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استخدام بعض مقاطع الفاكهة بألقمشة الستائر  الوظيفيةو  الجماليةثراء القيم إ
 المميزوالنباتات ذات الشكل 

 أ.م.د/ أسماء سامى عبد العاطى سويمم
 أستاذ المالبس والنسيج المساعد بقسم االقتصاد المنزلى

 جامعة طنطا –كمية التربية النوعية 
 

 :البحث ممخص
دراسة بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز ييدؼ ىذا البحث ل

بعض مقاطع الفاكية والنباتات الدمج بيف ، و واستخداميا فى تصميمات أقمشة الستائر
توظيؼ أفضؿ ، وكذلؾ ذات الشكؿ المميز فى عمؿ تصميمات تصمح ألقمشة الستائر

 .التصميمات المقتبسة فى عدة نماذج ألشكاؿ الستائر
االرتقاء بمستوى تصميمات أقمشة الستائر بعمؿ تصميمات فى *وتبرز أىمية البحث 

والنباتات ذات الشكؿ المميز بما يتالءـ مع مبتكرة مقتبسة مف بعض مقاطع الفاكية 
فتح مجاؿ جديد لمتنوع فى تصميمات أقمشة الستائر بالدمج بيف بعض مقاطع  ، العصر

ضافة أبعاد جمالية و وظيفية ألقمشة الستائر إ، الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز
ؿ عمى أقمشة الحصو ، مف خالؿ تقديـ التصميـ الواحد بأكثر مف توظيؼ فى الستائر

 ستائر مطبوعة بتصميمات ذات طابع خاص مما يثرى مجاؿ طباعة المنسوجات.
( تصميمات مقتبسة مف بعض مقاطع الفاكية، 10*ولتحقيؽ أىداؼ البحث تـ عمؿ )

 تصميمات (10تصميمات مقتبسة مف بعض مقاطع النباتات، وكذلؾ ) (10) ًوأيضا
ذات الشكؿ المميز غير التقميدى، بحيث  لمدمج بيف مقاطع الفاكية ومقاطع النباتات

 Adobeوذلؾ باستخداـ برنامج  ( تصميـ30ف العدد الكمى لمتصميمات المقتبسة )اك
Photoshop Me عداد استبياف الستطالع رأى المتخصصيف إوتـ . االصدار السابع

حاصمة عمى  )مصدر اقتباس( ( تصميمات مف كؿ مجموعة3أفضؿ ) اختيارومنو تـ 
عداد استبياف موجو لممستيمكيف لمتعرؼ عمى آرائيـ فى إحصائى، بعدىا تـ إييـ أعمى تق

، وذلؾ ( نماذج مختمفة لمستائر3أفضؿ التصميمات المقتبسة وذلؾ بعد توظيفيا فى )
، ثـ لموصوؿ ألفضؿ تصميـ مقتبس لكؿ مجموعة وكذلؾ أنسب نموذج مستخدـ لمستائر
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باستخداـ  لكؿ مجموعة مستخدـ لمستائر تـ طباعة أفضؿ تصميـ مقتبس بأنسب نموذج
 .Digital Solvent Inkjet Printerماكينة 

 لعدة نتائج من أهمها:وتوصل البحث *
ذات الشكؿ  "المقتبسة مف بعض مقاطع الفاكية"فضؿ مصدر لالقتباس كاف أ -1

 والمستيمكيف. المتخصصيف آلراء ًوذلؾ وفقا، المميز
 (3)نموذج:  وى في تحقيؽ بنود التقييـ )ككؿ( مستخدـ لمستائرذج و أفضؿ نم -2

 آلراء المستيمكيف.  ًالذى تـ فيو توزيع التصميـ فى الستارة بالكامؿ، وذلؾ وفقا
استخداـ الكمبيوتر فى مجاؿ التصميـ الطباعى حيث يرفع المستوى ب* وأوصى البحث 

كما يمكف مف تطويع  ًالفنى والجمالى لمتصميـ ويتيح رؤية التصميـ الناتج وظيفيا
التصميـ وتطويره فى صور متعددة مما يساعد عمى تحديد التوظيؼ المناسب لممنتج 

تشجيع البحث عف مصادر اقتباس غير تقميدية لعمؿ تصميمات وتوظيفيا ، و المقترح
فى مجاؿ المفروشات وخاصة الستائر لمحصوؿ عمى منتجات ذات قيمة جمالية 

، وكذلؾ الدمج والتجريب المستمر بيف التصميمات ثةووظيفية عالية ومختمفة وحدي
ثراء أقمشة الستائر بتصميمات إالمقتبسة واالستفادة مف الرؤية الفنية والجمالية ليا فى 

 مميزة وفريدة.
 

 الكممات المفتاحية:
 مميزالشكؿ ال، الفاكية والنباتات القيـ الجمالية والوظيفية، أقمشة الستائر، مقاطع
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Enriching the Aesthetic and Functional Values of Curtain 

Fabrics by Using Some Fruit and Plants Parts with a 

Distinctive Shape 
 

Dr.Assmaa Samy Abd-Elaty Swelam 

Assistant professor of Clothes and Textile, 

Department of Home Economics, 

Faculty of Specific Education, 

Tanta University 

 
Abstract: 
This research aims to study some parts of fruit and plants with a 

distinctive shape and use them in the designs of curtain 

fabrics, and to combine some parts of fruit and plants with a 

distinctive shape in making designs suitable for curtain 

fabrics, as well as employing the best designs quoted in 

several models of curtain shapes.  

* The importance of the research is to raise the level of designs of 

curtain fabrics by making innovative designs borrowed from 

some parts of fruit and plants with a distinctive shape in line 

with the times, opening a new field for diversity in the 

designs of curtain fabrics by combining some parts of fruit 

and plants with a distinctive shape, adding aesthetic and 

functional dimensions to curtain fabrics by presenting one 

design with more than one employment in curtains, and 

obtaining printed curtain fabrics with designs of a special 

nature, which enriches the field of Textile Printing. 

* To achieve the objectives of the research, (10) quote designs 

were done from some fruit parts, and also (10) designs were 

quoted from some plants parts, as well as (10) designs to 

combine fruit parts and plants parts with a distinctive, 

unconventional shape, so that the total number of designs 

quoted was (30) designed using Adobe Photoshop Me, 

seventh edition. A questionnaire was prepared to survey the 

specialists' opinion, from which the best (3) designs were 

chosen from each group (quote source) with the highest 

statistical evaluation. Then a questionnaire was prepared for 
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consumers to know their opinions on the best quoted designs, 

after employing them in (3) different models of curtains in 

order to reach the best design quote for each group as well as 

the most suitable used model for curtains, then the best-

quoted design with the most appropriate used model of 

curtains for each group is printed using a Digital Solvent 

Inkjet Printer. 

* The research reached several results, the most important of 

which are: 

   1- The best source for quoting was “Quoted from Some Fruit 

Parts” with a distinctive shape, according to the opinions of 

specialists and consumers. 

   2- The best model used for curtains in achieving the evaluation 

items (as a whole) is (Model: 3) in which the design was 

distributed in the curtain completely, according to the 

opinions of consumers. 

*The research recommended the use of the computer in the field 

of print design, as it raises the technical and aesthetic level of 

the design and allows the visualization of the resulting design 

functionally. It also enables the design to be adapted and 

developed in multiple forms, which helps determine the 

appropriate employment for the proposed product, and 

encourages the search for non-traditional quotation sources to 

make designs and employ them in the field of furniture, 

especially curtains, to obtain products of high aesthetic and 

functional value, different and modern, as well as combining 

and continuous experimentation between the quoted designs 

and benefiting from the artistic and aesthetic vision of them 

in enriching the curtain fabrics with distinctive and unique 

designs. 
 

key words: 
Aesthetic and Functional Values, Curtain Fabrics, Fruit and  

Plants Parts, Distinctive Shape 

 
 



 

1165 

2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 المقدمة:
 نساف ويستميـ الفناف والمصمـ إلومنيا يتعمـ ا -عز وجؿ–ف الطبيعة ىى صنع اهلل إ

 لمتعرؼ والمقارنة بينيا العناصر الطبيعية فىتدبر عمى البحث وال ذلؾ حثيو ، أشكالو
  . وقد حدث(2009 ،قطامش) ا تمؾ العناصرالتى تبنى منيعمى األشكاؿ األساسية 

 فى مختمؼ الفنوف التشكيمية حيث توجو االىتماـ نحو التعمؽ فى دراسة ًجزريا ًتغيرا
 عادة صياغتيا وتوظيفيا برؤى إالطبيعة لمكشؼ عف القيـ الجمالية التى تتضمنيا و

 . فالعمؿ االبتكاري ال يأتى مف فراغ بؿ يتأثر ويتفاعؿ(2011)حسف،  تشكيمية مبتكرة
 البيئة المحيطة، ويعد التصميـ ذو الرؤية الفنية المبتكرة مف األساليب الفعالة مع

 ،الفارزيادة القوة الشرائية )الشوربجى و  لى رفع مستوى الذوؽ الفنى وبالتالىإواليادفة 
 ، ومف العوامؿ التىوتعتبر عممية التصميـ المدخؿ األساسى لعممية التصنيع. (2007

 ، االىتماـ بتحقيؽ المالءمةًالمستيمؾ ورواج المنتج اقتصادياتساعد عمى جذب 
 لى العوامؿ التكنولوجية وطبيعة البيئةإضافة إلالوظيفية والجمالية لممنتج النسجى، با

 االجتماعية ومتطمبات الموضة وىذا يساعد عمى رفع المستوى المعيشى لمفرد
 .(2014والمجتمع )منصور، 
 مف االىتماـ ألنيا مف الضروريات التى ال غنى عنيا ًاكبير  ًوتناؿ المفروشات قدرا

 ، وتتعدد أنواع المفروشات ولذافى أثاث المنزؿ وجماؿ مظيره ورونقو ًىاما ًوتمثؿ جانبا
 البد مف اختيارىا بما يتالءـ مع طبيعة المكاف الذى توضع فيو حتى تضيؼ قيمة

 لممفروشات وترجع القيمة الحقيقية. (2017جمالية بجانب قيمتيا الوظيفية ) العجالف، 
 قيمة لى عامؿ التصميـ، وعف طريؽ رفع قيمة التصميـ تزيدإفى المقاـ األوؿ 

 (.2018)سماحة و العدوى، المفروشات المنتجة 
 ( والتى2013الصياد، ) منها دراسة ونجد بعض الدراسات تناولت أقمشة الستائر

 ونسبة ظيور المحمة الزائدة عمىلى دراسة تأثير اختالؼ التركيب النسجى إىدفت 
 بعض خواص األداء الوظيفى ألقمشة الستائر الخفيفة منيا الخواص الطبيعية مثؿ:

 نسدالية، مقاومة التجعد، والخواص الميكانيكية مثؿ: قوة الشد، النسبة المئويةإلا 
 لكفاءة األداء الوظيفى باستخداـ ًتحقيقا لالستطالة، وذلؾ لموصوؿ ألفضؿ المواصفات 
 استحداث تأثيرات نسجية (2014)الصاوى ومحمد،  وحاولت .خامة البولى استر 
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 نتاج أقمشة ستائر تتوافؽ مع متطمباتإمبتكرة مف التركيب النسجى ىنيكـو بما يالئـ  
 فى، وتوصمت الدراسة ألف العينات المنتجة قد حققت درجة قبوؿ العصر الحديث 
 ( 2020)رجب،  وقدمت ضوء متوسطات تقييـ المتخصصيف لمحاور التقييـ ككؿ. 

  ًبرنامج تدريبى لتنمية ميارة تصميـ وتنفيذ الستائر لتمكيف المرأة المعيمة اقتصاديا
 ، وقد حقؽ البرنامج التدريبى فاعمية فى تنمية الجانب المعرفىودمجيا فى سوؽ العمؿ
 ( تكنولوجيا المنسوجات 2020)الصاوى،  واستخدمت المتدربات. والجانب الميارى لدى

 ثراء المفروشات والستائر بتصميمات نسجية مبتكرة، وتوصمت الدراسة ألف إالوبرية فى 
 جميع العينات المنتجة باستخداـ المنسوجات الوبرية ذات التصميمات المستوحاة مف

 بالمنسوج الوبرى قد حققت درجة الطبيعة والمطرزة بتطريز مف نفس المحمات الخاصة
 لمحاور االستمارة مف الناحيتيف الوظيفيةنجاح فى ضوء متوسطات تقييـ المحكميف 

 والجمالية.
  ،)الشوربجى و الفار فقامت دراسة كما أن بعض الدراسات تناولت العناصر الطبيعية

 واالستفادة مف وردراسة تحميمية لمقيـ الجمالية فى العناصر النباتية والزىعمؿ ( ب2007
 فى ابتكار تصميمات تصمح ألقمشة المفروشات المطبوعة وتوظيؼ نماذج مف ذلؾ

  مالياتالتصميمات المقترحة بالوسائط الحديثة )الكمبيوتر(، وأظيرت الدراسة ج
 العناصر النباتية والزىور فى تصميـ أقمشة المفروشات المطبوعة، كما أف الوسائط

 صور وىذا يعمؿ مكانية تطويعو فى عدةإو ًالتصميـ الناتج وظيفياالحديثة تتيح رؤية 
 لىإ( 2009)قطامش،  دراسة هدفتو  عمى تحديد التوظيؼ المناسب لممنتج المقترح.

 االتجاه نحو الطبيعة لتنمية االبتكار مف خالؿ تحميؿ العناصر الطبيعية واستخداميا فى 
 تصميـ المفروشات التى تالئـ االتجاىات الحديثة لمتصميـ الداخمى، وتوصمت الدراسة 

 الديف،  )نور ووظفت ى أشكاليا وتتميز بالتنوع الغزير.ألف العناصر الطبيعية غنية ف
 وأكدت المفروشات، مف فى عمؿ قطع  ( بعض الزخارؼ النباتية وبقايا األقمشة2010

 ثراءإب( 2011)حسف،  واهتمت دراسة ىذه المنتجات.النتائج رضا المستيمؾ عف 
 ودراستيا مجاؿ تصميـ أزياء النساء بالتعمؽ فى النظـ اليندسية لمعناصر الطبيعية

 يجابية آراء المتخصصيف إلعادة صياغتيا بأكثر مف رؤيو فنيو، وتوصمت الدراسة إو
 بعض مشاىيرأف تجاه التصميمات المقترحة وكذلؾ وجد والمنتجيف والمستيمكات 
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 وبينت .مصممى أزياء النساء تأثروا فى أعماليـ بالنظـ اليندسية المتواجدة فى الطبيعة
 معالجات مبتكرة عف طريؽ استثمار النظـ البنائية لمنباتات  (2014خروف، آ)عمراف و 

  ثراء مجاؿ طباعة المنسوجات، وأشارت نتائج الدراسة ألف التوليؼ بيفإلوذلؾ 
 والعالقات مف القيـ الجمالية اخؿ المطبوعة الواحدة يحقؽ الكثيرد الطباعيةاألساليب 
 ( مف بعض أشكاؿ خاليا الثمار فى 2015)الينداوى و آخروف، واستفاد  .المتجددة

 دراؾ القيـ الجمالية لتمؾ األشكاؿ وأثرىاإو استنباط تصميمات مبتكرة لممشغولة النسجية
 فى المشغولة النسجية اليدوية، وأشارت نتائج الدراسة لوجود دور كبير لبعض أشكاؿ 

 براىيـ و سالـ، إ) وأوضحت. خاليا الثمار كعنصر تشكيمى ىاـ فى التصميـ النسجى
 صياغات تصميمية جديدة لموشاح مستوحاة مف قطاعات الثمار واستخدمت (2017

 ، وظيفية وجمالية لمتصميمات المقترحة تقنية الطباعة الرقمية فى تحقيؽ مخرجات
 المقترحة مفحصائية بيف التصميمات إوأشارت نتائج الدراسة لوجود فروؽ ذات داللة 

 وتناولت  .راء المتخصصيف فى توافر عناصر وأسس التصميـآل ًقطاعات الثمار وفقا
 ( رؤية جمالية معاصرة لممفروشات الفندقية مف خالؿ2018)سماحة و العدوى، 

 ، وقد حققت التصميمات كعامؿ جذب وتنشيط لمسياحةاالقتباس مف الطبيعة البحرية 
 شراؼ الفندقى إلالمقترحة درجة قبوؿ فى ضوء تقييـ عينة عشوائية مف القائميف عمى ا

 ( تصميمات مقتبسة مف مقاطع الثمار2019عمى و سويمـ، ) واستحدثت بمصر.
 ضاءة، قماشإثراء القيـ الجمالية والوظيفية لمستمزمات حجرة السفرة )تابموه، وحدة إل

راء آل ً، وتوصمت الدراسة ألف أفضؿ التصميمات المقتبسة وفقاتنجيد لمكراسى(
المتخصصيف كانت: التصميـ المقتبس مف البصؿ، يميو المقتبس مف الكرنب األحمر، 

 ثـ التصميـ المقتبس مف البامية.
لياـ الفناف ومنيا يستقى خبراتو ويتكوف إلولما كانت الطبيعة ىى المصدر األوؿ  **

عز –ا اهللفعمى المصمـ المبدع أف يقتبس أفكاره التصميمية منيا، وقد حبان ،ذوقو الفنى
بطبيعة غنية فى عناصرىا ومفرداتيا وألوانيا وأشكاليا المميزة والمتفردة والتى  -وجؿ

عدـ واظيار جماليا وروعتيا. ومف خالؿ الدراسات السابقة وجد  ينبغى االستفادة منيا
وكذلؾ ندرة  فى االقتباس، غير التقميدى لنباتات ذات الشكؿ الغريبااستخداـ مقاطع 

وحيث أف  الدراسات التى استخدمت مقاطع الثمار ذات الشكؿ المميز فى التصميـ،
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 الوحدة المقتبسة بطرؽ مختمفةألقمشة الستائر أشكاؿ كثيرة ومتنوعة يمكف بيا توظيؼ 
ألقمشة الستائر  الوظيفيةو  القيـ الجمالية ثراءإكاف اختيار موضوع البحث بعنواف "  لذا
 ". بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز استخداـب

 مشكمة البحث:
 يمكف تحديد مشكمة البحث مف خالؿ التساؤؿ الرئيسى التالى:

 استخداـ بعض مقاطع بألقمشة الستائر  الوظيفيةة و الجماليالقيـ  ثراءإكيؼ يمكف 
 ؟الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز

 ويتفرع مف ىذا التساؤؿ أسئمة فرعية أخرى وىى:
الفاكية ذات الشكؿ المميز فى عمؿ  مقاطعبعض مكانية استخداـ إ ىى ما -1

 ؟تصميمات تصمح ألقمشة الستائر
فى  غير التقميدىمقاطع النباتات ذات الشكؿ  بعض استخداـ مكانيةإ ىى ما -2

 ؟عمؿ تصميمات تصمح ألقمشة الستائر
مقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز  بعض مكانية الدمج بيفإ ىى ما -3

 ؟فى عمؿ تصميمات تصمح ألقمشة الستائر
داخؿ النماذج المختمفة ألشكاؿ  توظيؼ التصميـ المقتبس مكانيةإىى ما  -4

 ؟الستائر
 ؟بداعى لمتصميمات المقتبسة فى أقمشة الستائرإلدرجة تحقيؽ الجانب اىى ما  -5
 ؟رأى المتخصصيف فى التصميمات المقتبسة ىو ما -6
والنماذج  ،تبسةلتصميمات المقا فضؿدرجة تقبؿ المستيمكيف أل ىى ما -7

 ؟مستائرل المستخدمة
 أهداف البحث:

 أقمشة الستائر.ثراء تصميمات إظيار دور االقتباس مف الطبيعة فى إ -1
مقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز واستخداميا فى  بعض دراسة -2

 تصميمات أقمشة الستائر.
مقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز بعض القيـ الجمالية ل التعرؼ عمى -3

 وأثرىا عمى أقمشة الستائر.
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

المميز فى عمؿ استخداـ جماليات بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ  -4
 مقترحات تصميمية تبتعد عف التقميد والمحاكاة لممصادر المقتبس منيا.

مقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز فى عمؿ  بعض الدمج بيف -5
 تصميمات تصمح ألقمشة الستائر.

 فى عدة نماذج ألشكاؿ الستائر. ةالمقتبس اتالتصميم أفضؿ توظيؼ -6
 أهمية البحث:

مقتبسة مف بعمؿ تصميمات مبتكرة االرتقاء بمستوى تصميمات أقمشة الستائر  -1
 الشكؿ المميز بما يتالءـ مع العصر.بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات 

أقمشة الستائر بالدمج بيف بعض مقاطع  فى تصميمات فتح مجاؿ جديد لمتنوع  -2
 الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز.

ألقمشة الستائر مف خالؿ تقديـ التصميـ الواحد  وظيفية و جماليةضافة أبعاد إ -3
 بأكثر مف توظيؼ فى الستائر.

تطوير أقمشة الستائر باستخداـ تصميمات مميزة مناسبة ليا ومتوافقة مع الذوؽ  -4
 العاـ لممستيمكيف مما يعمؿ عمى زيادة قدرتيا التنافسية. 

 خاص مما يثرىالحصوؿ عمى أقمشة ستائر مطبوعة بتصميمات ذات طابع  -5
 .تمجاؿ طباعة المنسوجا

 فروض البحث:
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ التصميمات المقتبسة مف بعض   -1

 ًمقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز في تحقيؽ الجانب الجمالي وفقا
 .آلراء المتخصصيف

مف بعض  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ التصميمات المقتبسة -2
 ًمقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز في تحقيؽ الجانب الوظيفي وفقا

 .آلراء المتخصصيف
تقييـ التصميمات المقتبسة مف بعض  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف -3

 ًمقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز في تحقيؽ الجانب االبتكاري وفقا
 .آلراء المتخصصيف
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ التصميمات المقتبسة مف بعض توجد  -4
مقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز في تحقيؽ جوانب التقييـ )ككؿ( 

 .آلراء المتخصصيف ًوفقا
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف محاور التصميمات المقتبسة مف بعض  -5

 .آلراء المتخصصيف ًوفقا مقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز
اقتباس التصميمات )بعض  مصادرتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  -6

مقاطع الفاكية، مقاطع النباتات، الدمج بيف مقاطع الفاكية والنباتات( ذات 
 .آلراء المتخصصيف  ًالشكؿ المميز وفقا

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ التصميمات المقتبسة مف بعض  -7
 ًقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز تحقيؽ بنود التقييـ )ككؿ( وفقام

 .آلراء المستيمكيف
 حدود البحث:

 تطبيقية:حدود 
 عمؿمنباتات ذات الشكؿ المميز ل( مقاطع ل10) ثمار الفاكية ول مقاطع (10) -1

 المقتبسةة أو المقتبسة مف النباتات أو سواء المقتبسة مف الفاكي التصميمات
 بدمج مقاطع الفاكية والنباتات.

المقتبسة التصميمات  أفضؿ ألشكاؿ مختمفة مف الستائر لتوظيؼ نماذج( 3) -2
 عمييا.

بستائر  خاصة تصميميةالمقترحات ال حيث أف (معيشةال)غرفة أقمشة ستائر -3
 . تمؾ الغرفة

 .ًقبوال والنماذجالطباعة الرقمية لطباعة أكثر التصميمات  -4
 ـ. 2021/ 8وحتى ـ  2021/ 3جراء البحث فى الفترة الزمنية مف إتـ حدود زمانية: 
 تـ استطالع الرأى لممستيمكيف بمحافظة الغربية بجميورية مصر العربية.حدود مكانية: 
 منهج البحث:
 التجريبى لتحقيؽ أىداؼ البحث.التحميمى والمنيج نيج الوصفى والمنيج يتبع البحث الم
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 عينة البحث:
 (.20وعددىـ) (40–20مجموعة مف أفراد المجتمع مف عمر)المستيمكيف وىـ 

 أدوات البحث:
االصدار السابع لعمؿ التصميمات  Adobe Photoshop Meبرنامج  -1

 وتوظيفيا عمى الستائر.
 .بسةتالتصميمات المق -2
وذلؾ لمتعرؼ عمى آرائيـ  استبياف التصميمات المقتبسة الموجو لممتخصصيف، -3

أف المتخصصيف فى مجاؿ المالبس والنسيج فى التصميمات المقتبسة، حيث 
مف السادة أعضاء ىيئة التدريس بعدد مف الجامعات المصرية المختمفة 

 (.2(، ممحؽ )10وعددىـ )
 (.3وعددىـ ) مقتبسةلتصميمات الا فضؿأل المستخدمة نماذج أشكاؿ الستائر -4
استبياف أفضؿ التصميمات المقتبسة بنماذج الستائر المستخدمة الموجو  -5

ألفضؿ التصميمات المقتبسة بالنماذج  ميـلتحديد درجة تقب لممستيمكيف، وذلؾ
 المستخدمة لمستائر.

 مف شركة ATJ3208K موديؿ  Digital Solvent Inkjet Printerماكينة  -6
D Jet Alalamia نموذج مستخدـ  نسببأ التصميمات فضؿطباعة أل

 .لمستائر
 ًالتصميمات والنماذج قبوال طباعة أكثرستخدامو فى ال Canvasقماش كانفس -7

 لمتطبيؽ. ـلمتأكد مف قابميتي
حصائية باستخداـ إلتـ إجراء المعالجات احيث  حصاء المستخدـإلبرنامج ا -8

 االصدار الحادي والعشروف. Spssالبرنامج االحصائي 
 مصطمحات البحث:

  الجمالية: القيم -
 ىى كؿ ما يتصؿ بالعمؿ الفنى مف تأثيرات جمالية تتحقؽ مف خالؿ الموف 

 ونماذج والتشكيؿ البنائى لمعمؿ ككؿ وىى عبارة عف قيـ والشكؿ والمممس
 (.1970اف و عبد الحميـ، د)رش تقاس بيا األعماؿ الفنية
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 الوظيفية: القيم -
وظيفتيا أو فال يمكف أف تنفصؿ قيمة األشياء عف لتحقيؽ جوانب الجودة 

 (.1970اف و عبد الحميـ، دفائدتيا ) رش
 أقمشة الستائر: -

ىى أحد األنواع الرئيسية فى المفروشات سواء استخدمت الستائر داخؿ 
، حيث أف (1995المنازؿ، الفنادؽ، القرى السياحية، أو المكاتب )أنور، 

والجدراف المفروشات تشمؿ جميع أنواع األقمشة المستخدمة فى كساء المقاعد 
فى أثاث  ًأساسيا ً(. ولمستائر دورا1975وعمؿ الستائر ) صبرى و شرؼ، 

 (.2002) نصر،  لما يناسبيا ًالمنزؿ وتستخدـ لكؿ حجرة تبعا
 مقاطع: -

معنى مقطع تعربؼ وشرح و ) مفردىا مقطع وىو قسـ، جزء، قطعة
https://www.almaany.com(. 

 ثمار: -
 ثمار)الشجر، ما تحممو الشجرة المثمرة، ومفردىا ثمرة  نتاجىى 

https://www.almaany.com( ىى الجزء الياـ الذى ألجمو  ً، والثمرة غالبا
ثمار خضر أو فاكية سواء  وتطمؽ عمى الثمار يتـ زراعة المحاصيؿ البستانية

 .(2015آخروف، ) الينداوى و 
 الفاكهة: -

ما يتمذَّذ بو النَّاس مف ثمار األشجار وىى  َفواِكوُ  ياجمع، الَفاِكَيُة: الثمار المذيذة
 .)https://www.almaany.comفاكية ) كالتُّّفاح والعنب والخوخ ونحوىا

 النباتات: -
        ونحوه شجر وأ عشبما تنبتو األرض مف  كؿ وىى جمع َنبات نباتات

 .)https://www.almaany.comنبات )
 مميز: -
 .)https://www.almaany.comمميز ) َخَصاِئَص ُمَعيََّنٍة، َفاِرَقةٌ  وذَ        

 

https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 الطباعة الرقمية: -
نجازات الكمبيوتر فى مجاؿ طباعة المنسوجات، فيى طريقة طباعية إىى أكبر 

حداثيات إعف طريؽ الكمبيوتر حيث تتصؿ الطابعة بالكمبيوتر، ويتـ فييا عمؿ 
 (.Russell,Alex.,2011) لكؿ نقطة فى التصميـ الطباعى

 االطار النظرى:
 التقسيم العام لممفروشات:

 مفروشات األرضية: -1
 الجمسات العربية، السجاد، الموكيت.وتشمؿ: 

 مفروشات الحوائط: -2
 وتشمؿ: الستائر، المعمقات، أغطية الحوائط.

 مفروشات األثاث: -3
 وتشمؿ: أغطية األسرة، أغطية المقاعد، المفارش.

 مكمالت المفروشات: -4
، أغطية المصابيح، أغطية (الخدادياتالوسائد الصغيرة )وتشمؿ: المناشؼ، 

)العجالف،  المستطيمة، أغطية أطر الصور، أكياس الحفظ والتخزيفالصناديؽ 
2017.) 

وتتحكـ  ،وتعتبر الستائر مف الضروريات الجمالية لممكاف والتى تعطيو اليدوء واألناقة
تستخدـ لحجب الرؤية عف الداخؿ  حجبو، أو لضوء أودخاؿ اإلبالدرجة المطموبة 

سة، والنوافذ والجدراف )عبد اليادى و الدرايخفاء العيوب المعمارية لفتحات األبواب إلو
2008). 

س فقط مف الناحية الوظيفية نشائو بطريقة مرضية ليإوالتصميـ ىو التخطيط لشكؿ ما و
فى نفس  ًوجماليا ًنساف نفعياإل، وىذا يشبع حاجة اًجمب السرور لمنفس أيضاولكنو ي
 نسافلإلبداع أشياء جميمة ونافعة إفالتصميـ فى الفنوف التشكيمية ىو ابتكار و الوقت

ويتمتع الفنانوف والمصمموف بخبرتيـ المميزة في الرؤية البصرية . (2001، خميفة) 
 (.Ray, Edwin, 1981لمعالقات الشكمية لعناصر الطبيعة )  دراكيـإوفي 
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 أسس التحوير الزخرفى:
 توافؽ الوحدة الزخرفية مع الغرض الجمالى والوظيفى المعدة لو. -1
 االحتفاظ بمميزات وخصائص الوحدة األصمية مع تحقيؽ البساطة. -2
تناسب حجـ الوحدة المحورة مع السطح المراد زخرفتو بحسب قربيا أو بعدىا  -3

 (.2017عف الرائى )العجالف، 
 الجانب التطبيقى:

 جراءات البحث:إ
 المرحمة األولى:

الشكؿ المميز مف قامت الباحثة بتجميع بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات  -1
( 10)مقاطع لمفاكية، و (10) نترنت، وتـ اختيارإلخالؿ البحث بمواقع ا

 مقاطع لمنباتات.
وذلؾ باستخداـ برنامج تصميـ مقتبس مف تمؾ المقاطع ( 30) عددإتـ  -2

 مف:  حيثالفوتوشوب 
  ذات الشكؿ المميز. تصميمات مقتبسة مف مقاطع الفاكية (1-10)        
 ذات الشكؿ المميز.اطع النباتات تصميمات مقتبسة مف مق (11-20)        
 مقاطع النباتات معمفاكية لمقاطع تمؾ البدمج  مقتبسة تصميمات (21-30)

 .(1كما ىو موضح بالجدوؿ )، ذات الشكؿ المميز
 

 
 ( التصميمات المقتبسة تحت البحث1جدول )

 التصميـ نوع المقطع مصدر االقتباس ـ
1 
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

2 

   
3 

  
 

4 

   
5 

  
 

6 

   
7 

   
8 
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

9 

   
10 

  
 

11 

   
12 

   
13 

   
14 

  
 

15 
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

16 

  
 

17 

   
18 

   
19 

   
20 
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

23 

+ + 
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

عداد استمارة استبياف موجو لممتخصصيف فى مجاؿ المالبس بإقامت الباحثة  -3
  .(1، ممحؽ )الستطالع آرائيـ حوؿ التصميمات المقتبسة والنسيج

حصاء ليا لموصوؿ إل، وعمؿ اتـ تقييـ التصميمات مف قبؿ المتخصصيف -4
االصدار الحادي  Spssالتصميمات المقتبسة باستخداـ برنامج  فضؿأل

 .والعشروف
 المرحمة الثانية:

نترنت، ثـ إلقامت الباحثة بتجميع عدد مف نماذج الستائر المختمفة عف طريؽ ا -1
 .التصميمات المقتبسة عمييـ فضؿ( نماذج لمستائر لتطبيؽ أ3تـ تحديد )

تصميمات مف كؿ مصدر  (3))تصميمات مقتبسة ( 9) فضؿبعد تحديد أ -2
حصائى( تـ توظيفيا فى نماذج الستائر إحاصمة عمى أعمى تقييـ  اقتباس

المستخدمة بحيث روعى اختيار أماكف توزيع مختمفة لمتصميـ فى الستارة، 
(، 2(، أو عمى الستارة الداخمية )نموذج 1)نموذج  ما عمى أجزاء منياإفكاف 
وذلؾ باستخداـ برنامج الفوتوشوب كما ، (3)نموذج  عمى الستارة بالكامؿأو 

  (.1) ةالصور ىو موضح ب
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 
 ( برنامج الفوتوشوب المستخدم1صورة )

     
 التصميمات المقتبسة: فضلوفيما يمى توصيف أل   

 بالنماذج المستخدمة لمستائر توصيف التصميم األول( 2جدول )
 (1التصميم )

 فاكهة الدوريان: يطمؽ عمى فاكية دورياف لقب ممكة الفواكة، واسميا مصدر االقتباس-1
 العممى  Durio ، وىي تتميز بامتالكيا مظيرًا غير اعتيادّي، فقشرتيا

سميكة مغّطاة باألشواؾ، وتختمؼ ىذه الفاكية االستوائية عف أنواع الفاكية األخرى باحتوائيا عمى 
 -فوائد فاكية دورياف ) بذوٍر كبيرة الحجـ محاطٍة بُمبٍّ سميؾ، وىي سريعة التمؼ

https://mawdoo3.com). 
 مقطع طولى المقطع المستخدم-2
 أصفر و أخضر ألوان التصميم-3
بس التصميم المقت-4

  ستخدمةبالنماذج الم
 مستائرل

     
 (3نموذج )       (         2نموذج )    (           1نموذج )         
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 بالنماذج المستخدمة لمستائر توصيف التصميم الخامس( 3جدول )
 (5التصميم )

ويعني االسـ "عيوف التنيف" ذلؾ ألف التشابو بيف الفاكية ومقمة  فاكهة المونجان: مصدر االقتباس-1
ىي فاكية استوائية توجد فى أكثر مف دولة و  .)لونجاف)فاكية( ويكيبيديا( العيف

