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 مقدمة البحث :
ناقة صاحبتو منذ فجر التاريخ ويدؿ عمى ذلؾ اآلثار القديمة ئلنساف رغبو فطرية فى االل"     

أنواع مختمفة مف فعندما كاف الجسـ عاريًا كاف يزينو بأنواع مف الوشـ، واستخدـ بعد ذلؾ 
الحمى وكاف البد أف يتطور ىذا إلى ما نراه اليـو مف أنواع لؤلقمشة وألواف لؤلزياء ومختمؼ 

.(  3 ) وسائؿ التزيف والحمى"  
" اآلف أصبح تصميـ مكمبلت الممبس مف أىـ الفنوف التى أحتمت مركزًا ىامًا فى ميداف     

، ناقة الممبس والظيور بمظير متجدد التصميـ لما ليا مف أثر كبير فى إظيار جماؿ وأ
وانعكس ذلؾ عمى النواحى اإلقتصادية حيث أصبح المكمؿ مف بيف وسائؿ الترشيد فى المجاؿ 

، وال يقتصر األمر عمى ىذا " بؿ اف المكمبلت اذا أحسف اختيارىا فإنيا تعمؿ (  2) الممبسى " 
عمى التعبير عف الفردية والتميز فى السموؾ الممبسى بالنسبة لممرأة ، لدورىا الياـ فى تشكيؿ 
وتجديد دوالب المبلبس، فيى ليست مجرد مصاحبة لقطعة ممبسية بؿ ىى نفسيا جزء أساسى 

.(  25 ) مف المظير العاـ"  
" تعد مشغوالت الخرز إحدى الفنوف التى يصنع منيا الروائع فيى ىواية وحرفو يدوية مربحو     

، والمشغوالت الخرزية غالية الثمف ألنو مازالت أشغاؿ الخرز لـ تخترع حتى اآلف ماكينة أو آلة 
، والخرز " واحد مف أىـ عناصر بنائيات التشكيؿ فى مجاؿ األشغاؿ الفنية (  28)  تقوـ بيا " 

ألنو بسيط سيؿ التشكيؿ ولو معطيات جمالية وقيـ لونية وخطية ومممسية تثرى تصميـ 
. (  9) المشغوالت الفنية وتزيد مف تأثيراتيا البصرية والشكمية "    
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حدوث الركود  ة الزيادة السكانية العالمية معاالىتماـ بالصناعات الصغيرة يأتى نتيج"حالياً     
كبرى التعامؿ معيا والكساد العالمى ، وظيور العديد مف المشاكؿ التى لـ تستطع الصناعات ال

، باإلضافة إلى إدراؾ الحكومات واألفراد بأىمية األدوار التى تقوـ بيا والتغمب عمييا 
وتعتبر الصناعات  ، صادية واإلجتماعيةالتنمية اإلقتالصناعات الصغيرة فى مختمؼ مجاالت 

.(  7) مات األساسية فى التنمية البشرية " الصغيرة مف الدعا  
 مشكمة البحث :

قطع أو إضافات  النواحى الجمالية و االقتصادية ، وىو مفلممكمؿ الممبسي قيمة عالية      
 لذلؾ النظرة المتكاممة لمممبس تصاحب الممبس الرئيسى لتثرى المظير الخارجى لمفرد إلعطاء

وحدة الكشمير الزخرفية وبأشكاليا المتنوعة وأيضًا الباحثة تجد أف يستحؽ الدراسة والتطوير ، 
تحث عمى فتح باب جديد لئلبتكارات الفنية يمكف تطبيقو فى مجاؿ المكمؿ الممبسى كأسموب 

عقد ( لرفع قيمة الزى وفتح الحمى وخاصة ) المف األساليب التصميمية المستخدمة فى صناعة 
. مجاؿ جديد لمصناعات الصغيرة لممساىمة فى القضاء عمى مشكمة البطالة   

 ومما سبؽ يمكف صياغة مشكمة البحث فى التساؤؿ الرئيسى التالى :
امكانية االستفادة مف وحدة الكشمير الزخرفية فى ابتكار تصميمات عصرية لحمى  ما -

؟  كعقد تصمح لئلرتداء السيدات  
ويتفرع مف ىذا التساؤؿ الرئيسى السابؽ عدد مف التساؤالت الفرعية التى يعمؿ البحث عمى  

 كما يمى :  وىىاإلجابة عمييا 
صناعة     وخاصة  الزخرفية فى إثراء صناعة الحمىر ما إمكانية مساىمة وحدة الكشمي – 1

           العقد ؟     
؟ كعقدالعبلقة بيف مناسبة التصميـ المقترح وتحقيؽ الغرض الوظيفى  ما – 2  
  العبلقة بيف تمتع الحمى بالقيـ الفنية واحتوائو عمى أفكار جديدة ؟ ما – 3

 ىدف البحث :
:ييدؼ البحث إلى   

مجػػاؿ إليجػػاد حمػػوؿ تشػػكيمية نثػػرى بيػػا الينػػدى فػػى الفػػف  ) الكشػػمير ( الزخرفيػػة ةدراسػػة الوحػػد
عتبارىػػػػا مصػػػػدر لمموضػػػػات الحديثػػػػة  الحمػػػػىتصػػػػميـ  العقػػػػد بأطوالػػػػو  حيػػػػث تتنػػػػاوؿ الباحثػػػػة ،وا 
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حيػث لتناسػب األذواؽ المختمفػة زخرفيػة التصػميمات التنػوع فػى الكأساس لمدراسة ، مع  المختمفة
 ومدى تناسقيا .الخرز ، وألواف  الزخرفية المستخدمة ةوىى الوحد مؤثرة وجدت عدة عوامؿ 
 ت السابقة بغرض الوصوؿ إلى:واستخدمت المتغيرا

 .) العقد (  حمىفى مجاؿ تصميـ ال وحدة الكشمير الزخرفية  إستخداـ -

 ابتكار تصميمات زخرفية تعتمد فى تطبيقيا عمى استخداـ نوؿ الخرز . -

 مبلت الممبسية بصفة عامة .توظيؼ نوؿ الخرز فى صناعة الحمى والمك -

 . لمعقدعطى الجانب الوظيفى منتج تصميمى يإمكانية الوصوؿ إلى أفضؿ  -

 . لمعقد الجمالىعطى الجانب منتج تصميمى يإمكانية الوصوؿ إلى أفضؿ  -

 إمكانية الوصوؿ إلى أفضؿ منتج تصميمى يعطى الجانب االبتكارى لمعقد . -

 االستفادة مف جماليات الخرز فى مجاؿ الصناعات الصغيرة . -

 لعصرية .شى مع المتطمبات اتقديـ أفكار جديدة لمحمى تتما -

 المساىمة اقتصاديًا وفنيًا فى رفع مستوى أذواؽ المستيمكيف . -

إستخداـ اإلحصاء التطبيقى إليجاد العبلقات المختمفة بيف متغيرات البحث .  -     
أىمية البحث :       

العقد ) رى لبلقتباس فى مجاؿ تصميـ الحمى مصدر ث وحدة الكشمير الزخرفيةاعتبار   - 1
).  
مجاؿ تصميـ الحمى بالحضارات اإلنسانية .مزج   - 2  
بمصر .وبخاصة العقد إثراء صناعة الحمى   - 3  
ابتكار العديد مف التصميمات المبلئمة لمحمى ) العقد ( باستخداـ نوؿ الخرز . – 4  
فتح مجاؿ عمؿ لشباب الخريجيف . – 5  
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 حدود البحث :

. 2021 – 2020حدود زمنية : العاـ الميبلدى  -  

               جامعة بورسعيد ، جامعة المنصورة ، ) كمية التربية النوعية حدود مكانية :  -
كمية االقتصاد المنزلى جامعة الزقازيؽ ، جامعة بنيا ، جامعة االسكندرية (، جامعة طنطا ،   

 جامعة المنوفية .