وتايالند، كما تحتوي عمى خصائص بجنوب شرؽ آسيا ومنيا الصيف وتايواف وفيتناـ 
مضادة لاللتيابات ومضادة لألكسدة ومضادة لمفيروسات ومضادة لمبكتيريا، باإلضافة 

وىي اليـو السابع(. -)فوائد فاكية لونجاف إلى فوائدىا عمى الصحة النفسية والعقمية
فاكية مغطية بقشرة جمدية لونيا أصفر مائؿ لمبني ىشة المممس التي تصبح أكثر 

سمًكا وقساوة كؿ ما زاد عمر الثمرة، وتحتوي بداخميا عمى لب أبيض حساس وشفاؼ 
وىذا المب يحتوي عمى بذور سوداء التي قد ُتزاؿ عند األكؿ، وتستخدـ ىذه البذور 

)فاكية المونجاف  بطرؽ عدة فيي تحتوي عمى زيوت ميمة ومستخمصات المفيدة
(-وفوائدىا الصحية .سطور.كـو  

 
 مقطع عرضى المستخدمالمقطع -2
 ذىبى و أبيض و بنى داكف ألوان التصميم-3
التصميم  -4
بالنماذج بس لمقتا

 مستائرل  ستخدمةالم

     
 (3(                نموذج )2(                 نموذج )1نموذج )        

 

 بالنماذج المستخدمة لمستائر توصيف التصميم التاسع( 4جدول )
 (9التصميم )

ُتعرؼ ثمرة فاكية المانجوستيف وشجرتيا بَجوز َجنُدـ، أو َكوُز : مانجوستينفاكهة ال مصدر االقتباس-1
        Garcinia mangos tana واسميا العمميّ  أو َزىَرُة الَحَجر،َكنُدـ، 

وىي مف الفواكو االستوائّية، وتمتمؾ المانجوستيف أزىارًا ذات لوٍف أخضر مف الخارج، 
وأصفر إلى أحمر مف الّداخؿ، تتكّوف مف أربِع بتالٍت وأربِع سبالت، أّما الثمرة، فيي 

دائرّية الّشكؿ، ذات قشرة ممساء، َتِزُف ما يتراوح بيف 75 إلى 150 غرامًا، وقبؿ 
النضج، يكوف لونيا أخضر باىٌت، أّما عند نضجيا فُيصبح لونيا ٌأرجوانّيًا داكنًا، 
ويحتوي ُلّبيا الداخمّي عمى 4 إلى 8 مقاطع بيضاء طرّية ذات مذاٍؽ حمٍو، ورائحة 
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

خفيفة، ومف الجدير بالذكر أفَّ بعض الّثمار تحتوي عمى البذور، وبعضيا اآلخر 
 خاٍؿ مف البذور )فوائد فاكية المانجوستيف-موضوع(.

 
 عرضىمقطع  المقطع المستخدم-2
 أرجوانى وأبيض ألوان التصميم-3
بس التصميم المقت-4

  ستخدمةالمبالنماذج 
 مستائرل

     
 (3نموذج )       (         2نموذج )    (           1نموذج )         

 
 بالنماذج المستخدمة لمستائر توصيف التصميم الحادى عشر( 5جدول )

 (11التصميم )
   Euphorbiaceaeوينتمى لعائمة يشبو الصبار يفوربيا أوبيسا:إنبات  مصدر االقتباس-1

كرة السمة ، مصنع كرة  ، وأسماؤه الشائعة:الكرة، ولكف تصبح أسطوانية مع تقدـ العمريشبو 
السمة ، البيسبوؿ ، نبات البيسبوؿ ، صبار البيسبوؿ ، القماش القطني ، كرة الجولؼ ، 

اخضر مميز بشرائط أفقية بنية ، ولونو موطنيا جنوب إفريقيا .البيسبوؿ الحي ، قنفذ البحر
بوصات  4سـ( ، وقطره يصؿ إلى  30بوصات ) 8أرجوانية. يصؿ طولو إلى حمراء أو 

" مشتقة مف obesaصفة المحددة "، والسـ( ، ولو دائًما ثمانية أضالع مرتفعة قميالً  10)
" وتعني "سميف أو شجاع أو ممتمئ الجسـ" وتشير إلى الجذع obesusالكممة الالتينية "
 .(https://cactus.yoo7.com/t12-topic) السميف المستدير

 طولىمقطع  المقطع المستخدم-2
 أخضر فاتح وأخضر داكف وبنى فاتح ألوان التصميم-3
بس التصميم المقت-4

  ستخدمةالم بالنماذج
 مستائرل

     
 (3نموذج )       (         2نموذج )    (           1نموذج )         
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 بالنماذج المستخدمة لمستائر توصيف التصميم الرابع عشر (6جدول )
 (14التصميم )

 Mimosaنبات ميموسا بوديكا أو ميموزا بوديكا ) النبتة الخجولة )ميموسا بوديكا(: مصدر االقتباس-1
Pudica يشتؽ االسـ العممي مف الكممة الالتينية  ) بوديكا( أي الخجولة/ العفيفة ( )

الحساسة، أيضًا )ال تممسني( ، وىي أسماء / المنكمشة، أيضًا يطمؽ عمييا اسـ النبتة 
شائعة . تعتبر مف النباتات العشبية الزاحفة والسنوية. إف أوراقيا المركبة تنطوي عمى 

نفسيا وتتدلى بمجرد تعرضيا لممس أو االىتزاز. الموطف األصمي ليا ىو أميركا 
باتات الجنوبية وأميركا الوسطى لكف يمكف اعتبارىا في الوقت الحالي مف الن

 (ديايويكيب-ميموسا بوديكا) االستوائية
 عرضىمقطع  المقطع المستخدم-2
 زىرى و أخضر فاتح ألوان التصميم-3
بس التصميم المقت-4

  ستخدمةالم بالنماذج
 مستائرل

     
 (3نموذج )       (         2نموذج )    (           1نموذج )         

 

 بالنماذج المستخدمة لمستائر التاسع عشرتوصيف التصميم ( 7جدول )
 (19التصميم )

أوراقيا متبادلة ومتحورة عمى ، آكمة الحشرات النباتات ىو نوع مف بريق:إلنبات ا مصدر االقتباس-1
عمى طرؼ الساؽ، تحاط حافة الجّرة شكؿ أبريؽ أو جّرة، ومحمولة في الوضع القائـ 

بأضالع بارزة تتدلى حواّفيا الحادة لمداخؿ، كما أف الحافة والجزء الداخمي لمجرة 
ينمو نبات اإلبريؽ .كالىما أممس وال يعطي فرصة لمحشرة في أف تتمكف مف الوقوؼ

 -بريؽإل)نبات ا أستراليا المنتشرة في المستنقعاتالرطبة و  الغابات أو الجّرة في
 ويكيبيديا(.

 عرضىمقطع  المقطع المستخدم-2
 أصفر و برتقالى و بنى فاتح وبنى داكف وأخضر ألوان التصميم-3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

بس التصميم المقت-4
  ستخدمةبالنماذج الم

 مستائرل

     
 (3نموذج )       (         2نموذج )    (           1نموذج )         

 

 بالنماذج المستخدمة لمستائر توصيف التصميم الحادى والعشرون( 8جدول )
 (21التصميم )

ومقمة ويعني االسـ "عيوف التنيف" ذلؾ ألف التشابو بيف الفاكية  فاكهة المونجان: مصدر االقتباس-1
ىي فاكية استوائية توجد فى أكثر مف دولة و  .)لونجاف)فاكية( ويكيبيديا( العيف

بجنوب شرؽ آسيا ومنيا الصيف وتايواف وفيتناـ وتايالند، كما تحتوي عمى خصائص 
مضادة لاللتيابات ومضادة لألكسدة ومضادة لمفيروسات ومضادة لمبكتيريا، باإلضافة 

وىي اليـو السابع(. -)فوائد فاكية لونجاف ة والعقميةإلى فوائدىا عمى الصحة النفسي
فاكية مغطية بقشرة جمدية لونيا أصفر مائؿ لمبني ىشة المممس التي تصبح أكثر 

سمًكا وقساوة كؿ ما زاد عمر الثمرة، وتحتوي بداخميا عمى لب أبيض حساس وشفاؼ 
دـ ىذه البذور وىذا المب يحتوي عمى بذور سوداء التي قد ُتزاؿ عند األكؿ، وتستخ

)فاكية المونجاف  بطرؽ عدة فيي تحتوي عمى زيوت ميمة ومستخمصات المفيدة
(-وفوائدىا الصحية .سطور.كـو  

نبات غريب يعتقد العمماء أنو منذ عصور الديناصورات  :سيالجينالى ليبيدولفالنبات 
فيي  ، كما أف لو قدرة كبيرة جًدا عمى العيش والنجاة مف الظروؼ البيئية القاسية

تنتمي إلى النباتات الصحراوية وىي تحتوي عمى مجموعة مف الزوائد التي تمتؼ 
ثـ تنفؾ وتتفتح في المواسـ الرطبة وىي  الفصوؿ الجافة حوليا عمى شكؿ كرة في

عمى الحدود بيف أمريكا )hihuahuan desert)C  تشييواىوا موجودة في صحراء
 (.ثقؼ نفسؾ –نباتات قى العالـ  10أغرب   (والمكسيؾ

 عرضى لفاكية المونجاف مع مقطع عرضى لنبات سيالجينالى ليبيدولفالمقطع  المقطع المستخدم-2
 بنى داكف وأخضربنى و  ألوان التصميم-3
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

بس التصميم المقت-4
  ستخدمةبالنماذج الم

 مستائرل

     
 (3نموذج )       (         2نموذج )    (           1نموذج )         

 

 بالنماذج المستخدمة لمستائر توصيف التصميم الثانى والعشرون( 9جدول )
 (22التصميم )

ُتعرؼ ثمرة فاكية المانجوستيف وشجرتيا بَجوز َجنُدـ، أو َكوُز : مانجوستينفاكهة ال مصدر االقتباس-1
        Garcinia mangos tana واسميا العمميّ  َكنُدـ، أو َزىَرُة الَحَجر،

وىي مف الفواكو االستوائّية، وتمتمؾ المانجوستيف أزىارًا ذات لوٍف أخضر مف الخارج، 
وأصفر إلى أحمر مف الّداخؿ، تتكّوف مف أربِع بتالٍت وأربِع سبالت، أّما الثمرة، فيي 

دائرّية الّشكؿ، ذات قشرة ممساء، َتِزُف ما يتراوح بيف 75 إلى 150 غرامًا، وقبؿ 
النضج، يكوف لونيا أخضر باىٌت، أّما عند نضجيا فُيصبح لونيا ٌأرجوانّيًا داكنًا، 
ويحتوي ُلّبيا الداخمّي عمى 4 إلى 8 مقاطع بيضاء طرّية ذات مذاٍؽ حمٍو، ورائحة 
خفيفة، ومف الجدير بالذكر أفَّ بعض الّثمار تحتوي عمى البذور، وبعضيا اآلخر 

 خاٍؿ مف البذور )فوائد فاكية المانجوستيف-موضوع(.
  Zingiberزينجيبر سبيكتابيؿ) نبتة الزنجبيؿ خمية النحؿ نبات الزنجبيل خمية النحل:

spectabile  ) زىرة خمية النحؿ واحدة مف أغرب زىور العالـ. خاليا النحؿ قد تبدو
 الزنجبيؿوكأنيا تنتمي إلى عائمة مخروط الصنوبر ولكنيا تعود في الواقع إلى نبات 

 (.29/12/2019 –المرجع االلكترونى لممعموماتية  –ة الزنجبيؿ خمية النحؿ ت)نب
 ستيف مع مقطع عرضى لنبات الزنجبيؿ خمية النحؿعرضى لفاكية المانجو مقطع  المقطع المستخدم-2
 أرجوانى و أبيض و زيتى ألوان التصميم-3
بس التصميم المقت-4

  ستخدمةبالنماذج الم
 مستائرل

     
 (3نموذج )       (         2نموذج )    (           1نموذج )         
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 بالنماذج المستخدمة لمستائر توصيف التصميم الرابع والعشرون( 10جدول )
 (24التصميم )

 تنتمى لعائمة Pandanus tectoriusالعممى سـ الافاكهة الهاال:  مصدر االقتباس-1
Pandanaceae   ، فاكية الياالHala وشرؽ استراليا، تنمو في ماليزيا 

األشجار  .ىي إما ذكرا أو أنثى Hala أشجار فاكية الياال. وجزر المحيط اليادئ
األشجار الذكور تنتج  .مجزأة تشبو إلى حد ما األناناس كبيرة اإلناث تنتج،فواكو

ء إلى كريمية مجموعات كبيرة مف الزىور العطرية الصغيرة، محاطة بقنابات بيضا
 مدونة حناء(. –)فاكية الياال  الموف
   Euphorbiaceaeيشبو الصبار وينتمى لعائمة يفوربيا أوبيسا:إنبات 

كرة السمة ، يشبو الكرة، ولكف تصبح أسطوانية مع تقدـ العمر، وأسماؤه الشائعة: 
القطني ، مصنع كرة السمة ، البيسبوؿ ، نبات البيسبوؿ ، صبار البيسبوؿ ، القماش 

اخضر ، ولونو موطنيا جنوب إفريقيا .كرة الجولؼ ، البيسبوؿ الحي ، قنفذ البحر
سـ( ،  30بوصات ) 8مميز بشرائط أفقية بنية حمراء أو أرجوانية. يصؿ طولو إلى 

، سـ( ، ولو دائًما ثمانية أضالع مرتفعة قميالً  10بوصات ) 4وقطره يصؿ إلى 
" وتعني "سميف أو obesusمف الكممة الالتينية "" مشتقة obesaصفة المحددة "وال

 شجاع أو ممتمئ الجسـ" وتشير إلى الجذع السميف المستدير
(https://cactus.yoo7.com/t12-topic). 

 يفوربيا أوبيساإلفاكية الياال مع مقطع طولى لنبات  عرضىمقطع  المقطع المستخدم-2
 وأخضر داكف وبنى فاتحأخضر فاتح أبيض وبرتقالى و  ألوان التصميم-3
بس التصميم المقت-4

  ستخدمةبالنماذج الم
 مستائرل

     
 (3نموذج )       (         2نموذج )    (           1نموذج )         

بالنماذج المستخدمة  التصميمات المقتبسة فضؿعداد استبياف ألبإحثة اقامت الب -3
 (.3وذلؾ ألخد آراء المستيمكيف فى تمؾ التصميمات )ممحؽ  لمستائر
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

تصميـ مقتبس مف كؿ مصدر  فضؿلموصوؿ أل ًحصائياإتـ معالجة النتائج  -4
نموذج مستخدـ لمستائر، وذلؾ  نسباقتباس )فاكية، نبات، دمج(، وكذلؾ أ

 .االصدار الحادي والعشروف Spss حصائىإلا برنامجالباستخداـ 
 المرحمة الثالثة:

وذج مستخدـ من نسب، وأتصميـ مف كؿ مصدر اقتباس فضؿأتـ اختيار  -1
 حصائى(.إ)الحاصميف عمى أعمى تقييـ  لمستائر

نموذج  نسبتصميـ مف كؿ مصدر اقتباس بأ فضؿتـ طباعة عينات مف أ -2
 Digitalماكينة مستخدـ لمستائر وذلؾ باستخداـ الطباعة الرقمية عف طريؽ 

Solvent Inkjet Printer ( 2الموضحة بالصورة)( 3، وتوضح الصورة ) 
أثناء عممية  أفضؿ التصميمات المقتبسة بأنسب نموذج مستخدـ لمستائر

 .الطباعة

  
 ة المستخدمة فى طباعة العينات( الماكين2صورة )
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

              

 
 نموذج مستخدم لمستائر نسبالتصميمات المقتبسة بأ فضل( طباعة أ3صورة )

 :البحث والتحقق من صدقها وثباتهابناء أدوات 
مجاؿ المالبس والنسيج في بالمتخصصيف  ءتـ إعداد استبياف الستطالع آرا

وكذلؾ تـ التصميمات المقتبسة مف بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز، 
مف كؿ مصدر  التصميمات المقتبسة فضؿعداد استبياف لممستيمكيف لمتعرؼ عمى أإ

   :ستبياناتإلوفيما يمي توضيح لخطوات بناء المستائر،  وذج مستخدـنم نسبوأ اقتباس
استبانة آراء المتخصصين في مجال المالبس والنسيج في التصميمات المقتبسة  .1

 :(1من بعض مقاطع الفاكهة والنباتات ذات الشكل المميز ممحق )
 التعرؼ عمي آراء كؿ مف المتخصصيف في مجاؿ  الهدف من األستبانة:أ.     
  المالبس والنسيج في التصميمات المقتبسة مف بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات     
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 الشكؿ المميز.    
 اشتممت عمي ثالث محاور كاألتي: وصف األستبانة:ب.    
 درجة.  (27( عبارات بموجب )9المحور األوؿ: الجانب الجمالي ويندرج أسفمو )   
 ( درجة. 12( عبارات بموجب )4المحور الثاني: الجانب الوظيفي ويندرج أسفمو )   
 ( درجة. 12عبارات بموجب ) (4: الجانب االبتكاري ويندرج أسفمو )لثالمحور الثا   
 ( درجة، وتتكوف51( عبارة بموجب )17وبذلؾ يكوف مجموع عبارات االستبانة )   
 ير ليكرت ثالثي المستويات )مناسب، مناسب إلي حد ما، األستبانة مف ميزاف تقد  
 غير مناسب( وذلؾ بإعطاء )ثالث درجات لمناسب، ودرجتاف لمناسب إلي حد ما،   
 ودرجة واحدة غير مناسب(.  
 :المعامالت اإلحصائية الستبانة آراء المتخصصين -  
 :يقصد بو قدرة األستبانة عمي قياس مما وضع لقياسو، وتـ  صدق األستبانة

التحقيؽ مف صدؽ األستبانة باستخداـ نوعيف مف الصدؽ "صدؽ المحكميف، 
 الصدؽ اإلحصائي" وفيما يمي توضيح ذلؾ.

 :عرض الصورة المبدئية لالستبانة عمي مجموعة مف ت صدق المحكمين
المتخصصيف في مجاؿ المالبس والنسيج بمرتبة )أستاذ، أستاذ مساعد(، والتحقؽ 
بداء الرأي فييا مف حيث )دقة الصياغة المغوية لمعبارات،  مف صدؽ محتواىا وا 

ؼ دقة الصياغة العممية لمعبارات، سيولة ووضوح العبارات، مالئمة المحاور ليد
األستبانة، مالئمة العبارات لمحاور األستبانة، تسمسؿ العبارات في كؿ محور(، 
والتي أقروا بصالحيتيا لمتطبيؽ بعد إجراء التعديالت فيما يخص ترتيب وصياغة 

 بعض العبارات، والجدوؿ التالي يوضح نسب االتفاؽ.
 ( نسب اتفاق المحكمين عمي بنود إستبانة آراء المتخصصين11جدول )

 النسبة المئوية )%( بنود التحكيم م
 %100 دقة الصياغة المغوية لمعبارات 1
 %100 سهولة ووضوح العبارات 3
 %90 مالئمة المحاور لهدف األستبانة 4
 %90 تسمسل العبارات في كل محور 4
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

( إرتفاع نسب اتفاؽ المحكميف عمي بنود األستبانة حيث 11يتضح مف الجدوؿ )
 ( مما يدؿ عمي صدقيا.%100%، 90)تراوحت ما بيف 

 :صدق االتساق الداخمي 
حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف العبارات المكونة لكؿ  .1

 محور، والدرجة الكمية لممحور لالستبانة.
حساب معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ محور مف محاور اإلستبانة  .2

 الكمية لالستبانة. والدرجة
تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ  اإلحصائي:الصدق 

بحساب معامؿ االرتباط )معامؿ ارتباط بيرسوف( بيف درجة كؿ محور الدرجة 
 الكمية لالستبياف، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكمية إلستبانة آراء 12جدول ) 
 المتخصصين

 الداللة االرتباط محاور اإلستبانة
 0.01 **0.852 المحور األول: الجانب الجمالي 
 0.01 **0.789 المحور الثاني: الجانب الوظيفي
 0.01 **0.829 المحور الثاني: الجانب االبتكاري

(، 0.01( أف معامالت اإلرتباط كميا دالة عند مستوي )12يتضح مف جدوؿ )
بيف محاور اإلستبياف، كما انو يقيس  ًداخميا ًاىناؾ اتساقوبذلؾ يمكف القوؿ أف 

 بالفعؿ ما وضع لقياسو مما يدؿ عمي صدقو وتجانسو.
 :ثبات اإلستبانة 
 يقصد بالثبات دقة االختبار في القياس والمالحظة، وعدـ تناقضو مع      

 ء الفعمينفسو، وىو النسبة بيف تبايف الدرجة عمي المقياس التي تشير إلي األدا     
 Alphaمعامػػػػؿ ألفػػػػا كرونبػػػػاخ: لممفحػػػػوص، وتػػػػـ حسػػػػاب الثبػػػػات عػػػػف طريػػػػؽ     

Cronbach     وطريقة التجزئة النصفية ،Split – half 
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 (  قيم معامالت ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية الستبانة آراء المتخصصين13جدول )

 محاور االستبانة
 التجزئة النصفية معامل ألفا كرونباخ

 الداللة االرتباط الداللة االرتباط
 0.01  0.924 -0.819 0.01 **0.822 الجانب الجمالي  
 0.01  0.892 -0.821 0.01 **0.819 الجانب الوظيفي
 0.01 0.946 -0.805  0.01 **0.792 الجانب االبتكاري

 0.01 0.920 -0.815 0.01 **0.811 مجموع االستبيان ككل

السابؽ أف جميع قيـ معامالت الثبات: معامؿ ألفاكرونبػاخ، التجزئػة يتضح مف الجدوؿ  
( مما يدؿ عمي أف االستبياف تتمتع بدرجة عاليػة مػف 0.01النصفية، دالة عند مستوي )

 الثبات.
لمتصميمات المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة  يناستبيان تقييم المستهمك .2

 :(3) ممحق والنباتات ذات الشكل المميز 
التصػػػميمات أفضػػػؿ فػػػي  يفقامػػت الباحثػػػة بإعػػػداد اسػػػتبياف السػػػتطالع رأي المسػػػتيمك   

وأنسػػػب نمػػػاذج المقتبسػػػة مػػػف بعػػػض مقػػػاطع الفاكيػػػة والنباتػػػات ذات الشػػػكؿ المميػػػز 
( عبػارات، وقػد اسػتخدـ ميػزاف 9، واشػتمؿ االسػتبياف عمػي تقيػيـ )الستائر المستخدمة

إلػػي حػد مػػا، غيػر مناسػػب( وذلػػؾ تقػدير ليكػػرت ثالثػي المسػػتويات )مناسػب، مناسػػب 
بإعطاء )ثالث درجػات لمناسػب، ودرجتػاف لمناسػب إلػي حػد مػا، ودرجػة واحػدة غيػر 

 .( درجة27مناسب(.وكانت الدرجة الكمية لالستبياف )
 :صدق محتوي االستبيان: صدق المحكمين 
ويقصد بو قدرة االستبياف عمػي قيػاس مػا وضػع لقياسػو. ولمتحقػؽ مػف صػدؽ محتػوي    

بياف تػػـ عرضػػو فػػي صػػورتو المبدئيػػة عمػػي مجموعػػة مػػف المحكمػػيف مػػف أسػػاتذة االسػت
المالبس والنسيج، وذلؾ ألبداء الرأي في محتواه ومدي توافر النقاط التاليػة: صػياغة 
العبػػػارات ومػػػدي صػػػالحيتيا لمحكػػػـ عمػػػي التصػػػميمات المقتبسػػػة مػػػف بعػػػض مقػػػاطع 

 الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز.
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 يناتفاق المحكمين عمي بنود إستبانة آراء المستهمك ( نسب14جدول )
 النسبة المئوية % بنود التحكيم م
 %90 لمعباراتوالعممية  الصياغة المغوية  1
 %100 تسمسل وتنظيم العبارت 2
 %93.33 سهولة ووضوح العبارات 3

 ( إرتفاع نسب اتفاؽ المحكميف عمي بنود األستبانة حيث 14يتضح مف الجدوؿ )    
 %( مما يدؿ عمي صدقيا.100%، 90تراوحت ما بيف )   
  الصدق باستخدام االتساق الداخمي بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية

 لالستبيان:
   تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط       
 بيرسوف بيف درجة كؿ عبارة، والدرجة الكمية لالستبياف، والجدوؿ التالي يوضح     
 ذلؾ:    

 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة االستبيان15جدول )
 االرتباط العبارة

 **0.847 لتصميم أقمشة الستائر.ً يعطى استخدام األلوان الطبيعية جماال
 **0.845 ستائر.يصمح التصميم كأقمشة 

 **0.813 يتناسب التصميم مع ستائر حجرة المعيشة.
 **0.866 يعتبر التصميم المقترح ألقمشة الستائر جديد ومتميز.

 **0.851 يمكن أن يالقى التصميم قبوال ورواجا في األسواق.
 **0.815 فى شكل الستارة.ً يظهر التصميم واضحا

 **0.830 يتناسب التصميم مع شكل الستارة.
 **0.824 يظهر التصميم ببعد ثالثى )مجسم( فى الستارة.

 **0.838 يضيف شكل الستارة جمال التصميم من خالل مكان توزيعه فيها.

 ( القترابيا0.01يكشؼ الجدوؿ السابؽ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوي ) 
 بيف العبارات المكونة  ًداخميا ًاالصحيح، ومف ثـ يمكف القوؿ أف ىناؾ اتساق مف الواحد 
 نو يقيس بالفعؿ ما وضع لقياسو، مما يدؿ عمي صدؽ وتجانس أليذا االستبياف، كما  
 محاور االستبياف. 
 ثبات االستبيان: 
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 يقصد بالثبات دقة االختبار في القياس والمالحظة، وعدـ تناقضو مع نفسو، وىو  
 النسبة بيف تبايف الدرجة عمي المقياس التي تشير إلي األداء الفعمي لممفحوص، وتـ   
 ، Alpha Cronbachحساب الثبات عف طريؽ معامؿ ألفا كرونباخ   
 .Split – halfوطريقة التجزئة النصفية   

 ( قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان16جدول )
 التجزئة النصفية معامل ألفا 

 **0.829 - **0.912 **0.826 االستبيان ككلثبات 

 وىي قيمة ذات( 0.826) تـ حساب ثبات االستبياف بمعامؿ ارتباط ألفا فكانت قيمتو 
  -0.829) ، كما تـ حساب التجزئة النصفية وكانت قيمتو(0.01)داللة عند مستوي 

 مما يشير إلي أف االستبياف يتمتع  (0.01) وىي قيمة ذات داللة عند مستوي( 0.912
 بدرجة عالية مف الثبات. 

 ئج والمناقشة:النتا
نتائج استبيان تقييم المتخصصين لمتصميمات المقتبسة من بعض مقاطع : ًأوال

 الفاكهة والنباتات ذات الشكل المميز:
الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقييم التصميمات المقتبسة من 
 ًبعض مقاطع الفاكهة والنباتات ذات الشكل المميز في تحقيق الجانب الجمالي وفقا

 :آلراء المتخصصين
تـ حساب مجموع تقييمات المتخصصيف مف أساتذة التخصص في مجاؿ المالبس 
والنسيج لمتصميمات المقتبسة مف بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز 

 مالي كما ىو موضح بالجدوؿ التالي: وذلؾ في تحقيؽ الجانب الج
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

( تقييمات المتخصصين لمتصميمات المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة ذات الشكل 17جدول )
  المميز في تحقيق الجانب الجمالي

 (11) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) البنود

 27 29 22 24 23 29 26 25 28 29 جتناضب خطىط التصميم مع بعضها.

 27 29 22 24 23 29 26 25 28 30 يتىافم التصميم من حيث الشكل.

 29 30 24 26 25 30 28 27 30 30 يتالءم في التصميم من حيث اللىن.

 27 30 22 24 23 29 26 25 28 30 يتحلم في التصميم النطبت والتناضب للمطاحاث.

 29 30 24 26 25 30 28 27 30 30 جظهز فى التصميم الىحدة والترابط.

 27 30 22 24 23 29 26 25 28 30 يلاع والحزكت.إليتىافم التصميم من حيث ا

 29 30 24 26 25 30 28 27 30 30 يتحلم الاجشان فى التصميم.

 28 30 23 25 24 30 27 26 29 30 يضيف الاكتباص كيمت جماليت للتصميم.

يعطى اضتخدام ألالىان الطبيعيت للملاطع 

 للتصميم. ًجماال
30 30 26 28 30 24 25 23 30 29 

( تابع تقييمات المتخصصين لمتصميمات المقتبسة من بعض مقاطع النباتات ذات 18جدول )
  الشكل المميز في تحقيق الجانب الجمالي

 (21) (19) (18) (17) (16) (15) (14) (13) (12) (11) البنود

جتناضب خطىط التصميم مع 

 بعضها.
28 23 25 27 26 20 21 24 28 22 

 23 29 25 22 21 27 28 26 24 29 يتىافم التصميم من حيث الشكل.

 23 29 25 22 21 27 28 26 24 29 يتالءم في التصميم من حيث اللىن.

يتحلم في التصميم النطبت 

 والتناضب للمطاحاث.
29 23 25 27 26 20 21 24 28 22 

 22 28 24 21 20 26 27 25 23 29 جظهز فى التصميم الىحدة والترابط.

يلاع إليتىافم التصميم من حيث ا

 والحزكت.
29 23 25 27 26 20 21 24 28 22 

 23 29 25 22 21 27 28 26 24 29 يتحلم الاجشان فى التصميم.

يضيف الاكتباص كيمت جماليت 

 للتصميم.
29 25 27 29 28 22 23 26 29 24 
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

يعطى اضتخدام ألالىان الطبيعيت 

 للتصميم. ًللملاطع جماال
29 25 27 29 28 22 23 26 29 24 

تقييمات المتخصصين لمتصميمات المقتبسة من دمج بعض مقاطع الفاكهة تابع  (19جدول )
  والنباتات ذات الشكل المميز في تحقيق الجانب الجمالي

 (31) (29) (28) (27) (26) (25) (24) (23) (22) (21) البنود

جتناضب خطىط التصميم مع 

 بعضها.
27 25 24 26 20 22 21 23 18 19 

 20 19 24 22 23 21 27 25 26 28 يتىافم التصميم من حيث الشكل.

 20 19 24 22 23 21 27 25 26 28 يتالءم في التصميم من حيث اللىن.

يتحلم في التصميم النطبت 

 والتناضب للمطاحاث.
28 26 25 27 21 23 22 24 19 20 

 20 19 24 22 23 21 27 25 26 28 جظهز فى التصميم الىحدة والترابط.

يلاع إليتىافم التصميم من حيث ا

 والحزكت.
28 26 25 27 21 23 22 24 19 20 

 20 19 24 22 23 21 27 25 26 28 يتحلم الاجشان فى التصميم.

يضيف الاكتباص كيمت جماليت 

 للتصميم.
28 26 25 27 21 23 22 24 19 20 

يعطى اضتخدام ألالىان الطبيعيت 

 .للتصميمً ًللملاطع جماال
28 26 25 27 21 23 22 24 19 20 

ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط تقييـ التصميمات المقتبسة 
 ًمف بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز في تحقيؽ الجانب الجمالي وفقا

 ( يوضح ذلؾ:20آلراء المتخصصيف وجدوؿ )
تحميل التباين لمتوسط تقييم التصميمات المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة والنباتات ( 20جدول)

آلراء المتخصصين ًذات الشكل المميز في تحقيق الجانب الجمالي وفقا  
 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 88.148 29 2556.300 بين المجموعات

187.771 
 

.000 
 

 469. 240 112.667 داخل المجموعات

  269 2668.967 الكلي

( وىي قيمة دالة 187.771( إلي أف قيمة )ؼ( كانت )20تشير نتائج جدوؿ )
، مما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف التصميمات المقتبسة (0.01عند مستوى ) ًإحصائيا
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2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 ًتحقيؽ الجانب الجمالي وفقامف بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز في 
 آلراء المتخصصيف.

والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ جودة التصميمات المقتبسة مف بعض 
آلراء  ًمقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز في تحقيؽ الجانب الجمالي وفقا

 المتخصصيف.
ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات  واالنحراف المعيارى ( المتوسطات21جدول)

 المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة والنباتات ذات الشكل المميز في تحقيق الجانب الجمالي
مصدر 
االنحراف  المتوسط التصميمات االقتباس

 المعياري
معامل 
 الجودة

ترتيب 
 التصميمات

الترتيب 
 الكمي

المقتبسة من 
بعض مقاطع 

 الفاكهة

 1 1 99.63 0.33 29.89 1التصميم 

 4 4 96.67 1.00 29.00 2التصميم 

 13 7 86.30 0.93 25.89 3التصميم 

 10 6 90.00 1.00 27.00 4التصميم 

 3 3 98.52 0.53 29.56 5التصميم 

 17 9 79.63 0.93 23.89 6التصميم 

 15 8 82.96 0.93 24.89 7التصميم 

 19 10 76.30 0.93 22.89 8التصميم 

 2 2 99.26 0.44 29.78 9التصميم 

 7 5 93.33 1.00 28.00 10التصميم 

المقتبسة من 
بعض مقاطع 

 النباتات

 5 1 96.30 0.33 28.89 11التصميم 

 18 7 79.26 0.83 23.78 12التصميم 

 14 5 85.93 0.83 25.78 13التصميم 

 9 3 92.59 0.83 27.78 14التصميم 

 12 4 89.26 0.83 26.78 15التصميم 

 24 10 69.26 0.83 20.78 16التصميم 

 22 9 72.59 0.83 21.78 17التصميم 

 16 6 82.59 0.83 24.78 18التصميم 

 6 2 95.19 0.53 28.56 19التصميم 

 20 8 75.93 0.83 22.78 20التصميم 

 8 1 92.96 0.33 27.89 21التصميم دمج بعض 
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2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

مقاطع الفاكهة 
 والنباتات

 13 3 86.30 0.33 25.89 22التصميم 

 15 4 82.96 0.33 24.89 23التصميم 

 11 2 89.63 0.33 26.89 24التصميم 

 23 8 69.63 0.33 20.89 25التصميم 

 19 6 76.30 0.33 22.89 26التصميم 

 21 7 72.96 0.33 21.89 27التصميم 

 17 5 79.63 0.33 23.89 28التصميم 

 26 10 62.96 0.33 18.89 29التصميم 

 25 9 66.30 0.33 19.89 30التصميم 

 

 
( معامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة 1شكل )

 والنباتات ذات الشكل المميز في تحقيق الجانب الجمالي
 ( يتضح أف:1(  والشكؿ )21مف الجدوؿ )

  أفضؿ التصميمات المقتبسة مف بعض مقاطع الفاكية ذات الشكؿ المميز في
 ذلؾ بأف وتفسر الباحثة( 9، 5، 1تحقيؽ الجانب الجمالي ىي )التصميـ: رقـ 
أضاؼ بيجة فى تمؾ التصميمات استخداـ األلواف الطبيعية لمقاطع الفاكية 

 (.2009مع ما ذكرتو دراسة )قطامش، وهذا يتفق وحيوية لمتصميـ 
  أفضؿ التصميمات المقتبسة مف بعض مقاطع النباتات ذات الشكؿ المميز في

 مباحثةيمكن لو ( 19، 14، 11تحقيؽ الجانب الجمالي ىي )التصميـ: رقـ 
وافؽ فى الشكؿ كما أف بوجود ترابط بيف خطوط التصميـ وتذلؾ  تفسير

 .تمؾ التصميماتاالقتباس أضاؼ قيمة جمالية ل
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2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

  أفضؿ التصميمات المقتبسة مف دمج بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات
( 24، 22، 21الشكؿ المميز في تحقيؽ الجانب الجمالي ىي )التصميـ: رقـ 

النسبة والتناسب تمؾ التصميمات حققت  ذلؾ بأف تفسير مباحثةيمكن لو 
 االتزاف فى التصميـ. تحققكما ، والحركة يقاعإلمف حيث ا تتوافق، لممساحات

وفي ضوء ما سبؽ يمكف قبوؿ الفرض األوؿ مف فروض البحث والذي ينص عمي: 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ التصميمات المقتبسة مف بعض مقاطع 

آلراء  ًالفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز في تحقيؽ الجانب الجمالي وفقا
 .المتخصصيف

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقييم التصميمات المقتبسة من الفرض الثاني: 
 ًبعض مقاطع الفاكهة والنباتات ذات الشكل المميز في تحقيق الجانب الوظيفي وفقا

  :آلراء المتخصصين
تـ حساب مجموع تقييمات المتخصصيف مف أساتذة التخصص في مجاؿ المالبس 

ع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز والنسيج لمتصميمات المقتبسة مف بعض مقاط
 وذلؾ في تحقيؽ الجانب الوظيفي كما ىو موضح بالجدوؿ التالي: 

( تقييمات المتخصصين لمتصميمات المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة ذات الشكل 22جدول )
   المميز في تحقيق الجانب الوظيفي

 (11) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) البنود

 26 29 21 23 22 28 25 24 27 29 يصلح التصميم كأكمشت ضتائز.