سنة . 30سنة إلى  20حدود بشرية : المرأة مف عمر  -  

  أدوات البحث :

  تصميمات  ( مف العشرة 7استخدمت الباحثة طريقة اتفاؽ المتخصصيف لتحديدأفضؿ ) – 1
    بشرط  الزخرفية المستوحاه مف وحدة الكشمير ( العقد ) العصرية المقترحة لحمي السيدات 
أف يسجؿ كؿ منيـ مبلحظاتو مستقبل عف األخر.   

                                       النسيج لتحكيـ المبلبس وفي مجاؿ ستمارة استبياف آلراء المتخصصيف تصميـ ا – 2
 ( المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية.  العقد لحمي السيدات )المنفذة لتصميمات ا
                                                           لمتصميمات المنفذة لحمي السيداتتصميـ استمارة استبياف لتقييـ المستيمكات  – 3
 ( المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية . العقد) 

 منيج البحث :

. والمنيج التحميمى المنيج التجريبى  

 فروض البحث :

العقد ( ) توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  تقييـ التصميمات المنفذة لحمي السيدات  - 1
مة المنتج المنفذ لمغرض منو وفقا آلراء ئالزخرفية في تحقيؽ مبل المستوحاه مف وحدة الكشمير

. المتخصصيف  
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) العقد (   توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  تقييـ التصميمات المنفذة لحمي السيدات - 2
المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية في تحقيؽ مدى تمتع المنتج المنفذ بالقيـ الفنية 

. آلراء المتخصصيفوالجمالية وفقا   

) العقد (  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  تقييـ التصميمات المنفذة لحمي السيدات  - 3
المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية في تحقيؽ مدى االبتكار في المنتج المنفذ وفقا آلراء 

.المتخصصيف    

المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  تقييـ التصميمات  - 4
المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية في تحقيؽ مدى تحقيؽ الجانب االقتصادى في المنتج 

 وفقا آلراء المتخصصيف .

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  تقييـ التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد (  - 5
ككؿ( في التصميـ وفقا  في تحقيؽ جوانب التقييـ )المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية   

 آلراء المتخصصيف .

) العقد (  التصميمات المنفذة لحمي السيداتوؽ ذات داللة إحصائية بيف محاور توجد فر  - 6
 المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية  وفقا  آلراء المتخصصيف .

التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  تقييـ  - 7
ككؿ( في التصميـ وفقا آلراء  المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيؽ بنود  التقييـ )

 المستيمكات .

دالة إحصائيا بيف ترتيب المتخصصيف وترتيب المستيمكات   عبلقة ارتباطيةتوجد  - 8
 لمتصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية . 

 مصطمحات البحث :
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نشاؤه بطريقة ليست مرضية مف الناحية :  التصميم – 1  " عممية كاممة لتخطيط شكؿ وا 
الوظيفية أو النفعية فقط لكنيا أيضًا تجمب السرور والراحة إلى النفس ، وىذا يعتمد عمى قدرة 

  .   (  7)  المصمـ عمى االبتكار واإلبداع لعمؿ تصميـ مبتكر " 

تبعًا  " الفراغ المحصور بيف خط متحرؾ ومجموعة خطوط متبلقية  الوحدة الزخرفية : – 2
     .         (   12) لنوعيا " 

قطع  إضافات أووىى  المرتبطة بالمبلبس مف المكمبلت أو اإلكسسوارات"  : الحمى – 3
.  (  26) " وتؤدى إلى األناقة  الممبس الرئيسىتصاحب   

  عدة صفوؼ يستخدـ لتزييف الرقبة وقد يتألؼ مف صؼ واحد أو " : العقد – 4 
منيا ما يرصع باألحجار ، وحاليًا انتشر ومنيا ما يقتصرعمى المعادف مف ذىب وفضة و 

أو مف (   27)  المصنوعة مف األحجار الصناعية الممونة أو مف المؤلؤ " استخداـ العقود 
                    الكريستاؿ .

" ىو كؿ جسـ مشكؿ مف أية خامة مف الخامات بحيث يتخممو ثقب أو  الخرز: – 5      
األحجار الكريمة أو شبو كانت خامات طبيعية أو مف  ا سواءثقوب يمكف نظمو عف طريقي

        . (  9،  20) الكريمة أو مف المعادف المختمفة أو مف خامات تشكؿ بالصناعة " 

دارة خاصة  المشروعات الصغيرة : – 6 " ىى عمؿ تجارى برأس ماؿ معروؼ ونشاط محدد وا 
مف العامميف لتحقيؽ أىداؼ محددة يمكف قياسيا مف حيث التكاليؼ والعوائد   وعدد معيف

.(  19)   بمعنى إنتاج منتجات مادية يمكف تسويقيا "   

 الدراسات السابقة : 

أواًل : الدراسات التى تتعمق بموضوع البحث :   

:فن اليندى الدراسات التى تتعمق بال –أ   

(  24) ( "  2229)  ( " دراسة مروة أحمد  1 )  
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الفن اإلسالمى فى بعنوان : دراسة تحميمية مقارنة لمعالقات التشكيمية لكل من الفن اليندى و 
فى تصميم المجموعات المتناسقة .  اليند وتطبيقيا  

تيدؼ إلى الدراسة والمقارنة لؤلسس البنائية لعناصر الفف اليندى والفف اإلسبلمى فى اليند  
مستوحاه تتناسب مع تصميـ المسطحات الطباعية لممجموعات المتناسقة  مع ابتكار تصميمات

 ألقمشة التأثيث .

أظيرت الدراسة أنو يمكف االستفادة مف الفف اليندى وخاصة العناصر النباتية واليندسية  
والحيوانية واآلدمية وأيضًا الفف اإلسبلمى فى تصميـ المسطحات الطباعية لممجموعات 

التأثيث . المتناسقة ألقمشة  

(  13) ( "  2212)  ( " دراسة رشا محمد  2)    

 بعنوان : الفنون واألزياء اليندية كمصدر لمتصميم والتشكيل عمى المانيكان .