يمكن جنفيذ التصميم بأضاليب متنىعت ) طباعت، 

 جطزيش(.
30 28 25 26 29 23 24 22 30 27 

 27 29 22 24 23 29 26 25 28 30 يمكن جىظيف التصميم فى أكثر من مكان فى الطتارة. 

 28 30 23 25 24 30 27 26 29 30 يتناضب التصميم مع ضتائز حجزة املعيشت.

( تابع تقييمات المتخصصين لمتصميمات المقتبسة من بعض مقاطع النباتات ذات 23جدول )
  الشكل المميز في تحقيق الجانب الوظيفي 

 (21) (19) (18) (17) (16) (15) (14) (13) (12) (11) البنود

 22 28 24 21 20 26 27 25 23 28 يصلح التصميم كأكمشت ضتائز.

  يمكن جنفيذ التصميم بأضاليب متنىعت

 )طباعت، جطزيش(.
29 23 25 27 26 20 21 24 28 22 
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2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

يمكن جىظيف التصميم فى أكثر من  

 مكان فى الطتارة.
29 23 25 27 26 20 21 24 28 22 

يتناضب التصميم مع ضتائز حجزة 

 املعيشت.
30 24 26 28 27 21 22 25 29 23 

تقييمات المتخصصين لمتصميمات المقتبسة من دمج بعض مقاطع الفاكهة  تابع (24جدول )
   والنباتات ذات الشكل المميز في تحقيق الجانب الوظيفي

 (31) (29) (28) (27) (26) (25) (24) (23) (22) (21) البنود

 19 18 23 21 22 20 26 24 25 27 يصلح التصميم كأكمشت ضتائز.

    بأضاليب متنىعتيمكن جنفيذ التصميم 

 )طباعت، جطزيش(.
28 26 25 27 21 23 22 24 19 20 

يمكن جىظيف التصميم فى أكثر من مكان  

 فى الطتارة.
28 26 25 27 21 23 22 24 19 20 

يتناضب التصميم مع ضتائز حجزة 

 املعيشت.
29 27 26 28 22 24 23 25 20 21 

لمتوسط تقييـ التصميمات المقتبسة ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف 
 ًمف بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز في تحقيؽ الجانب الوظيفي وفقا

 ( يوضح ذلؾ:25آلراء المتخصصيف وجدوؿ )
( تحميل التباين لمتوسط تقييم التصميمات المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة والنباتات 25جدول)

آلراء المتخصصين ًيق الجانب الوظيفي وفقاذات الشكل المميز في تحق  
 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 37.545 29 1088.800 بين المجموعات

72.667 
 

.000 
 

 517. 90 46.500 داخل المجموعات

  119 1135.300 الكلي

 ً( وىي قيمة دالة إحصائيا72.667كانت )( إلي أف قيمة )ؼ( 25تشير نتائج جدوؿ )
، مما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف التصميمات المقتبسة مف بعض (0.01عند مستوى )

آلراء  ًمقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز في تحقيؽ الجانب الوظيفي وفقا
 المتخصصيف.
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2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

مف بعض والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ جودة التصميمات المقتبسة 
آلراء  ًمقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز في تحقيؽ الجانب الوظيفي وفقا

 المتخصصيف.
ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات  واالنحراف المعيارى ( المتوسطات26جدول)

  المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة والنباتات ذات الشكل المميز في تحقيق الجانب الوظيفي
مصدر 
 االقتباس

االنحراف  المتوسط التصميمات
 المعياري

معامل 
 الجودة

ترتيب 
 التصميمات

الترتيب 
 الكمي

المقتبسة من 
بعض مقاطع 

 الفاكهة

 1 1 99.17 0.50 29.75 1التصميم 

 5 4 93.33 0.82 28.00 2التصميم 

 11 7 83.33 0.82 25.00 3التصميم 

 9 6 86.67 0.82 26.00 4التصميم 

 3 3 96.67 0.82 29.00 5التصميم 

 15 9 76.67 0.82 23.00 6التصميم 

 13 8 80.00 0.82 24.00 7التصميم 

 17 10 73.33 0.82 22.00 8التصميم 

 2 2 98.33 0.58 29.50 9التصميم 

 7 5 90.00 0.82 27.00 10التصميم 

المقتبسة من 
بعض مقاطع 

 النباتات

 3 1 96.67 0.82 29.00 11التصميم 

 14 7 77.50 0.50 23.25 12التصميم 

 10 5 84.17 0.50 25.25 13التصميم 

 6 3 90.83 0.50 27.25 14التصميم 

 8 4 87.50 0.50 26.25 15التصميم 

 20 10 67.50 0.50 20.25 16التصميم 

 18 9 70.83 0.50 21.25 17التصميم 

 12 6 80.83 0.50 24.25 18التصميم 

 4 2 94.17 0.50 28.25 19التصميم 

 16 8 74.17 0.50 22.25 20التصميم 

دمج بعض 
مقاطع الفاكهة 

 والنباتات

 5 1 93.33 0.82 28.00 21التصميم 

 9 3 86.67 0.82 26.00 22التصميم 

 11 4 83.33 0.82 25.00 23التصميم 
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2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 7 2 90.00 0.82 27.00 24التصميم 

 19 8 70.00 0.82 21.00 25التصميم 

 15 6 76.67 0.82 23.00 26التصميم 

 17 7 73.33 0.82 22.00 27التصميم 

 13 5 80.00 0.82 24.00 28التصميم 

 22 10 63.33 0.82 19.00 29التصميم 

 21 9 66.67 0.82 20.00 30التصميم 

 

 
بعض مقاطع الفاكهة  ( معامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات المقتبسة من2شكل )

  والنباتات ذات الشكل المميز في تحقيق الجانب الوظيفي
 ( يتضح أف:2( والشكؿ )26مف الجدوؿ )

  أفضؿ التصميمات المقتبسة مف بعض مقاطع الفاكية ذات الشكؿ المميز في
 تفسير مباحثةيمكن لو ( 9، 5، 1تحقيؽ الجانب الوظيفي ىي )التصميـ: رقـ 

 تناسب مع ستائر حجرة المعيشة.ت تممؾ التصميمات  ذلؾ بأف
  أفضؿ التصميمات المقتبسة مف بعض مقاطع النباتات ذات الشكؿ المميز في

مباحثة يمكن لو ( 19، 14، 11تحقيؽ الجانب الوظيفي ىي )التصميـ: رقـ 
يمكف تنفيذ  ، كماتصمح ألقمشة الستائر تمؾ التصميمات ذلؾ بأف تفسير

مع دراسة )الشوربجى وهذا يتفق ، متنوعة )طباعة، تطريز( التصميـ بأساليب
 ًغنيا ًوالتى ذكرت أف العناصر النباتية والزىور تعد مصدرا (2007و الفار، 

 لألعماؿ الفنية والتصميمية وتحقؽ الرغبة الجمالية والوظيفية.
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2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

  أفضؿ التصميمات المقتبسة مف دمج بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات
( 24، 22، 21الشكؿ المميز في تحقيؽ الجانب الوظيفي ىي )التصميـ: رقـ 

يمكف توظيفيا فى أكثر مف  تمؾ التصميمات ذلؾ بأف ريتفسيمكن لمباحثة و 
 .مكاف بالستارة

البحث والذي ينص عمي: وفي ضوء ما سبؽ يمكف قبوؿ الفرض الثاني مف فروض 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ التصميمات المقتبسة مف بعض مقاطع 

آلراء  ًالفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز في تحقيؽ الجانب الوظيفي وفقا
 .المتخصصيف

الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  تقييم التصميمات المقتبسة من 
 ًمقاطع الفاكهة والنباتات ذات الشكل المميز في تحقيق الجانب االبتكاري وفقابعض 

 :آلراء المتخصصين
تـ حساب مجموع تقييمات المتخصصيف مف أساتذة التخصص في مجاؿ المالبس 
والنسيج لمتصميمات المقتبسة مف بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز 

 كاري كما ىو موضح بالجدوؿ التالي: وذلؾ في تحقيؽ الجانب االبت
( تقييمات المتخصصين لمتصميمات المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة ذات الشكل 27جدول )

    المميز في تحقيق الجانب االبتكاري
 (11) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) البنود

 25 28 20 22 21 27 24 23 26 29 يضيف التصميم الججاهاث مىضت أكمشت الطتائز.

 28 30 23 25 24 30 27 26 29 30 يحلم التصميم الجدة والحداثت" ابتكار فكزة جديدة".

يحلم التصميم الفزادة والتميز" اهفزاد التصميم بطابع 

 مميز عن غيره".
30 29 26 27 30 24 25 23 30 28 

يحلم التصميم ألاصالت" ارجباط التصميم بمصدر 

 الاكتباص".
30 30 28 29 30 26 27 25 30 29 

( تابع تقييمات المتخصصين لمتصميمات المقتبسة من بعض مقاطع النباتات ذات 28جدول )
  الشكل المميز في تحقيق الجانب االبتكاري  

 (21) (19) (18) (17) (16) (15) (14) (13) (12) (11) البنود

يضيف التصميم الججاهاث مىضت 

 أكمشت الطتائز.
28 23 25 27 26 20 21 24 28 22 
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2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

يحلم التصميم الجدة والحداثت" ابتكار 

 فكزة جديدة".
29 24 26 28 27 21 22 25 29 23 

يحلم التصميم الفزادة والتميز" اهفزاد 

 التصميم بطابع مميز عن غيره".
29 23 25 27 26 20 21 24 28 22 

"ارجباط  يحلم التصميم ألاصالت

 التصميم بمصدر الاكتباص".
30 24 26 28 27 22 23 25 29 24 

تقييمات المتخصصين لمتصميمات المقتبسة من دمج بعض مقاطع الفاكهة تابع  (29جدول )
    والنباتات ذات الشكل المميز في تحقيق الجانب االبتكاري

 (31) (29) (28) (27) (26) (25) (24) (23) (22) (21) البنود

مىضت  يضيف التصميم الججاهاث

 أكمشت الطتائز.
27 25 24 26 20 22 21 23 18 19 

يحلم التصميم الجدة والحداثت" ابتكار 

 فكزة جديدة".
28 26 25 27 21 23 22 24 19 20 

يحلم التصميم الفزادة والتميز" اهفزاد 

 التصميم بطابع مميز عن غيره".
28 26 25 27 21 23 22 24 19 20 

يحلم التصميم ألاصالت" ارجباط 

 الاكتباص".التصميم بمصدر 
29 27 26 28 22 24 23 25 20 21 

ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط تقييـ التصميمات المقتبسة 
مف بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز في تحقيؽ الجانب االبتكاري 

 ( يوضح ذلؾ:30آلراء المتخصصيف وجدوؿ ) ًوفقا
لمتوسط تقييم التصميمات المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة والنباتات  ( تحميل التباين30جدول)

 آلراء المتخصصين ًذات الشكل المميز في تحقيق الجانب االبتكاري وفقا
 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 36.892 29 1069.867 بين المجموعات

25.839 

 

.000 

 

 1.428 90 128.500 المجموعاتداخل 

  119 1198.367 الكلي

 ً( وىي قيمة دالة إحصائيا25.839( إلي أف قيمة )ؼ( كانت )30تشير نتائج جدوؿ )
، مما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف التصميمات المقتبسة مف بعض (0.01عند مستوى )

آلراء  ًاالبتكاري وفقامقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز في تحقيؽ الجانب 
 المتخصصيف.
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2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ جودة التصميمات المقتبسة مف بعض 
آلراء  ًمقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز في تحقيؽ الجانب االبتكاري وفقا

 المتخصصيف.
ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات  واالنحراف المعيارى ( المتوسطات31جدول)

   المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة والنباتات ذات الشكل المميز في تحقيق الجانب االبتكاري
مصدر 
 االقتباس

االنحراف  المتوسط التصميمات
 المعياري

معامل 
 الجودة

ترتيب 
 التصميمات

الترتيب 
 الكمي

المقتبسة من 
بعض مقاطع 

 الفاكهة

 1 1 99.17 0.50 29.75 1التصميم 

 5 4 95.00 1.73 28.50 2التصميم 

 12 7 85.83 2.06 25.75 3التصميم 

 9 6 89.17 2.06 26.75 4التصميم 

 3 3 97.50 1.50 29.25 5التصميم 

 18 9 79.17 2.06 23.75 6التصميم 

 15 8 82.50 2.06 24.75 7التصميم 

 21 10 75.83 2.06 22.75 8التصميم 

 2 2 98.33 1.00 29.50 9التصميم 

 7 5 91.67 1.73 27.50 10التصميم 

المقتبسة من 
بعض مقاطع 

 النباتات

 4 1 96.67 0.82 29.00 11التصميم 

 19 7 78.33 0.58 23.50 12التصميم 

 13 5 85.00 0.58 25.50 13التصميم 

 7 3 91.67 0.58 27.50 14التصميم 

 10 4 88.33 0.58 26.50 15 التصميم

 25 10 69.17 0.96 20.75 16التصميم 

 23 9 72.50 0.96 21.75 17التصميم 

 16 6 81.67 0.58 24.50 18التصميم 

 5 2 95.00 0.58 28.50 19التصميم 

 21 8 75.83 0.96 22.75 20التصميم 

دمج بعض 
مقاطع الفاكهة 

 والنباتات

 6 1 93.33 0.82 28.00 21التصميم 

 11 3 86.67 0.82 26.00 22التصميم 

 14 4 83.33 0.82 25.00 23التصميم 
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2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 8 2 90.00 0.82 27.00 24التصميم 

 24 8 70.00 0.82 21.00 25التصميم 

 20 6 76.67 0.82 23.00 26التصميم 

 22 7 73.33 0.82 22.00 27التصميم 

 17 5 80.00 0.82 24.00 28التصميم 

 27 10 63.33 0.82 19.00 29التصميم 

 26 9 66.67 0.82 20.00 30التصميم 

 

 
( معامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة 3شكل )

   والنباتات ذات الشكل المميز في تحقيق الجانب االبتكاري
 ( يتضح أف:3(  والشكؿ )31مف الجدوؿ )

  أفضؿ التصميمات المقتبسة مف بعض مقاطع الفاكية ذات الشكؿ المميز في
ذلؾ  الباحثة وتفسر( 9، 5، 1تحقيؽ الجانب االبتكاري ىي )التصميـ: رقـ 

مع دراسة وهذا يتفق يز بالحداثة والفرادة واألصالة تمؾ التصميمات تتم بأف
بداعية تكوف إل( والتى توصمت ألف تنمية القدرات ا2017براىيـ و سالـ، إ)

بالمحاوالت المستمرة لمتجريب والتطبيؽ واستخداـ كؿ ما ىو مبتكر وغير 
  مألوؼ.