تيدؼ إلى دراسة الطابع المميز لممبلبس اليندية وابراز مظاىر الجماؿ فى ارتدائيا وتشكيميا 
بس اليندية والتصميـ والتشكيؿ عمى المانيكاف حوؿ الجسـ ، ابراز العناصر المشتركة بيف المبل

باالسموب العممى الحديث ، ابتكار تصميمات حديثة بأسموب التصميـ عمى المانيكاف مباشرة 
تتميز باألصالة مقتبسة ومستميمة مف األزياء اليندية ، ووضع قواعد وأسس فنية لئلستمياـ 

 واالقتباس .

اليندية مصدر خصب لمتشكيؿ والتصميـ عمى المانيكاف ، أظيرت الدراسة أف الفنوف واألزياء 
مف درجة االبتكارية  وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تحقيؽ أسس ومبادئ التصميـ وكؿ

متو لمتطمبات السوؽ ، والتصميمات المقتبسة مف الفنوف واألزياء اليندية ئفى التصميـ ومبل
 تمقى قبواًل مف المرأة المصرية .

(  15)  ( "  2212)  راسة سامر أحمد( " د 3)   

إلثراء القيمة بعنوان : استحداث تصميمات مقتبسة من الزخارف اليندية والفن السريالى 
والتصميمات الممبسية . الجمالية لألقمشة  
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تيدؼ إلى دراسة ألنواع مختمفة لمزخارؼ والتصميمات فى الفف اليندى والسريالى مع إعداد 
متنوعة نتيجة المزج  بيف الفف اليندى والفف السريالى .تصميمات ممبسية   

.مشة والتصميمات الممبسية المنتجةأظيرت الدراسة تحقيؽ الجانب االبتكارى والوظيفى فى األق  

(  23) ( "  2215)  ( " دراسة محمد حمدى  4 )  

بعنوان : دراسة تحميمية لمختارات من فنون العمارة اليندية القديمة والحديثة بيدف ابتكار 
 تصميمات ممبسيو تالئم فساتين السيرة المعاصرة .     

تيدؼ إلى دراسة كؿ مف خصائص العمارة اليندية ، الخصائص البصرية لعناصر التشكيؿ ، 
ا إلى أشكاؿ مركبة ، الحضارات فى اليند ، العمميات التشكيمية لؤلشكاؿ البسيطة لتحويمي

 تصميـ األزياء ، مبادئ وأسس التصميـ ، و فساتيف السيرة .

الى  فى الوصوؿأظيرت الدراسة امكانية االبتكار مف فنوف العمارة اليندية القديمة والحديثة 
، تصميمات لفساتيف السيرة معاصرة و متنوعة مف حيث شكؿ القصة ، الوحدات الزخرفية 

 التدرج مف السكوف لمحركة ومممس القماش .

(  1)  ( "  2216)  الشيماء فتحى دراسة ( "  5)   

إمكانية االستفادة من زخارف الفن اليندى فى تصميم وتنفيذ مكمالت مالبس بعنوان : 
 لمنساء . 

الدمج بيف زخارؼ الفف اليندى عمى بعض مكمبلت المبلبس وبيف طرؽ التنفيذ تيدؼ إلى   
الحديثة ليزر وتشكيبلت مضافة ألقمشة ) الستاف والشيفوف والجمد الطبيعى والفسكوز وخيوط 

 الصوؼ ( بما يعزز فكرة الجذب لمنتجات مكمبلت المبلبس لدى المستيمؾ .

أنو يمكف لمصممى األزياءاالستفادة مف الزخارؼ اليندية فى إثراء مكمبلت  أظيرت الدراسة
لجودة والتميز والفرادة .مبلبس النساء بقيـ عالية ا  
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الدراسات التى تتعمق باستخدام الخرز : –ب   

(  32) ( "  2212)  ( " دراسة وسام مصطفى  1)      

بعنوان : تطويع تقنيات بعض غرز التطريز إلثراء المعمقات باستخدام الخرز الزجاجى 
 الممون كمدخل إلثراء مادة التصميم والتطريز .

غرز التطريز إلثراء المعمقات باستخداـ الخرز الزجاجى المموف  تيدؼ إلى تطويع بعض مف
( غرزة بالخيط وبالخرز . 20وطبقت عينة البحث عمى )   

أظيرت الدراسة وجود فروؽ ذات داللو إحصائية لتصميـ المعمقات الستة ، عمؿ وحدة مقترحة 
مفة لمتطريز باستخداـ إلثراء مقرر مادة التصميـ والتطريز لتدريب الطالبات عمى الطرؽ المخت

 الخرز الزجاجى المموف .

الدراسات التى تتعمق بالمشروعات الصغيرة : –ج   

(  21) ( "  2212)  ( " دراسة فاطمة السعيد  1)   

بعنوان : إمكانية الدمج بين تقنيات الطباعة اليدوية لخدمة المشروعات الصغيرة فى مجال 
 المشغوالت الفنية النسجية .

إمكانية الدمج بيف تقنيات الطباعة اليدوية ، إثراء المشغوالت الفنية النسجية تيدؼ إلى 
 باستخداـ الطباعة اليدوية ، عمؿ مشاريع صغيرة وزيادة فرص العمؿ .

أظيرت الدراسة تأثير طريقة الدمج بيف طرؽ الطباعة اليدوية عمى القيـ الجمالية لمخامة ، وأف 
ممس وطريقة طباعة الخامة .الجماؿ الفني لممشغوالت يتأثر بم  

( 18) ( "  2216)   دراسة شيماء محمد  ( " 2)   

بعنوان : إعداد برنامج تعميمى تطبيقى لعمل مكمالت فساتين الزفاف واالستفادة منو فى 
الصغيرة . تنمية المشروعات  
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عمى  تيدؼ إلى تنمية الذوؽ الممبسى ، تعميـ ميارة عمؿ المكمبلت الممبسية لئلستفادة منيا
 المستوى الشخصى أو عمى المستوى المينى .

أظيرت الدراسة أنو يمكف ابتكار وتنفيذ تصميمات مميزة لمكمبلت فساتيف الزفاؼ واالرتقاء 
عداد برنامج تعميمى تطبيقى لتعمـ ميارات تصميـ وعمؿ مكمبلت فساتيف  بالذوؽ العاـ ، وا 

روعات صغيرة تعود بالفائدة االقتصادية الزفاؼ إلستثمار مثؿ ىذه األفكار إلنشاء وتنفيذ مش
 والعائد المادى مما يساىـ فى حؿ مشكمة البطالة وتنمية المجتمع .

(  29) ( "  2218)   ( " دراسة ىدى محمد  3)   

بعنوان : التدريب التحويمى لشباب الخريجين فى مجال صناعة المالبس الجاىزة ودوره فى 
لصغيرة .إيجاد فرص عمل وتنمية  المشروعات ا  

تيدؼ إلى تدريب شباب الخريجيف لموفاء بإحتياجات قطاع صناعة المبلبس الجاىزة مف 
العمالة المدربة ، تأىيؿ شباب الخريجيف وتزويدىـ بالخبرات الفنية إلقامة المشروعات الصغيرة 

، والمساىمة فى حؿ مشكمة البطالة وزيادة القدرة عمى التكيؼ مع المتغيرات فى الحياة 
ظيفية .الو   

أظيرت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات آراء المحكميف مف حيث 
قياس البرنامج بشكؿ عاـ ، وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات آراء المحكميف 

مف حيث قياس الباتروف واألسس العامة لتنفيذ العينات ، وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
آراء المحكميف مف حيث أسس صناعة المبلبس الجاىزة ، و وجود فروؽ ذات متوسطات 

داللة إحصائية بيف متوسطات آراء المحكميف مف حيث قياس أسس دراسة الجدوى وتسعير 
 المنتجات بمشروعات المبلبس الجاىزة .
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اإلطار النظرى لمبحث :: ثانيًا   

 * التصميم :

عممية تخطيط او تنظيـ لوضع ىدؼ يدرؾ مسبقًا ويتـ تحقيقو بوسائط مادية مختمفة "  ىو    
.(  16) ويحتاج إلى ممارسة مستمرة بيدؼ التوصؿ لشكؿ معيف أو تحقيؽ غرض ما "   

أسكتش ) ـ مع الوسائؿ مثاؿ ئبمعنى أنو " خطة ذىنية وتخطيط مبدئى لتنفيذ غرض يتبل     
، وىذه الخطة " لتحقيؽ  (  31) ... ( "  -بناء  –عمؿ أدبى  –عمؿ فنى  –أولى لصورة ما 

حاجة مف حاجات اإلنساف وتطبيؽ التقنيات لتحويؿ الموارد إلى منتج يمبى حاجة مف حاجات 
.(  22) المجتمع "   

يعتبر التصميـ " النواة األولى ألى منتج والقاعدة األساسية ألى نشاط تطبيقى              
المجاالت والتخصصات مثؿ السياحة ، التراث ، الديكور ، المسرح ، الحمى ، فى العديد مف 

.(  11)  المجوىرات ، األزياء ، الطباعة ، التغميؼ ، ... "   

وىو يعد " عممية ابتكارية وابداعية لتحويؿ األفكار إلى معمومات يمكف مف خبلليا عمؿ      
منتج حيث يبدأ مف المحظة التى يتـ فييا تخيؿ شئ جديد وتشكيمة ثـ اخراجو في شكؿ نموذج 

.(  32)   حقيقي ثبلثي األبعاد "   

س الوقت حيث يوجد فى منطقة مجاؿ التصميـ " يقع بيف مواضع متباينة ومتقاطعة فى نف     
نجاز المياـ ، األشياء  الفف والصناعة ، التجارة واالبداع ، االحتياجات النفعية كالسبلمة وا 

المادية والرغبات اإلنسانية ، الظواىر الفكرية األيديولوجية واالتجاىات االقتصادية والسياسية ، 
        .(   33)  كما يوظؼ التصميـ لخدمة األىداؼ النبيمة " 

 * تصميم مكمالت المالبس :

نشاط إبداعى يتضمف معطيات مبتكرة فى مجاؿ المكمبلت لتفى باالحتياجات اإلنسانية  "   
. (  14) لمزينة والتى قد تكوف جمالية أو وظيفية أو اقتصادية "   
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" ىذا النشاط اإلبداعى ىو مجموعة مف الميارات العقمية تصحبيا قدرة عالية عمى      
الحساس لتسيـ فى تييئة مناخ مناسب لتخيؿ أو تصور شكؿ مبتكر ألحد مصنفات ا

المكمبلت ويتـ بناء ىذا الشكؿ تبعًا لعممية تنظيـ لممفردات مف خطوط ومساحات وكتؿ 
وفراغات ... بشكؿ يصنع نسقًا مرئيًا فى ضوء القواعد المتعارؼ عمييا فى بناء العمؿ الفنى 

.(  2) يقاع والنسبة " والمتمثمة فى اإلتزاف واإل  

 *التقسيم العام لمكمالت المالبس :

مكمبلت ثابتة . – 1  

مكمبلت غير ثابت . – 2  

المكمالت الثابتة : – 1  

تكوف مثبتة بالممبس غير منفصمة عنو وتعرؼ بأنيا " كؿ ما يضاؼ إلى القطعة       
الممبسية مف حمية سواء أثناء صنعيا أو بعد اإلنتياء مف حياكتيا بيدؼ التجميؿ والربط بيف 

مة لكؿ مف الجسـ والمناسبة ئالعناصر والتوافؽ مف حيث الشكؿ والموف والخامة ، وأيضًا المبل
. (  8) االستخداـ "  والغرض مف  

المكمالت غير الثابتة : – 2  

مصنوعة مف خامات مختمفة يمكف إضافتيا أو خمعيا عف المبلبس .        

 * الحمى :  
يتـ  الحمى لمتزيف منذ أقدـ العصور فى أنحاء العالـ ،حيث كاف تاستخدم"        

عقودا و أساور  يتـ اصطيادىا وأنواع مف الحجارة تنظـ مف أسناف الحيونات التى تنظيميا
وحمى األنؼ والداليات والعقود وتنوعت الحمى منيا األقراط  دساعالأو  العنؽيزيف بيا 

واألزرار إلى التيجاف والسبلسؿ  فةباإلضا واألساور لميديف والخواتـ والمشابؾ والخبلخيؿ
.( 5)  والساعات"  

يستطيع شد االنتباه وتصنع الحمى مف األحجار الكريمةارتداء الحمى فف  "        
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 -الفيروز –) العقيؽ الياقوت ( ونصؼ الكريمة مثؿ  –المؤلؤ   –مثؿ ) الماس  
المرجاف ( وىى حمى ثمينة جدًا لندرتيا والميارة التى تحتاجيا فى قطعيا وتيذيبيا وتصنيعيا 

الآللئ فى الحمى حيث أنيا مرتبطة  وتسمى المجوىرات أو المجوىرات التقميدية ، واستخدمت
بجماؿ المرأة لشفافيتيا وغالبًا ما تستخدـ بالقرب مف الوجو مثؿ األقراط والعقود وصنعت عقود 

" يوجد أنواع أخرى مف الحمى  ،(  2 ، 27)  مف المؤلؤ الصناعى حتى أصبح فى متناوؿ الجميع"
شب أو العظـ أو األصداؼ أو ذات سعر مناسب تصنع مف خامات متنوعة كالمعادف أو الخ

الجمد أو الخرز أو الببلستيؾ أو الريش ، وىى حمى ليا ىدؼ واحد وىو اتماـ المظير 
.(  2) الممبسى فقيمتيا المادية ليست ىامة ولكف األىـ ىو عبلقة لونيا وتصميميا بالممبس "   