  أفضؿ التصميمات المقتبسة مف بعض مقاطع النباتات ذات الشكؿ المميز في
 وتفسر الباحثة( 19، 14، 11ىي )التصميـ: رقـ  تحقيؽ الجانب االبتكاري

وهذا يتفق ، وضة أقمشة الستائرضيؼ التجاىات متمؾ التصميمات ت ذلؾ بأف
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2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

( والتى ذكرت أف العناصر النباتية 2007مع دراسة )الشوربجى و الفار، 
 مف جانب مصممى طباعة المنسوجات.  ًوالزىور تظؿ أكثر استخداما

  أفضؿ التصميمات المقتبسة مف دمج بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات
( 24، 22، 21الشكؿ المميز في تحقيؽ الجانب االبتكاري ىي )التصميـ: رقـ 

تمؾ التصميمات جمعت بيف مقاطع الفاكية  ذلؾ بأف تفسيرمباحثة يمكن لو 
 ر.والتقميد المباش المحاكاةومقاطع النباتات بشكؿ مبتكر يبتعد عف 

وفي ضوء ما سبؽ يمكف قبوؿ الفرض الثالث مف فروض البحث والذي ينص عمي: 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ التصميمات المقتبسة مف بعض مقاطع 

آلراء  ًالفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز في تحقيؽ الجانب االبتكاري وفقا
 .المتخصصيف

داللة إحصائية بين تقييم التصميمات المقتبسة من الفرض الرابع: توجد فروق ذات 
بعض مقاطع الفاكهة والنباتات ذات الشكل المميز في تحقيق جوانب التقييم )ككل( 

 :آلراء المتخصصين ًوفقا
ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط تقييـ التصميمات المقتبسة 

كؿ المميز في تحقيؽ جوانب التقييـ )ككؿ( مف بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات الش
 ( يوضح ذلؾ:32آلراء المتخصصيف وجدوؿ ) ًوفقا

( تحميل التباين لمتوسط تقييم التصميمات المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة والنباتات 32جدول)
 آلراء المتخصصين ًذات الشكل المميز في تحقيق جوانب التقييم )ككل( وفقا

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

 162.056 29 4699.610 بين المجموعات

247.821 
 

.000 
 

 654. 480 313.882 داخل المجموعات

  509 5013.492 الكلي

( وىي قيمة دالة 247.821( إلي أف قيمة )ؼ( كانت )32تشير نتائج جدوؿ )
، مما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف التصميمات المقتبسة (0.01عند مستوى ) ًإحصائيا

مف بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز في تحقيؽ جوانب التقييـ )ككؿ( 
 آلراء المتخصصيف. ًوفقا
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2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ جودة التصميمات المقتبسة مف بعض 
آلراء  ًفي تحقيؽ جوانب التقييـ )ككؿ( وفقامقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز 

 المتخصصيف.
ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات واالنحراف المعيارى ( المتوسطات 33جدول)

(المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة والنباتات ذات الشكل المميز في تحقيق جوانب التقييم )ككل   
مصدر 
 االقتباس

االنحراف  المتوسط التصميمات
 المعياري

معامل 
 الجودة

ترتيب 
 التصميمات

الترتيب 
 الكمي

المقتبسة من 
بعض مقاطع 

 الفاكهة

 1 1 99.41 0.39 29.82 1التصميم 

 5 4 95.49 1.17 28.65 2التصميم 

 14 7 85.49 1.22 25.65 3التصميم 

 11 6 89.02 1.26 26.71 4التصميم 

 3 3 97.84 0.86 29.35 5التصميم 

 20 9 78.82 1.22 23.65 6التصميم 

 17 8 82.16 1.22 24.65 7التصميم 

 23 10 75.49 1.22 22.65 8التصميم 

 2 2 98.82 0.61 29.65 9التصميم 

 8 5 92.16 1.17 27.65 10التصميم 

المقتبسة من 
بعض مقاطع 

 النباتات

 4 1 96.47 0.56 28.94 11التصميم 

 21 7 78.63 0.71 23.59 12التصميم 

 15 5 85.29 0.71 25.59 13التصميم 

 9 3 91.96 0.71 27.59 14التصميم 

 12 4 88.63 0.71 26.59 15التصميم 

 27 10 68.82 0.79 20.65 16التصميم 

 25 9 72.16 0.79 21.65 17التصميم 

 18 6 81.96 0.71 24.59 18التصميم 

 6 2 94.90 0.51 28.47 19التصميم 

 23 8 75.49 0.79 22.65 20التصميم 

دمج بعض 
مقاطع الفاكهة 

 والنباتات

 7 1 93.14 0.56 27.94 21التصميم 

 13 3 86.47 0.56 25.94 22التصميم 

 16 4 83.14 0.56 24.94 23التصميم 

 10 2 89.80 0.56 26.94 24التصميم 
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2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 26 8 69.80 0.56 20.94 25التصميم 

 22 6 76.47 0.56 22.94 26التصميم 

 24 7 73.14 0.56 21.94 27التصميم 

 19 5 79.80 0.56 23.94 28التصميم 

 29 10 63.14 0.56 18.94 29التصميم 

 28 9 66.47 0.56 19.94 30التصميم 

 
ذات الشكل المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة والنباتات ( معامل الجودة لتقييم المتخصصين للتصميمات 4شكل )

(المميز في تحقيق جوانب التقييم )ككل   

 ( يتضح أف:4(  والشكؿ )33مف الجدوؿ )
  أفضؿ التصميمات المقتبسة مف بعض مقاطع الفاكية ذات الشكؿ المميز في

 .(9، 5، 1تحقيؽ جوانب التقييـ )ككؿ( ىي )التصميـ: رقـ 
  الشكؿ المميز في أفضؿ التصميمات المقتبسة مف بعض مقاطع النباتات ذات

 .(19، 14، 11تحقيؽ جوانب التقييـ )ككؿ( ىي )التصميـ: رقـ 
  أفضؿ التصميمات المقتبسة مف دمج بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات

، 22، 21ىي)التصميـ: رقـ جوانب التقييـ )ككؿ( الشكؿ المميز في تحقيؽ 
24). 

بأف تمؾ التصميمات سواء المقتبسة مف مقاطع الفاكية أو ذلؾ ويمكن لمباحثة تفسير 
النباتات أو بالدمج بينيما حققت أفضؿ جوانب التقييـ الجمالى و الوظيفى واالبتكارى 

 جوانب التقييـ )ككؿ(.أفضؿ لذلؾ حققت 
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2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

وفي ضوء ما سبؽ يمكف قبوؿ الفرض الرابع مف فروض البحث والذي ينص عمي: 
إحصائية بيف تقييـ التصميمات المقتبسة مف بعض مقاطع توجد فروؽ ذات داللة 

آلراء  ًوفقا )ككؿ( الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز في تحقيؽ جوانب التقييـ
 .المتخصصيف

التصميمات المقتبسة  الفرض الخامس: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين محاور
 :آلراء المتخصصين ًوفقامن بعض مقاطع الفاكهة والنباتات ذات الشكل المميز 

ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط محاور تقييـ التصميمات 
مف بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز وفقًا ألراء  المقتبسة

 ( يوضح ذلؾ:34المتخصصيف وجدوؿ )
من بعض مقاطع الفاكهة ( تحميل التباين لمتوسط محاور تقييم التصميمات المقتبسة 34جدول)

 آلراء المتخصصين ًوالنباتات ذات الشكل المميز وفقا
 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 5.429 2 10.859 بين المجموعات

.550 
 

.577 
 

 9.867 507 5002.633 داخل المجموعات

  509 5013.492 الكلي

دالة غير ( وىي قيمة 0.550( إلي أف قيمة )ؼ( كانت )34جدوؿ )تشير نتائج 
مما يدؿ عمي عدـ وجود فروؽ بيف محاور التصميمات المقتبسة مف بعض  ًإحصائيا

ألراء المتخصصيف، والجدوؿ التالي  ًمقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز وفقا
يوضح المتوسطات ومعامؿ الجودة وترتيب محاور التصميمات المقتبسة مف بعض 

 مقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز في ضوء تقيمات المتخصصيف.
ومعامل الجودة لمحاور التصميمات المقتبسة من  واالنحراف المعيارى ( المتوسطات35جدول)

 آلراء المتخصصين ًع الفاكهة والنباتات ذات الشكل المميز وفقابعض مقاط

 المتوسط المحور
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 الجودة

ترتيب 
 المحاور

 1 84.04 3.15 25.21 الجانب الجمالي

 3 82.83 3.09 24.85 الجانب الوظيفي

 2 83.72 3.17 25.12 الجانب االبتكاري
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2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 

 
التصميمات المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة والنباتات ( معامل الجودة لتقيمات محاور 5شكل )

 .آلراء المتخصصين ًذات الشكل المميز وفقا

 ( تبيف أف المحور األوؿ " الجانب الجمالي" يمثؿ 5الشكؿ )و ( 35الجدوؿ ) مف   
 الجانبالمحاور في ضوء آراء المتخصصيف، يميو المحور الثالث:  أفضؿ   
 .المحور الثاني: الجانب الوظيفي" االبتكاري، يميو   
 في ضوء محاور التقييـ كما يمي: بسةويمكف ترتيب التصميمات المقت   

( ترتيب التصميمات المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة والنباتات ذات الشكل المميز 36جدول)
 آلراء المتخصصين  ًوفقا

مصدر 
الجانب  التصميمات االقتباس

 الجمالي
الجانب 
 الوظيفي

الجانب 
 االبتكاري

جوانب 
التقييم 
 )ككل(

ترتيب 
 التصميمات

الترتيب 
 الكمي

المقتبسة 
من بعض 
مقاطع 
 الفاكهة

 1 1 99.41 99.17 99.17 99.63 1التصميم 

 2 2 98.82 98.33 98.33 99.26 9التصميم 

 3 3 97.84 97.5 96.67 98.52 5التصميم 

 5 4 95.49 95 93.33 96.67 2التصميم 

التصميم 
10 

93.33 90 91.67 92.16 5 8 
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2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 11 6 89.02 89.17 86.67 90 4التصميم 

 14 7 85.49 85.83 83.33 86.3 3التصميم 

 17 8 82.16 82.5 80 82.96 7التصميم 

 20 9 78.82 79.17 76.67 79.63 6التصميم 

 23 10 75.49 75.83 73.33 76.3 8التصميم 

المقتبسة 
من بعض 
مقاطع 
 النباتات

التصميم 
11 

96.3 96.67 96.67 96.47 1 4 

التصميم 
19 

95.19 94.17 95 94.9 2 6 

التصميم 
14 

92.59 90.83 91.67 91.96 3 9 

التصميم 
15 

89.26 87.5 88.33 88.63 4 12 

التصميم 
13 

85.93 84.17 85 85.29 5 15 

التصميم 
18 

82.59 80.83 81.67 81.96 6 18 

التصميم 
12 

79.26 77.5 78.33 78.63 7 21 

التصميم 
20 

75.93 74.17 75.83 75.49 8 23 

التصميم 
17 

72.59 70.83 72.5 72.16 9 25 

التصميم 
16 

69.26 67.5 69.17 68.82 10 27 

دمج 
بعض 
مقاطع 
الفاكهة 
 والنباتات

التصميم 
21 

92.96 93.33 93.33 93.14 1 7 

التصميم 
24 

89.63 90 90 89.8 2 10 

التصميم 
22 

86.3 86.67 86.67 86.47 3 13 

 16 4 83.14 83.33 83.33 82.96التصميم 
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2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

23 
التصميم 

28 
79.63 80 80 79.8 5 19 

التصميم 
26 

76.3 76.67 76.67 76.47 6 22 

التصميم 
27 

72.96 73.33 73.33 73.14 7 24 

التصميم 
25 

69.63 70 70 69.8 8 26 

التصميم 
30 

66.3 66.67 66.67 66.47 9 28 

التصميم 
29 

62.96 63.33 63.33 63.14 10 29 

 
آلراء  ًالتصميمات المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة ذات الشكل المميز وفقا فضل( أ6شكل )

 المتخصصين 
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2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 
آلراء  ًالنباتات ذات الشكل المميز وفقاأفضل التصميمات المقتبسة من بعض مقاطع  (7شكل )

 المتخصصين 

 
التصميمات المقتبسة من دمج بعض مقاطع الفاكهة والنباتات ذات الشكل المميز  فضلأ (8شكل )

 آلراء المتخصصين  ًوفقا

وفي ضوء ما سبؽ يمكف رفض الفرض الخامس مف فروض البحث والذي ينص عمي: 
بيف محاور التصميمات المقتبسة مف بعض مقاطع توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 

آلراء المتخصصيف وقبوؿ الفرض البديؿ  ًالفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز وفقا
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف محاور التصميمات المقتبسة والذي ينص عمي: 
ويمكن  آلراء المتخصصيف ًمف بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز وفقا

 ات محاور التصميمات المقتبسة.ميقيالشديد بيف تمتقارب لذلؾ تفسير 
اقتباس التصميمات مصادر الفرض السادس:  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

)بعض مقاطع الفاكهة، مقاطع النباتات، الدمج بين مقاطع الفاكهة والنباتات( ذات 
  :آلراء المتخصصين ًالشكل المميز وفقا

اقتباس التصميمات  مصادرولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط 
)بعض مقاطع الفاكية، مقاطع النباتات، الدمج بيف مقاطع الفاكية والنباتات( ذات 

 ( يوضح ذلؾ:37الشكؿ المميز وجدوؿ )
اقتباس التصميمات )بعض مقاطع الفاكهة، مقاطع  مصادر( تحميل التباين لمتوسط 37جدول)

 النباتات، الدمج بين مقاطع الفاكهة والنباتات( ذات الشكل المميز
 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 492.008 2 984.016 بين المجموعات

61.906 
 

.000 
 

 7.948 507 4029.476 داخل المجموعات

  509 5013.492 الكلي

 ً( وىي قيمة دالة إحصائيا61.906( إلي أف قيمة )ؼ( كانت )37تشير نتائج جدوؿ )
اقتباس التصميمات  مصادرمما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف ( 0.01عند مستوى )

)بعض مقاطع الفاكية، مقاطع النباتات، الدمج بيف مقاطع الفاكية والنباتات( ذات 
 مصادرالشكؿ المميز، والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ الجودة وترتيب 

اقتباس التصميمات )بعض مقاطع الفاكية، مقاطع النباتات، الدمج بيف مقاطع الفاكية 
 الشكؿ المميز.والنباتات( ذات 

اقتباس التصميمات )بعض  مصادرومعامل الجودة ل واالنحراف المعيارى ( المتوسطات38جدول)
 مقاطع الفاكهة، مقاطع النباتات، الدمج بين مقاطع الفاكهة والنباتات( ذات الشكل المميز

االنحراف  المتوسط تباسقاال مصدر
 المعياري

معامل 
 الجودة

ترتيب 
 صادرالم

 1 89.47 2.69 26.84 من بعض مقاطع الفاكهةالمقتبسة 

 2 83.43 2.83 25.03 المقتبسة من بعض مقاطع النباتات
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

دمج بعض مقاطع  المقتبسة من 
 3 78.14 2.93 23.44 الفاكهة والنباتات

 

 

اقتباس التصميمات )بعض مقاطع الفاكهة، مقاطع  ادرمص( يوضح معامل الجودة ل9شكل )
 النباتات، الدمج بين مقاطع الفاكهة والنباتات( ذات الشكل المميز

األوؿ "المقتبسة مف بعض مقاطع  مصدر( تبيف أف ال9الشكؿ )و ( 38الجدوؿ ) مف   
الثاني:  مصدرفي ضوء آراء المتخصصيف، يمييا ال مصادرالفاكية" تمثؿ أفضؿ ال

المقتبسة مف دمج بعض "الثالث: مصدر ، يمييا ال"المقتبسة مف بعض مقاطع النباتات"
 .مقاطع الفاكية والنباتات"

ويمكف اختيار أفضؿ ثالث تصميمات مقتبسة مف )بعض مقاطع الفاكية، مقاطع    
النباتات، الدمج بيف مقاطع الفاكية والنباتات( ذات الشكؿ المميز في ضوء آراء 

 ما يمي:المتخصصيف ك
 آلراء المتخصصين ً( أفضل التصميمات المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة وفقا39جدول)

الجانب  التصميمات
 الجمالي

الجانب 
 الوظيفي

الجانب 
 االبتكاري

جوانب 
التقييم 
 )ككل(

ترتيب 
 التصميمات

الترتيب 
 الكمي

 1 1 99.41 99.17 99.17 99.63 1التصميم 

 2 2 98.82 98.33 98.33 99.26 9التصميم 

 3 3 97.84 97.5 96.67 98.52 5التصميم 
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 

 آلراء المتخصصين ً( أفضل التصميمات المقتبسة من بعض مقاطع النباتات وفقا40جدول)

الجانب  التصميمات
 الجمالي

الجانب 
 الوظيفي

الجانب 
 االبتكاري

جوانب 
التقييم 
 )ككل(

ترتيب 
 التصميمات

الترتيب 
 الكمي

 4 1 96.47 96.67 96.67 96.3 11التصميم 

 6 2 94.9 95 94.17 95.19 19التصميم 

 9 3 91.96 91.67 90.83 92.59 14التصميم 

 

( أفضل التصميمات المقتبسة من المقتبسة من دمج بعض مقاطع الفاكهة والنباتات 41جدول)
 آلراء المتخصصين  ًوفقا

الجانب  التصميمات
 الجمالي

الجانب 
 الوظيفي

الجانب 
 االبتكاري

جوانب 
التقييم 
 )ككل(

ترتيب 
 التصميمات

الترتيب 
 الكمي

 7 1 93.14 93.33 93.33 92.96 21التصميم 

 10 2 89.8 90 90 89.63 24التصميم 

 13 3 86.47 86.67 86.67 86.3 22التصميم 

وفي ضوء ما سبؽ يمكف قبوؿ الفرض السادس مف فروض البحث والذي ينص عمي: 
اقتباس التصميمات )بعض مقاطع  مصادرتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 

 ًالفاكية، مقاطع النباتات، الدمج بيف مقاطع الفاكية والنباتات( ذات الشكؿ المميز وفقا
معظـ التصميمات المقتبسة مف مقاطع  ذلؾ بأف ويمكن تفسيرآلراء المتخصصيف 

عجاب المتخصصيف يمييا التصميمات المقتبسة مف مقاطع النباتات بإحظيت الفاكية 
 ثـ التصميمات المقتبسة بدمج مقاطع الفاكية والنباتات.