عمى زى مزركش بكثرة أو عمى جزء  ا" يراعى عند ارتداء الحمى تجنب وضعي       
ومع المبلبس والمكياج  امع حجـ الفرد الذى سيرتديي ابو طيات كثيرة ، وتناسب حجمي

، "واختيار الحمى لؤلناقة كأكسسوار ال يترؾ لممناسبة فقط بؿ البد أف (  27) وتسريحة الشعر" 
يوـ والسنة ، الحمى المصنعة لموقت مف ال امتيئتكوف مناسبة لعمر المرأة ولوف الزى وكذلؾ مبل

مف القواقع والخشب والببلستيؾ ومف األقمشة والجمود تستخدـ مع المبلبس الصباحية واألسبور 
مع مبلبس المساء والسيرة ، صوص والذىب بينما تستخدـ الحمى غالية الثمف والمطعمة بالف

جميع األكسسوارات مف ويراعى عند استخداـ الحمى الدقة والذوؽ وال يجب أف تستعمؿ المرأة 
حمى ومجوىرات فى وقت واحد مبتعده عف الذوؽ والتوافؽ واالنسجاـ فالبساطة عنصر ىاـ 

. (  2،  4) لمذوؽ السميـ "   
* القالئد ) العقد ( والسالسل :      

" استخدمتيا المرأة  لتزييف رقبتيا منذ القدـ وتتخذ القبلدة أو العقد أنماط كثيرة        
تصر عمى المعادف مف ذىب وفضة ومنيا ما يرصع باألحجار ، وقد تتألؼ العقود فمنيا ما يق

مف عدة صفوؼ أو مف صؼ واحد ، وحاليًا انتشر استخداـ العقود المصنوعة مف األحجار 
.(  27)  الصناعية الممونة أو مف المؤلؤ "   

 * الخرز 

" يعد العنصر األساسى فى العمؿ ، يتوافر بأنواع وأحجاـ وألواف متنوعة ، ويصنع مف       
خامات مختمفة فيو يصنع مف الخشب أو الببلستيؾ أو السيراميؾ أو الكريستاؿ أو الزجاج أو 

.(  28)  المؤلؤ "  



 

 666 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 التربية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت 

ب يمكف و " ىو كؿ جسـ مشكؿ مف أية خامة مف الخامات بحيث يتخممو ثقب أو ثقو        
نظمو عف طريقيا سواء كانت خامات طبيعية مثؿ بعض الثمار ، بذور نباتات ، الودع ، 
األصداؼ ، أو مف  األحجار الكريمة أو شبو الكريمة أو مف المعادف المختمفة كالذىب أو 
الفضة أو النحاس أو الحديد ... أو مف خامات تشكؿ بالصناعة مثؿ الزجاج ، الخزؼ 

والكريستاؿ . (  9،  20) والببلستيؾ "   

" الخرز واحد مف أىـ عناصر بنائيات التشكيؿ فى مجاؿ األشغاؿ الفنية حيث انو بسيط      
اقتصادى السعر سيؿ التشكيؿ باإلضافة إلى معطيات الخرز الجمالية وما يمكف أف يحققو فى 

والمممسية تثرى المشغوالت الفنية مف العناصر اإلنشائية لمتصميـ والقيـ المونية والخطية 
.(  9) تصميـ المشغوالت الفنية وتزيد مف تأثيراتيا البصرية والشكمية "   

عنصر مجسـ ثبلثى األبعاد لو أشكاؿ منتظمة أو شبو منتظمة مثؿ المكعب ، يعد "      
متوازى المستطيبلت ، االسطوانة ، اليـر ، المخروط ، الكرة ، المنشورات الرباعية والخماسية 

ية ...وأيضًا األشكاؿ الغير منتظمة  التى ال تخضع فى بنائيا إلى قانوف ىندسى والسداس
.(  17) محدد، ومف ذلؾ التنوع يتمكف الفناف مف إنتاج مفرداتو ووحداتو"   

أنواع الخرز " يسمح لنا بتنفيذ أى تصميـ نختاره لنحصؿ عمى نتائج رائعة بعد  لكثرة       
واالبتعاد األلواف  ، ويفضؿ استخداـ أنواع جيدة مف الخرز الثابتة (   30) االنتياء مف التنفيذ " 
 عف األنواع الرديئة .

 * الوحدة الزخرفية الكشمير : 
ذات شيرة كبيرة فىتنسب لمقاطعة كشمير وىذه المقاطعة            

مف ميا وىى وحدة زخرفية مأخوذ شكميا إنتاج وتصنيع األقمشة بإس    
توزعًا تتخمميا النباتات والزىور وىى وأحيان شكؿ فاكية الكمثرى   

أو زىرة بترتيب متماثؿ أو متساقط ، وتعرؼ بإسـ كيزاف السنوبر   
أموروىى مف الزخارؼ النباتية الشبيية بعدة " ،  (  6) الكشمير"    

تأثيرات                مشتقو مف عدة حبة المانجو ، و  الكمية أوأوالقطرة أو كالدمعة  
وأشجار السرو ، مع أيضًا وجود شبو نباتية كبتبلت الوردتأثيرات   

(   1رقم )  صورة
وضح وحدة الكشميرت  
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ريشة الطاووس حيث أف الزخرفية وبيف شكؿالوحدة  ىذهبيف     
.(  34) مادة لمزخارؼ فى اليند "  الطاووس    

 معرفة أصؿ وبداية الباحثة مع الرأى الذى يشير إلى أنو مف الصعب وتتفؽ        
 أنيا نتيجة أكثر مف ثقافة تداخمت فيما بينيا ،"  فالبعض ظيور ىذه الوحدة الزخرفية خاصة

يتـ استخدامو كرمز يرى أنيا تعود حتى العصر البابمى حيث كاف ىذا الشكؿ الشبيو بالدمعة  
المتزايد كاف ينظر ليا كرمز  حينيا شجرة الحياة ومع نموىالشجرة النخيؿ التى أعتبرت    
بالبوتو وكممة بوتا باليندية تعنى  ثـ أنتقؿ ىذا الرمز إلى اليند حيث عرؼ لمخصوبة ، 

الفارسيو وفى البنجابية يشار إلى ىذا التصميـ  زىرة كما اف ىذا الرمز يعرؼ بالبوتو حتى فى
وىناؾ مف يرى اف شكؿ ىذه  امب وتعنى المانجو ،بكممة امبى التى ىى مشتقة مف كممة 

التى ينظر ليا فى الديانة الزرادشتية كرمز لمحياة الوحدة الزخرفية ىو تحوير لشجرة السرو 
.(  34) والخمود "   

 * األلوان اليندية : 
استخدمت األلواف الرصينة القوية أغمبيا قميؿ العدد فى المجموعة الواحدة ،       

فكثيرًا مايستخدـ الموف األسود فى األرضية واألصفر الحجرى فى الزخارؼ أو يستخدـ األحمر 
كاف  حمرالقانى أو الموف الفضى أو سواىما مف األلواف الحارة فى األرضية فإذا استخدـ األ

ذا استخدـ األخضر  الوف المتمـ لو فى أرضيات أخرى مجاورة لو يفصميما لوف ذىب ، وا 
األزرؽ البحرى القاتـ استخدـ معو الوردى فى الزىور بوفرة توازف قوتو وكاف لموف األصفر 

 الذىبى مكانو المرموؽ فى األرضيات . 
 * نول الخرز : 

الخرز ، " يتوافر بأنواع وأحجاـوىو يستخدـ فى نسج         

كثيرة فمنيا الصغير والكبير ومنيا ماىو أفقى وماىو رأسى ،   

وىو عبارة عف مستطيؿ مف المعدف أو الخشب بو جانباف    

( توضح نوؿ الخرز 2صورة رقـ )  عريضاف بيما عدد مف األسناف الصغيرة لشد الخيط بينيما ،  
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وأسفؿ ىاتيف العرضتيف يوجد عرضتاف أخرياف يتـ تثبيت أطراؼ الخيط حوؿ دبوس مثبت  
.(  28)  ما وربطيما يمكننا مف شد الخيط "وىما أيضا مثبتاف عمى مسماريف لفي ، وسطيمافى   

 * المشروعات الصغيرة أو متناىية الصغر:

وىى مشروعات اقتصادية تيدؼ إلى إنتاج منتجات مادية يمكف تسويقيا وىى عمؿ      
دارة خاصة وعدد معيف مف العامميف يقدر  تجارى برأس ماؿ معروؼ ولو نشاط محدد المعالـ وا 
عمى حسب طبيعة المشروع وييدؼ لتحقيؽ أىداؼ محددة يمكف قياسيا مف حيث التكاليؼ 

وحدات صغيرة الحجـ تنتج  أنياغيرة عمى المستوى الدولي " تعرؼ المشروعات الص ،والعوائد 
وتوزع سمعًا وخدمات وتتألؼ مف منتجيف مستقميف يعمموف لحسابيـ الخاص في المناطؽ 

الحضرية في البمداف النامية ، وبعضيا يعتمد عمى العمؿ مف داخؿ العائمة والبعض اآلخر 
.(  7) ماؿ صغير جدًا " يستأجر عماؿ أو حرفييف ، ومعظميـ مف يعمؿ برأس   

:(  7) "  وتتعدد تعريفات المشروعات الصغيرة تبعًا لمعموـ المختمفة إلى "       

المشروع الصغير من وجية نظر عمم اإلحصاء : – 1  

ىي الصناعات التي تمارس داخؿ منشآت صغيرة يعمؿ بيا تسعة مشتغميف فأقؿ وتقوـ       
وتابعة لمقطاع الخاص ، ويغمب عمييا الطابع الفردي بنشاط صناعي أو تقدـ خدمة صناعية 

 وال يمسؾ أغمبيا دفاتر أو حسابات منتظمة .

المشروع الصغير من وجية نظر عمم اإلدارة :  – 2  

نشاط لو ىدؼ معيف ووقت وموارد محددة .       

المشروع الصغير من وجية نظر عمم االقتصاد :  – 3  

عائد ربح لصاحبو وعائد نفعى لممجتمع ويتصؼ بانخفاض استثمار إلنتاج محدد لتحقيؽ      
 رأس الماؿ والتكنولوجيا البسيطة .
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المشروع الصغير من وجية نظر عمم القانون :  – 4  

عقد أو اتفاؽ بيف طرفيف أو أكثر يمكف تنفيذه قانونيًا أى أف النشاط الخاص بيذا االتفاؽ      
 ال يخالؼ أو يتعارض مع القانوف .

:(  7) * " أنواع الصناعات الصغيرة "   

أواًل من حيث النشاط  :  -   

وتقسـ إلى نوعيف :مشروعات إنتاجية :  – 1  

الصناعات اليدوية ، ورش االنتاج التى المشروعات التى تنتج سمعًا استيالكية مثل :  –أ 
الموارد المحمية .تستخدـ   

تساىم فى إنتاج سمعة أخرى مثل : المشروعات التى تنتج سمعًا إنتاجية ألجزاء  –ب 
 الصناعات المغذية إلنتاج المبلبس الجاىزة أو الصناعات المغذية لمسيارات .

تقدـ لعمبلئيا خدمات مثؿ االستشارات الطبية ، اليندسية ، إصبلح مشروعات خدمية :  – 2
 السيارات ، خدمات الكمبيوتر .

مشروع يقوـ بشراء سمعة ثـ يقوـ بإعادة بيعيا أو تعبئتيا وتغميفيا مشروعات تجارية :  – 3
 وبيعيا لمحصوؿ عمى ربح مثؿ تجارة الجممة والتجزئة . 

ثانيًا من حيث الحجم    :  -        

ليا مكاف ثابت وأوراؽ رسمية ورأسماؿ يتراوح بيف  :  المشروعات الصغيرة -1      

حدود خمسة أفراد . ( ألؼ جنييًا وعمالة فى 50،  10)    

 5ليا مكاف ثابت وأوراؽ رسمية ورأسماؿ يتراوح بيف ) المشروعات الصغيرة جدًا :  -  2    
  ( آالؼ جنييًا وعمالو فى حدود فرديف . 10، 
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أغمب  مشروعات ليس ليا مكاف ثابت فى المشروعات المتناىية فى الصغر : - 3    
المشروع وال يتجاوز رأس الماؿ عف خمسة آالؼ ويقـو بيا فرد واحد ىو صاحب األحواؿ ، 
حد أدنى مف األوراؽ الرسمية . يكوف ليا أوراؽ رسمية أو جنييًا و  

:(  7) * " الخصائص التى تتميز بيا الصناعات الصغيرة "   

تتميز الصناعات الصغيرة بعدد مف الخصائص التى تميزىا عف غيرىا مف الصناعات      
الخصائص اآلتى :الكبيرة ، ومف ىذه   

صغر حجـ المشروع الصغير مقارنة بالمشروع الكبير . – 1  

تجمع المشروعات الصغيرة بيف اإلدارة والممكية . – 2  

قمة عدد العامميف فى المشروع الصغير . – 3  

النشاط والنطاؽ الجغرافى محدود نسبيًا . – 4  

بساطة التكنولوجيا المستخدمة . – 5  

ال يتطمب كوادر إدارية ذات خبرة كبيرة مما تنعكس عمى تكمفة المنتجات . – 6  

السمع والخدمات التى تقدميا تتناسب مع متطمبات السوؽ والمستيمؾ مباشرة . – 7  

متخصص الدقيؽ .لالمستوى الميارى لمعمالة المشتغمة فيو مرتفع نظرًا  – 8  

القضاء عمى مشكمة البطالة وتشغيؿ الشباب . – 9  

رساء قواعد التنمية الصناعية . – 10 تنمية المواىب واإلبداعات واإلبتكارات وا   

إيجاد مجتمعات إنتاجية جديدة فى المناطؽ الريفية لتحقيؽ التوازف الجغرافى لعممية  – 11
 التنمية .