: نتائج استبيان تقييم التصميمات المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة والنباتات ًثانيا
 :آلراء المستهمكين ًقاذات الشكل المميز وف

الفرض السابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  تقييم التصميمات المقتبسة 
من بعض مقاطع الفاكهة والنباتات ذات الشكل المميز تحقيق بنود التقييم )ككل(  

 :ينآلراء المستهمك ًوفقا
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

والنباتات ذات تـ حساب متوسط تقييـ التصميمات المقتبسة مف بعض مقاطع الفاكية 
كما ىو موضح  يفآلراء المستيمك ًالشكؿ المميز في تحقيؽ بنود التقييـ )ككؿ( وفقا

 بالجدوؿ التالي: 
لمتصميمات المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة ذات الشكل  ين( تقييمات المستهمك42جدول )

  المميز في ضوء بنود التقييم )ككل(

 البنود
 (9التصميم ) (5التصميم ) (1التصميم )

بنموذج 
1 

بنموذج 
 2  

بنوذج 
3 

بنموذج 
1 

بنموذج 
 2  

بنوذج 
3 

بنموذج 
1 

بنموذج 
 2  

وذج مبن
3 

يعطى اضتخدام ألالىان الطبيعيت 

 لتصميم أكمشت الطتائز. ًجماال
60 60 60 58 58 58 56 56 56 

 55 55 55 57 57 57 59 59 59 يصلح التصميم كأكمشت ضتائز.

ضتائز حجزة  يتناضب التصميم مع

 املعيشت.
60 60 60 58 58 58 56 56 56 

يعتبر التصميم امللترح ألكمشت 

 الطتائز جديد ومتميز.
60 60 60 58 58 58 56 56 56 

 ًيمكن أن يالقى التصميم كبىال

 في ألاضىاق. ًورواجا
60 60 60 58 58 58 56 56 56 

فى شكل  ًيظهز التصميم واضحا

 الطتارة.
56 58 60 54 56 58 52 54 56 

 56 54 52 58 56 54 60 58 56 يتناضب التصميم مع شكل الطتارة.

يظهز التصميم ببعد ثالثى )مجطم( 

 فى الطتارة.
56 58 60 54 56 58 52 54 56 

 ًيضيف شكل الطتارة جماال

 لتصميم من خالل مكان جىسيعه فيها.ل
56 58 60 54 56 58 52 54 56 

لمتصميمات المقتبسة من بعض مقاطع النباتات ذات الشكل  ينالمستهمك( تابع تقييمات 43جدول )
 المميز في ضوء بنود التقييم )ككل(

 البنود
 (19التصميم ) (14التصميم ) (11التصميم )

بنموذج 
1 

بنموذج 
 2  

بنوذج 
3 

بنموذج 
1 

بنموذج 
 2  

بنوذج 
3 

بنموذج 
1 

بنموذج 
 2  

وذج مبن
3 

يعطى اضتخدام ألالىان الطبيعيت 

 لتصميم أكمشت الطتائز. ًجماال
54 54 54 52 52 52 56 56 56 

 55 55 55 51 51 51 53 53 53 يصلح التصميم كأكمشت ضتائز.

يتناضب التصميم مع ضتائز حجزة 

 املعيشت.
54 54 54 52 52 52 56 56 56 

 56 56 56 52 52 52 54 54 54يعتبر التصميم امللترح ألكمشت 
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 الطتائز جديد ومتميز.

 ًيمكن أن يالقى التصميم كبىال

 في ألاضىاق. ًورواجا
54 54 54 52 52 52 56 56 56 

فى شكل  ًيظهز التصميم واضحا

 الطتارة.
50 52 54 48 50 52 52 54 56 

 56 54 52 52 50 48 54 52 50 يتناضب التصميم مع شكل الطتارة.

يظهز التصميم ببعد ثالثى )مجطم( 

 فى الطتارة.
50 52 54 48 50 52 52 54 56 

 ًيضيف شكل الطتارة جماال

لتصميم من خالل مكان جىسيعه ل

 فيها.

50 52 54 48 50 52 52 54 56 

لمتصميمات المقتبسة من دمج بعض مقاطع الفاكهة  ينتقييمات المستهمكتابع  (44جدول )
 والنباتات ذات الشكل المميز في ضوء بنود التقييم )ككل(

 البنود
 (24التصميم ) (22التصميم ) (21التصميم )

بنموذج 
1 

بنموذج 
 2  

بنوذج 
3 

بنموذج 
1 

بنموذج 
 2  

بنوذج 
3 

بنموذج 
1 

بنموذج 
 2  

وذج مبن
3 

يعطى اضتخدام ألالىان الطبيعيت 

 لتصميم أكمشت الطتائز. ًجماال
50 50 50 48 48 48 52 52 52 

 51 51 51 47 47 47 49 49 49 يصلح التصميم كأكمشت ضتائز.

يتناضب التصميم مع ضتائز حجزة 

 املعيشت.
50 50 50 48 48 48 52 52 52 

يعتبر التصميم امللترح ألكمشت 

 الطتائز جديد ومتميز.
50 50 50 48 48 48 52 52 52 

 ًيمكن أن يالقى التصميم كبىال

 في ألاضىاق. ًورواجا
50 50 50 48 48 48 52 52 52 

فى شكل  ًيظهز التصميم واضحا

 الطتارة.
46 48 50 44 46 48 48 50 52 

 52 50 48 48 46 44 50 48 46 يتناضب التصميم مع شكل الطتارة.

يظهز التصميم ببعد ثالثى )مجطم( 

 فى الطتارة.
46 48 50 44 46 48 48 50 52 

 ًيضيف شكل الطتارة جماال

 تصميم من خالل مكان جىسيعه فيها.لل
46 48 50 44 46 48 48 50 52 

ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط تقييـ التصميمات المقتبسة ولمتحقؽ مف 
مف بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز في تحقيؽ بنود التقييـ )ككؿ( 

 ( يوضح ذلؾ:45وجدوؿ ) يفآلراء المستيمك ًوفقا
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

لمتوسط تقييم التصميمات المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة  ئى( تحميل التباين الثنا45جدول)
ينآلراء المستهمك ًوالنباتات ذات الشكل المميز في تحقيق بنود التقييم )ككل( وفقا  

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

 000. 249.894 405.000 8 3240.000 التصميمات

 000. 39.489 64.000 2 128.000 ذجاالنم

   1.621 232 376.000 الخطأ

    242 3744.000 التباين الكلي

 ( إلي:45تشير نتائج جدوؿ )
وجود فروؽ بيف التصميمات المقتبسة مف بعض مقاطع الفاكية والنباتات ذات  -1

حيث أف  يفآلراء المستيمك ًالتقييـ )ككؿ( وفقا الشكؿ المميز في تحقيؽ بنود
 .(0.01عند مستوى ) ً( وىي قيمة دالة إحصائيا249.894قيمة )ؼ( كانت )

 ًالتقييـ )ككؿ( وفقا في تحقيؽ بنود المستخدمة لمستائرنماذج الوجود فروؽ بيف  -2
( وىي قيمة دالة 39.489حيث أف قيمة )ؼ( كانت ) يفآلراء المستيمك

 .(0.01عند مستوى ) ًإحصائيا
جودة التصميمات المقتبسة مف بعض  المتوسطات ومعامؿوالجدوؿ التالي يوضح 

آلراء  ًمقاطع الفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز في تحقيؽ بنود التقييـ )ككؿ( وفقا
 .يفالمستيمك

لمتصميمات  ينومعامل الجودة لتقييم المستهمك واالنحراف المعيارى ( المتوسطات46جدول)
 المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة والنباتات ذات الشكل المميز في تحقيق بنود التقييم )ككل( 

مصدر 
 التصميمات االقتباس

 ذجاالنم
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 الجودة

ترتيب 
 التصميمات

الترتيب 
 )الكمي(

المقتبسة 
من 

بعض 
مقاطع 
 الفاكهة

التصميم 
(1) 

 

بنموذج 
1 

58.11 2.03 96.85 3 3 

بنموذج 
 2  

59 1 98.33 2 2 

بنموذج 
3 

59.89 0.33 99.81 1 1 

 6 6 93.52 2.03 56.11بنموذج التصميم 
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

(5) 1 
بنموذج 

 2  
57 1 95 5 5 

بنموذج 
3 

57.89 0.33 96.48 4 4 

التصميم 
(9) 

بنموذج 
1 

54.11 2.03 90.19 9 9 

بنموذج 
 2  

55 1 91.67 8 8 

بنموذج 
3 

55.89 0.33 93.15 7 7 

المقتبسة 
من 

بعض 
مقاطع 
 النباتات

التصميم 
(11) 

بنموذج 
1 

52.11 2.03 86.85 6 12 

بنموذج 
 2  

53 1 88.33 5 11 

بنموذج 
3 

53.89 0.33 89.81 4 10 

التصميم 
(14) 

بنموذج 
1 

50.11 2.03 83.52 9 15 

بنموذج 
 2  

51 1 85 8 14 

بنموذج 
3 

51.89 0.33 86.48 7 13 

التصميم 
(19) 

بنموذج 
1 

54.11 2.03 90.19 3 9 

بنموذج 
 2  

55 1 91.67 2 8 

بنموذج 
3 

55.89 0.33 93.15 1 7 

المقتبسة 
دمج من 

بعض 

التصميم 
(21) 

بنموذج 
1 

48.11 2.03 80.19 6 18 

 17 5 81.67 1 49بنموذج 
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

مقاطع 
الفاكهة 
 والنباتات

 2  
بنموذج 

3 
49.89 0.33 83.15 4 16 

التصميم 
(22) 

بنموذج 
1 

46.11 2.03 76.85 9 21 

بنموذج 
 2  

47 1 78.33 8 20 

بنموذج 
3 

47.89 0.33 79.81 7 19 

التصميم 
(24) 

بنموذج 
1 

50.11 2.03 83.52 3 15 

بنموذج 
 2  

51 1 85 2 14 

بنموذج 
3 

51.89 0.33 86.48 1 13 

  3 86.85 4.15 52.11  1بنموذج  

2بنموذج      53 3.79 88.33 2  

3بنموذج     53.89 3.69 89.81 1  

 

 
لمتصميمات المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة  ين( معامل الجودة لتقييم المستهمك10شكل )

 والنباتات ذات الشكل المميز في تحقيق بنود التقييم )ككل( 
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 
في تحقيق بنود  المستخدمة لمستائرنماذج مل ينالمستهمك( معامل الجودة لتقييم 11شكل )

 التقييم )ككل( 
 ( يتضح أف: 11 ،10 ) يف(  والشكم46مف الجدوؿ )

 :متصميمات المقتبسة من بعض مقاطع الفاكهة ذات الشكل المميزلبالنسبة : ًأوال
 (3بنموذج  1)التصميـ: وى في تحقيؽ بنود التقييـ )ككؿ( التصميمات أفضؿ. 
 (1بنموذج  9)التصميـ:  وى التصميمات في تحقيؽ بنود التقييـ )ككؿ( أقؿ. 

 ذات الشكل المميز: النباتاتبالنسبة لمتصميمات المقتبسة من بعض مقاطع  :ًثانيا
  (.3بنموذج  19تحقيؽ بنود التقييـ )ككؿ(ىو)التصميـ: أفضؿ التصميمات فى  
  (.1بنموذج  14التصميمات فى تحقيؽ بنود التقييـ )ككؿ( ىو )التصميـ: أقؿ 

متصميمات المقتبسة من دمج بعض مقاطع الفاكهة والنباتات ذات : بالنسبة لًثالثا
 :الشكل المميز

  (. 3بنموذج  24تحقيؽ بنود التقييـ )ككؿ(ىو)التصميـ: أفضؿ التصميمات فى 
  (1بنموذج:  22)التصميـ: والتقييـ )ككؿ( ىأقؿ التصميمات في تحقيؽ بنود. 
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 : بالنسبة لمصدر االقتباس:ًرابعا
  أفضؿ مصدر اقتباس كاف لمقاطع الفاكية، يميو مقاطع النباتات، يميو دمج

مع آراء المتخصصيف الموضحة بالجدوؿ وهذا يتفق مقاطع الفاكية والنباتات 
 (.9( والشكؿ )38)

 المستخدمة لمستائر:: بالنسبة لمنماذج ًخامسا
  ( 3)نموذج:  وى في تحقيؽ بنود التقييـ )ككؿ( مستخدمة لمستائرأفضؿ نماذج

( تـ فيو توزيع التصميـ فى الستارة بالكامؿ 3نموذج ) ذلؾ بأف وتفسر الباحثة
مما أدى لوضوح التصميـ وظير بأنو ذو أبعاد ثالثية )مجسـ( كما أف شكؿ 

مع دراسة وهذا يتفق الستارة مودرف يتناسب مع طبيعة التصميمات، 
ذكرت أف تصميـ أقمشة المفروشات ( التى 2007)الشوربجى و الفار، 

لطبيعة استخداميا  ًالمطبوعة تتميز وحداتيا وعناصرىا بكبر حجميا نسبيا
يتيا عف بعد، كذلؾ تتميز ألوانيا بالبساطة واليدوء لتضيؼ لممكاف الذى ورؤ 

 توظؼ فيو الراحة.
  ( 1)نموذج:  وفي تحقيؽ بنود التقييـ )ككؿ( ى مستخدمة لمستائرأقؿ نماذج

( كاف توزيع التصميـ فى أجزاء مف الستارة 1ذلؾ بأف نموذج ) ثةوتفسر الباح
ـ وكذلؾ عدـ فقط ) أعمى، جانب الستارة( مما أدى لعدـ وضوح التصمي

 ظياره،إ
وفي ضوء ما سبؽ يمكف قبوؿ الفرض السابع مف فروض البحث والذي ينص عمي: 

بعض مقاطع توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ التصميمات المقتبسة مف 
 يف.آلراء المستيمك ًالفاكية والنباتات ذات الشكؿ المميز تحقيؽ بنود التقييـ )ككؿ( وفقا
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 العينات المطبوعة تحت البحث:: ًثالثا

     
 مصدر اقتباس )فاكية، نبات، دمج( عمى الترتيبلكؿ تصميـ مقتبس  فضؿ( أ4صورة )

 

    
   

 
 نموذج مستخدم لمستائر نسبباعته بأبعد طكل مصدر اقتباس لأفضل تصميم مقتبس ( 5صورة )

 
أفضؿ تصميـ مقتبس لكؿ مصدر اقتباس )فاكية، نبات، دمج( ( 4يتضح مف صورة )

 Adobe Photoshop Me عدادىا باستخداـ برنامجإوالتى تـ ، عمى الترتيب
بأنسب وذلؾ تصميـ مقتبس لكؿ مصدر اقتباس  وقد تـ طباعة أفضؿ صدار السابع،إلا

(، وتمت الطباعة عمى قماش كانفس 5كما يتضح مف صورة ) نموذج مستخدـ لمستائر
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

، Digital Solvent Inkjet Printerماكينة ( وباستخداـ 3لنموذج الستاره )لمناسبتو 
( عمى استخداـ الحاسب كوسيمة تقنية حديثة 2017براىيـ و سالـ، إ) دراسة أكدتحيث 

مكانيات التى إلجديدة مف خالؿ األداء التصميمى وابداعية إلمحصوؿ عمى أساليب 
  تتيحيا التكنولوجيا.
 ممخص النتائج:

ذات الشكؿ  "المقتبسة مف بعض مقاطع الفاكية"قتباس كاف لالفضؿ مصدر أ -3
 والمستيمكيف. المتخصصيف آلراء ًوذلؾ وفقا، المميز

 (3)نموذج:  وى في تحقيؽ بنود التقييـ )ككؿ( مستخدـ لمستائرذج و أفضؿ نم -4
 آلراء المستيمكيف.  ًالذى تـ فيو توزيع التصميـ فى الستارة بالكامؿ، وذلؾ وفقا

 التوصيات:
مف ثمار ونباتات  -عز وجؿ-االستفادة مف الطبيعة وكؿ ما وىبنا المولى  -1

 فى عمؿ مختمؼ التصميمات المبتكرة.وعناصر طبيعية أخرى 
حيث يرفع المستوى الفنى  الطباعىاستخداـ الكمبيوتر فى مجاؿ التصميـ  -2

 تطويعكما يمكف مف  ًرؤية التصميـ الناتج وظيفيا تيحوالجمالى لمتصميـ وي
المناسب  وتطويره فى صور متعددة مما يساعد عمى تحديد التوظيؼ التصميـ

 لممنتج المقترح.
وتوظيفيا فى  لعمؿ تصميمات تشجيع البحث عف مصادر اقتباس غير تقميدية -3

لمحصوؿ عمى منتجات ذات قيمة جمالية روشات وخاصة الستائر مجاؿ المف
 ووظيفية عالية ومختمفة وحديثة.