المساىمة فى تحقيؽ التكامؿ اإلقتصادى مع الصناعات الكبيرة ، فبعض الصناعات  – 12
ـ بإنتاج بعض مستمزمات اإلنتاج لمصناعات الكبرى .الصغيرة تقو   
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انخفاض رأس الماؿ المطموب لمباشرتيا . – 13  

جراءات العمؿ مبسطة والخطط واضحة . – 14 تتميز بالمرونة فى سياساتيا ، وا   

بساطة التنظيـ وسيولة اإلعتماد عمى مستشاريف وخبرات جديدة . – 15  

العمومية وحجـ التكمفة الثابتة وبالتالى البيع بأسعار  نقص تكمفة اإلدارة والمصروفات – 16
غراؽ السوؽ بكميات كبيرة مف السمع والخدمات .  قميمة  نسبيًا ، وا 

سيولة وحرية الدخوؿ والخروج مف السوؽ . – 17  

السرعة والدقة فى إتخاذ القرارات . – 18  

تنشيط الصادرات وأيضًا إشباع الطمب السياحى عمى المنتجات الوطنية . – 19  

: (  7) * " دور الصناعات الصغيرة فى التنمية "   

ارتفاع المعدالت اإلنتاجية فى المشروعات والصناعات الصغيرة بالمقارنة بالعمؿ  – 1
 الوظيفى الحكومى العاـ .

تعمؿ عمى تعبئة المدخرات الخاصة وتشغيميا فى تعتبر وحدات إنتاجية ومراكز استثمارية  – 2
 اإلقتصاد القومى .

توفر سمع وخدمات لئلستيبلؾ النيائى مما يزيد مف الدخؿ القومى لمببلد . – 3  

بناء طبقة قيادية فى المجتماعات التى تقاـ فييا . – 4  

أرباحيا . تمتص فائض األمواؿ المجمدة والمدخرات والعمؿ عمى تشغيميا والمشاركة فى – 5  

تعمؿ عمى زيادة معدؿ دوراف رأس الماؿ . – 6  

عمى البطالة مما يحسف مف مستويات النمو اإلقتصادى  القضاءر العمالة و يتوف – 7
 واإلجتماعى .

القضاء عمى التضخـ . – 8  
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تساىـ فى زيادة المبيعات مما يقمؿ مف تكاليؼ التخزيف وبالتالى توصؿ السمع لممستيمؾ  – 9
 بأقؿ تكمفة ممكنة .

ى وتقميؿ معدؿ النزوح إلى تحقؽ التنمية اإلقميمية والريفية وانتشار الوعى الصناع – 10
.المدف  

مصنعة .اعتماد كثير مف الصناعات الكبرى عمييا فى التغذية بالمواد نصؼ ال – 11  

خفض الواردات . – 12  

تشغيؿ النساء مف المنازؿ . – 13  

المحافظة عمى الصناعات القديمة المينية والحرفية . – 14  
التجارب العممية :   

تصميمات مختمفة مستوحاه مف وحدة الكشمير  10قامت الباحثة بتصميـ عدد         
، مستخدمة ورؽ سنة  30سنة حتى عمر  20الزخرفية تصمح لئلرتداء كعقد لممرأة مف عمر 

تـ عرض التصميمات عمى السادة المتخصصيف  ثـ ،المربعات واأللواف الخشب فى التصميـ 
أستاذ ( مف الجامعات المصرية  – مساعد ) أستاذ 16فى مجاؿ المبلبس والنسيج وعددىـ 

تصميمات مختمفة تصمح لئلرتداء كعقد تـ تنفيذىا بطريقة  7لبلستقرار عمى عدد المختمفة 
ممى  4خرز المؤلؤ وخرز الكريستاؿ مقاس الخيوط ، و معاصرة  بواسطة نوؿ الخرز مستخدمة 

 بألواف ثابتة لكؿ تصميـ .

ثـ قامت الباحثة  بتصميـ استمارة استطبلع الرأى األولى  وىى تتكوف مف أربعة محاور       
المتخصصيف لئلضافة  السادة نفس ، قامت الباحثة بعرض استمارة استطبلع الرأى ىذه عمى 
 أو الحذؼ أو التعديؿ حتى جاءت فى صورتيا النيائية .
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السادة المحكميف نفس أى األولى عمى تـ عرض ىذه المنتجات مع استمارة استطبلع الر     
محكـ ثـ تـ عمؿ االحصاء التطبيقى الستمارة استطبلع الرأى  16فى مجاؿ التخصص وىـ 

 األولى .

السادة المتخصصيف نفس ثـ تـ تصميـ استمارة استطبلع الرأى الثانية وتـ العرض عمى      
ة ، ثـ تـ عرض ىذه المنتجات لئلضافة أو الحذؼ أو التعديؿ حتى جاءت فى صورتيا النيائي

مستيمؾ ثـ تـ عمؿ االحصاء  30مع استمارة استطبلع الرأى الثانية عمى المستيمكات وىف 
 التطبيقى الستمارة استطبلع الرأى الثانية  .

تصميمات مختمفة عصرية و مستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية  10وفيما يمى عرض عدد 
 تصمح لمتنفيذ كعقد .
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ت العصرية المقترحة لحمى السيدات *معامل اتفاق السادة المتخصصين عمى التصميما
العقد ( المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية .)  

العصرية المقترحة لحمي السيدات التصميمات تـ حساب معامؿ اتفاؽ المتخصصيف عمي 
( 7( تصميـ الختيار أفضؿ )10البالغ عددىا )العقد ( المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية )

 تصميمات يتـ تنفيذىا كما ىو موضح بالجدوؿ التالي: 
(  يوضح معامل اتفاق السادة المتخصصين عمي التصميمات العصرية المقترحة  1جدول رقم ) 

 لحمي السيدات المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية

 التصميـ
عدد مرات 
االتفاؽ عدد مرات عدـ االتفاؽ  

معامؿ 
 التصميمات المستبعدة االتفاؽ

1 16 0 100%  
2 15 1 93.75%  
3 9 7 56.25% √ 
4 7 9 43.75% √ 
5 15 1 93.75%  
6 16 0 100%  
7 5 11 31.25% √ 
8 14 2 87.50%  
9 13 3 81.25%  
10 16 0 100%  

( محكـ في حساب 16استخدمت الباحثة طريقة اتفاؽ المتخصصيف البالغ عددىـ )
( مف التصميمات العصرية المقترحة لحمي السيدات 7ثبات المبلحظيف لتحديد أفضؿ )

) العقد ( المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية بشرط أف يسجؿ كؿ منيـ مبلحظاتو 
تفاؽ بيف المتخصصيف باستخداـ معادلة كوبر مستقبل عف األخر، وتـ تحديد عدد مرات اال

Cooper ( 100%،  31.25، وكانت نسبة االتفاؽ بيف المتخصصيف تتراوح بيف ،)%
( 7وىي نسب اتفاؽ تتراوح بيف منخفضة ومتوسطة وعالية وبالتالي تـ اختيار أعمي )
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كشمير التصميمات العصرية المقترحة لحمي السيدات ) العقد ( المستوحاه مف وحدة ال
 الزخرفية مف كما ىو موضح بالجدوؿ التالي.