نتاج أقمشة ستائر مطبوعة بالتصميمات إعمى  حث مصانع المفروشات -4
 الحالى لتوفيرىا فى األسواؽ عمى المستوى التجارى. المقترحة بالبحث

الدمج والتجريب المستمر بيف التصميمات المقتبسة واالستفادة مف الرؤية الفنية  -5
  ثراء أقمشة الستائر بتصميمات مميزة وفريدة.إفى والجمالية ليا 

 المراجع:
 .(2017) .حسف شادية صالح ،سالـ و عبد الحميد براىيـإعبير  ،براىيـإ -1

رؤية تصميمية جديدة مستوحاة مف قطاعات الثمار وتوظيفيا عمى الوشاح 
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

العربي التاسع عشر  -المؤتمر الدولي الخامس .باستخداـ الطباعة الرقمية
 ة، مجم(االقتصاد المنزلي في خدمة وتنمية المجتمع والبيئة)لالقتصاد المنزلي 
(، العدد 27مجمد ) وفية،كمية االقتصاد المنزلى، جامعة المن االقتصاد المنزلي،

 أكتوبر. 17 – 16، الرابع
رؤية فنية  .(2007) .، حسف عبدالعزيزالفار و مصطفى محمد ،الشوربجي -2

المؤتمر  .مبتكرة لمعناصر الطبيعة في تصميـ أقمشة المفروشات المطبوعة
معايير ضماف الجودة واالعتماد في التعميـ النوعي )العممي السنوي الثاني 

-11، التربية النوعية، جامعة المنصورة، كمية (العربي بمصر والوطف
  .بريؿأ12

 .محمد، فاتف محمد عبد التواب و الصاوى، نانسى عبد المعبود عبد الحميد -3
تأثير بعض األساليب التطبيقية لنسيج الينيكوـ عمى الخواص  .(2014)

كمية الفنوف  ،مجمة التصميـ الدولية .الجمالية والوظيفية ألقمشة الستائر
 (، أكتوبر.4المجمد الرابع، العدد ) التطبيقية، جامعة حمواف،

فاعمية استخداـ تكنولوجيا المنسوجات  .(2020) .الصاوى، نانسى عبد المعبود -4
مجمة التصميـ  .ثراء المفروشات والستائر بتصميمات نسجية مبتكرةإالوبرية فى 
(، 4المجمد العاشر، العدد )، كمية الفنوف التطبيقية، جامعة حموافالدولية، 
 أكتوبر.

تأثير اختالؼ التركيب النسجى ونسبة ظيور  .(2013) .الصياد، غادة محمد -5
مجمة  .المحمة الزائدة عمى بعض خواص األداء الوظيفى ألقمشة الستائر

المجمد الثالث، العدد  كمية الفنوف التطبيقية، جامعة حمواف، التصميـ الدولية،
 (، أكتوبر.4)

األندلسية كمصدر الزخارؼ  .(2017) .العجالف، فاتف عبد العزيز عمى -6
 .فادة منيا فى مجاؿ الصناعات الصغيرةإللتصميـ وتطريز المفروشات وا

، كمية التصاميـ واالقتصاد المنزلى، جامعة -غير منشورة-رسالة ماجستير
 القصيـ.
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

، رجب سالمةو  ، أشرؼ عبدالفتاحمصطفى و عادؿ جماؿ الديف ،الينداوي -7
يا االستفادة مف بعض أشكاؿ خال .(2015) .، عبير سميرسميـ و السيد

الثمار الستنباط تصميمات مبتكرة تحقؽ القيـ الجمالية لممشغولة النسجية 
 .، أبريؿ(38مجمة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، عدد ) .اليدوية

أسس التصميـ وخاصية الخداع البصرى كفرع  .(1995) .أنور، منى محمد -8
رسالة  .مف فروعو وأثره فى تطوير الحؿ التشكيمى لتصميمات أقمشة الستائر

 ، كمية الفنوف التطبيقية، جامعة حمواف.-غير منشورة-دكتوراه
رؤية فنية لتصميـ أزياء النساء في ضوء  .(2011) .أشرؼ عبدالحكيـ، حسف -9

جامعة دراسات وبحوث،  /فنوفمجمة عموـ و  .بيعيةالنظـ اليندسية لمعناصر الط
  ، أبريؿ.(2(، عدد )23حمواف، مجمد )

زىراء الشرؽ،  .الفف والتصميـ. (2001) .سماعيؿ شوقىإخميفة،  -10
 القاىرة.

برنامج تدريبى لتنمية ميارة  .(2020) .رجب، رضوى مصطفى محمد -11
 .ودمجيا فى سوؽ العمؿ ًتصميـ وتنفيذ الستائر لتمكيف المرأة المعيمة اقتصاديا

المجمد العاشر،  كمية الفنوف التطبيقية، جامعة حمواف، مجمة التصميـ الدولية،
 (، يوليو.3العدد )

 التصميـ  .(1970) .، فتح البابعبد الحميـ و أحمد حافظ، افدرش -12
 ، القاىرة .والتوزيع لمطباعة والنشر عالـ الكتب .فى الفف التشكيمى

رؤية  .(2018) .العدوى، نورا حسف و محمدسماحة، وفاء محمد  -13
جمالية معاصرة لممفروشات الفندقية باالقتباس مف الطبيعة البحرية كعامؿ 

(، 52مجمة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، عدد ) .جذب لمسياحة
 أكتوبر.

معجـ  .(1975) .صالح ء، رضاشرؼ و عبد المنعـصبرى،  -14
 .دار األىراـ، القاىرة .سجيةمصطمحات الصناعات الن
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 .(2008) .الدرايسة، محمد عبد اهلل و عبد اليادى، عدلى محمد -15
الطبعة األولى، مكتبة المجتمع العربى  .خامات وتقنيات التصميـ الداخمى

 ف.لمنشر والتوزيع، األرد
 .سويمـ، أسماء سامى عبد العاطى و عمى، أمؿ عبد السميع مأموف -16

ثراء القيـ الوظيفية إاالستفادة مف بعض العناصر الطبيعية فى  .(2019)
 المؤتمر العممى الدولى السنوى السادس .والجمالية لمتطمبات حجرة السفرة

، كمية (الدراسات النوعية ودورىا فى تنشيط السياحة لتنمية االقتصاد القومى)
 مارس. 9-6التربية النوعية، جامعة طنطا، 

 .، لمياء محمدالقطقاط و ، ريياـالسباعي و عفاؼ أحمد،عمراف -17
 مجاؿ طباعة ثراءإلاألبعاد الثالثية في النظـ البنائية لعنصر النبات  .(2014)

، (35عية ، جامعة المنصورة، عدد )مجمة بحوث التربية النو  .المنسوجات
 يوليو.

دراسة تحميمية لبعض  .(2009) .إبراىيـ محمد أحمد، قطامش -18
العناصر الطبيعية واالستفادة منيا في تصميمات مبتكرة ألقمشة المفروشات 

 –المؤتمر السنوي الدولي األوؿ  .تناسب االتجاىات الحديثة لمتصميـ الداخمي
االعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج التعميـ العالي النوعي في ) العربي الرابع

التربية النوعية، جامعة ، كمية (اقع والمأموؿ"مصر والعالـ العربي" الو 
 أبريؿ. 9-8، المنصورة

العوامؿ المؤثرة في تصميـ  .( 2014)  .براىيـإسحر أحمد ، منصور -19
كمية الفنوف التطبيقية،  ـ الدولية،مجمة التصمي .أقمشة المفروشات المطبوعة

 ، أكتوبر.(4، العدد)الرابع المجمد جامعة حمواف،
التصميـ الزخرفى فى المالبس  .(2002) .نصر، ثريا سيد -20

 .، عالـ الكتب، القاىرةالطبعة األولى .والمفروشات
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

تصميـ مفروشات بالزخارؼ  .(2010) .أميرة عبداهلل، نور الديف -21
مجمة بحوث  .استفادة األسر المنتجة منيا مكانيةإالنباتية مف بقايا األقمشة و

 ، سبتمبر.الثامف عشرالعدد التربية النوعية، جامعة المنصورة، 
22- Ray Pulkner, Edwin Aiegfeld. (1981). Art 

To Dye. Holt Rinehart and Winston Inc., New York.  
23- Russell, Alex. (2011). The Fundamentals of 

Printed Textile Design. VA Publishing SA,  

Singapore. 

24- https://cactus.yoo7.com/t12-topic 

ثمف َفسك –َثاتاخ لى انؼانى  10أغزب  -25  

26- https://www.almaany.com  تؼزٌف ٔشزح ٔيؼُى يمطغ 

27- https://www.almaany.com رثًا  

28- https://www.almaany.com ٓحفاك  

سطٕر.كٕو-فاكٓح انهَٕجاٌ ٔفٕائذْا انصذٍح -29  

يذَٔح دُاء –فاكٓح انٓاال  -30  

يٕضٕع-فٕائذ فاكٓح انًاَجٕستٍٍ -31  

32- https://mawdoo3.com -فاكٓح دٔرٌاٌ فٕائذ   

انٍٕو انساتغ-فٕائذ فاكٓح نَٕجاٌ -33  

 نَٕجاٌ)فاكٓح( ٌٔكٍثٍذٌا -34

35- https://www.almaany.com يًٍش 

ٌٔكٍثٍذٌا-يًٍٕسا تٕدٌكا -36  

37- https://www.almaany.com َثاخ 

ٌٔكٍثٍذٌا -تزٌكإلَثاخ ا -38  

 –انًزجغ االنكتزَٔى نهًؼهٕياتٍح  –َثتح انشَجثٍم خهٍح انُذم  -39

22/12/2012  
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 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 (1) ممحق
   استمارة تقييم التصميمات المقتبسة

 لى المتخصصينإالموجة 
 

 األستاذ الدكتور/  .............................
 الوظيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / .............................
 الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة /..............................
 الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة /.............................

 ،تحية طيبة وبعد،
 

القػػػػيـ الجماليػػػػة والوظيفيػػػػة ألقمشػػػػة السػػػػتائر  ثػػػػراءإ بدراسػػػػة تحػػػػت عنػػػػواف " تقػػػػـو الباحثػػػػة
" ، ممػػػا يتطمػػػب إعػػػداد بعػػػض مقػػػاطع الفاكيػػػة والنباتػػػات ذات الشػػػكؿ المميػػػز اسػػػتخداـب

استمارة استطالع آراء المتخصصيف في  التصميمات المقتبسة، وعميو يرجى التكـر مػف 
بػػػػداء الػػػػرأي فػػػػي مػػػػدى  مالءمػػػػة ىػػػػذه التصػػػػميمات لممحػػػػاور موضػػػػع سػػػيادتكـ بقراءتيػػػػا وا 

 – مناسػب( في الخانة الدالػػػة عمى رأي سػيادتكـ ) االستبياف وذلؾ بوضػع عالمػػػػػػة  )
 (. غير مناسب -إلى حد مامناسب 

 
 والتقدير االحترام وافروتفضلوا بقبول 

 
 الباحثة                                                          
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2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

   استمارة تقييم التصميمات المقتبسة
 

 )  ( تصميم محاور التقييم م
 غير مناسب لى حد ماإمناسب  مناسب

 انًذٕر األٔل: انجاَة  انجًانً 

    .تتُاسة خطٕط انتصًٍى يغ تؼضٓا 1

    .انتصًٍى يٍ دٍث انشكم ٌتٕافك 2

    .انهٌٕ يٍ دٍثفً انتصًٍى  ٌتالءو 3

    .انتصًٍى انُسثح ٔانتُاسة نهًساداخٌتذمك فً  4

    .تظٓز فى انتصًٍى انٕدذج ٔانتزاتظ 5

    .ٌماع ٔانذزكحإلٌتٕافك انتصًٍى يٍ دٍث ا 6

    .ٌتذمك االتشاٌ فى انتصًٍى 7

    .لًٍح جًانٍح نهتصًٍىٌضٍف االلتثاص  8

    .نهتصًٍى ًٌؼطى استخذاو األنٕاٌ انطثٍؼٍح نهًماطغ جًاال  9

 انًذٕر انثاًَ: انجاَة انٕظٍفً 

    .ٌصهخ انتصًٍى كألًشح ستائز 1

    .ًٌكٍ تُفٍذ انتصًٍى تأسانٍة يتُٕػح ) طثاػح، تطزٌش( 2

.ًٌكٍ تٕظٍف انتصًٍى فى أكثز يٍ يكاٌ فى انستارج                                3     

    .ٌتُاسة انتصًٍى يغ ستائز دجزج انًؼٍشح 4

 انثانث: انجاَة االتتكاري انًذٕر 

    .ألًشح انستائزتجاْاخ يٕضح ال انتصًٍى ٌضٍف 1

    .فكزج جذٌذج" اتتكارانذذاثح" انجذج ٌٔذمك انتصًٍى  2

    .انتًٍش" اَفزاد انتصًٍى تطاتغ يًٍش ػٍ غٍزِ"انفزادج ٌٔذمك انتصًٍى  3

    ."ٌذمك انتصًٍى األصانح" ارتثاط انتصًٍى تًصذر االلتثاص 4
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2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 (2ممحق )
 أسماء األساتذة المحكمين

 
 الوظيفة االسم م
-كمية االقتصاد المنزلى-أستاذ تصميـ األزياء  سماعيؿ محمد النجارإأ.د/ أسمياف  1

 جامعة المنوفية
 -كمية التربية النوعية-أستاذ النسيج والمالبس  أ.د/ أمؿ عبد السميع مأموف عمى 2

 جامعة المنصورة
 –كمية التربية النوعية  –أستاذ المالبس والنسيج  أ.د/ رانيا محمد  أحمد حمودة 3

 جامعة طنطا
 –كمية التربية النوعية  –أستاذ المالبس والنسيج  سماعيؿإأ.د/ رحاب محمد عمى  4

 جامعة الزقازيؽ
جامعة  -كمية التربية-مالبس والنسيج أستاذ ال أ.د/ زينب شحاتو محمد عمار 5

 لسويسقناة ا
 -كمية التربية النوعية -أستاذ المالبس والنسيج  براىيـ أحمد عبد الفتاحإأ.د/ لمياء  6

 جامعة طنطا
كمية التربية  –أستاذ المالبس والمنسوجات  أ.د/ نجدة إبراىيـ ماضي 7

 جامعة اإلسكندرية –النوعية 
 –التربية النوعية كمية  –أستاذ المالبس والنسيج  أ.د/ ىياـ دمرداش حسيف الغزالي 8

 جامعة طنطا
كمية  –أستاذ المالبس والمنسوجات المساعد  أ.ـ.د/ شيماء محمد محمد عطية 9

 سكندريةإلجامعة ا –التربية النوعية 
كمية  -أستاذ مساعد بقسـ المالبس والنسيج نفيسة أحمد أحمد عمواف/ أ.ـ.د 10

 جامعة األزىر -االقتصاد المنزلى
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2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجاالث التربيت النىعيتمجلت البحىث في 

 (3) ممحق
  نماذج أشكال الستائر المستخدمةبالتصميمات المقترحة تقييم استمارة 

 لى المستهمكينإالموجهة 
 عزيزي المستيمؾ:

 
 تحية طيبة وبعد،

القػػػػيـ الجماليػػػػة والوظيفيػػػػة ألقمشػػػػة السػػػػتائر  ثػػػػراءإبدراسػػػػة تحػػػػت عنػػػػواف " ةتقػػػػـو الباحثػػػػ
ممػػػا يتطمػػػب إعػػػداد " ، بعػػػض مقػػػاطع الفاكيػػػة والنباتػػػات ذات الشػػػكؿ المميػػػز اسػػػتخداـب

اسػػتمارة اسػػتطالع آراء المسػػتيمكيف فػػي  التصػػميمات المقترحػػة، وعميػػو يرجػػى التكػػـر مػػف 
بػداء الػرأي فييػا وذلػؾ بوضػػع عالمػػػػػػػة  ) ( فػي الخانػة الدالػػػػة عمػى سيادتكـ بقراءتيا وا 

(، مػػػػع العمػػػػـ بػػػػأف ىػػػػذه غيػػػػر مناسػػػػب -إلػػػػى حػػػػد مػػػػامناسػػػػب  – مناسػػػػبرأي سػػػػيادتكـ )
 سيتـ استخداميا في أغراض البحث العممي. المعمومات

 االحتراـ والتقديروافر وتفضموا بقبوؿ 
 ةالباحث                                                                         

 نماذج أشكاؿ الستائر المستخدمة ب التصميمات المقترحةتقييـ استمارة 
 ( تصميم ) ( بنموذج )  التقييم بنود م

 غير مناسب لى حد ماإمناسب  مناسب

    .ألًشح انستائز نتصًٍى ًجًاال استخذاو األنٕاٌ انطثٍؼٍحٌؼطى   1

    .ٌصهخ انتصًٍى كألًشح ستائز 2

    .ٌتُاسة انتصًٍى يغ ستائز دجزج انًؼٍشح 3

    .ٌؼتثز انتصًٍى انًمتزح أللًشح انستائز جذٌذ ٔيتًٍش 4

    .فً األسٕاق ًٔرٔاجا ًانتصًٍى لثٕال ًٌكٍ أٌ ٌاللى 5

    .انستارج شكم فى ًٌظٓز انتصًٍى ٔاضذا 6

    .ٌتُاسة انتصًٍى يغ شكم انستارج 7

    ٌظٓز انتصًٍى تثؼذ ثالثى )يجسى( فى انستارج. 8

    .ٍٓاهتصًٍى يٍ خالل يكاٌ تٕسٌؼّ فن ًشكم انستارج جًاال ضٍفٌ 9

 

 