( يوضح التصميمات العصرية المقترحة لحمي السيدات المستوحاه من وحدة  2جدول رقم ) 
 الكشمير الزخرفية في ضوء أعمي معامل اتفاق السادة المتخصصين

 معامؿ االتفاؽ عدد مرات عدـ االتفاؽ عدد مرات االتفاؽ التصميـ
1 16 0 100% 
2 15 1 93.75% 
5 15 1 93.75% 
6 16 0 100% 
8 14 2 87.50% 
9 13 3 81.25% 
10 16 0 100% 

 

 وفيما يمى عرض لمحمى ) العقد ( المنفذ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضح العقد الثانىت(  14رقم )  صورة  

وضح العقد األولت(  13رقم )  صورة  
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وضح العقد الثالثت(  15رقم )  صورة  

وضح العقد الرابعت(  16رقم )  صورة  

وضح العقد الخامست(  17رقم )  صورة  

وضح العقد السادست(  18رقم )  صورة  
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 بناء أدوات البحث والتحقق من صدقيا وثباتيا.

تـ إعداد استبيانات الستطبلع آراء كؿ مف 
"المتخصصيف في مجاؿ المبلبس والنسيج، والمستيمكات 
في التصميمات المنفذة لحمى السيدات  ) العقد ( كأحد 
مجاالت المشروعات الصغيرة، وفيما يمي توضيح 

 .لخطوات بناء األستبيانات  

أوال: استبانة آراء المتخصصين  في مجال المالبس 
( العقدلحمي السيدات )المنفذة والنسيج في التصميمات 

 . (1المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية: ممحق )
أ. اليدؼ مف األستبانة : التعرؼ عمي آراء كؿ 
مف المتخصصيف في مجاؿ المبلبس والنسيج 

ات ) العقد ( في التصميمات المنفذة لحمي السيد
 المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية.

 كاألتي: أربعة محاورب. وصؼ األستبانة: اشتممت عمي 

( عبػػػارات بموجػػػب 4مػػػة المنػػػتج المنفػػػذ لمغػػػرض منػػػو وينػػػدرج أسػػػفمو )ئالمحػػػور األوؿ: مػػػدى مبل
 ( درجة. 12)

( عبػػػارات 4المحػػػور الثػػػاني: مػػػدى تمتػػػع المنػػػتج المنفػػػذ بػػػالقيـ الفنيػػػة والجماليػػػة وينػػػدرج أسػػػفمو )
 ( درجة. 12بموجب )

 ( درجة. 9( عبارات بموجب )3المحور الثالث: مدى االبتكار في المنتج المنفذ ويندرج أسفمو )

( عبػارات بموجػب 3المحور الرابع: مدى تحقيؽ الجانب االقتصادى في المنػتج وينػدرج أسػفمو )
 ( درجة. 9)

وضح العقد السابعت(  19رقم )  صورة  
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( درجة، وتتكوف األستبانة مف 42( عبارة بموجب )14وبذلؾ يكوف مجموع عبارات االستبانة )
ميزاف تقدير ثبلثي )موافؽ، موافؽ إلي حد ما، غير موافؽ( وذلؾ بإعطاء )، ثبلث درجات 

 لموافؽ ، ودرجتاف إلي موافؽ إلي حد ما، ودرجة واحدة لغير موافؽ(.
 : امالت اإلحصائية الستبانة آراء المتخصصينالمع -

  صدؽ األستبانة: يقصد بو قدرة األستبانة عمي قياس مما وضع لقياسو، وتـ التحقيؽ مف
صدؽ األستبانة باستخداـ نوعيف مف الصدؽ "صدؽ المحكميف، الصدؽ اإلحصائي" 

 وفيما يمي توضيح ذلؾ.

  ( عمي مجموعة مف 1ممحؽ )صدؽ المحكميف: يعرض الصورة المبدئية لبلستبانة
المتخصصيف في مجاؿ المبلبس والنسيج بمرتبة ) أستاذ مساعد، أستاذ (، والتحقؽ مف 
بداء الرأي فييا مف حيث )سبلمة الصياغة المغوية لمعبارات، الصياغة  صدؽ محتواىا وا 
العممية لمعبارات، سيولة ووضوح العبارات، التسمسؿ المنطقي لمعبارات داخؿ كؿ محور، 
تناسب عدد العبارات في كؿ محور، تناسب عدد المحاور مع اليدؼ المعدة مف أجمو(، 
والتي أقروا بصبلحيتيا لمتطبيؽ بعد إجراء التعديبلت فيما يخص ترتيب وصياغة بعض 

 العبارات، والجدوؿ التالي يوضح نسب االتفاؽ.

 المتخصصين( يوضح نسب اتفاق المحكمين عمي بنود إستبانة آراء  3جدول رقم ) 

عدد مرات  بنود التحكيم م
 االتفاق

عدد مرات عدم 
 النسبة المئوية % االتفاق

 %100 0 16 سالمة الصياغة المغوية لمعبارات. 1
 %93.75 1 15 الصياغة العممية لمعبارات 2
 %93.75 1 15 سيولة ووضوح العبارات. 3

التسمسل المنطقي لمعبارات داخل كل  4
 محور

16 0 100% 

 %100 0 16 تناسب عدد العبارات في كل محور 5

تناسب عدد المحاور مع اليدف المعدة  6
 %93.75 1 15 من أجمو.
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( إرتفاع نسب اتفاؽ المحكميف عمي بنود األستبانة حيث  3يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
 ( مما يدؿ عمي صدقيا.%100%، 93.75تراوحت ما بيف )

  اإلحصائي(:صدؽ االتساؽ الداخمي )الصدؽ 

تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط )معامؿ 
ارتباط بيرسوف( بيف درجة كؿ محور والدرجة الكمية لبلستبياف، والجدوؿ التالي يوضح 

 ذلؾ:

( يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكمية إلستبانة آراء  4جدول رقم )  
 المتخصصين

 الداللة االرتباط محاور اإلستبانة
 0.001 **0.765 مة المنتج المنفذ لمغرض منو ئمدى مال 

مدى تمتع المنتج المنفذ بالقيم الفنية 
 والجمالية

0.729** 0.03 

 0.012 **0.862 مدى االبتكار في المنتج المنفذ
مدى تحقيق الجانب االقتصادى في 

 0.024 **0.832 المنتج

(، 0.01( أف معامبلت اإلرتباط كميا دالة عند مستوي )4يتضح مف جدوؿ رقـ )
وبذلؾ يمكف القوؿ أف ىناؾ اتساؽ داخميا بيف محاور اإلستبياف، كما انو يقيس بالفعؿ 

 ما وضع لقياسو مما يدؿ عمي صدقو وتجانسو.

 :ثبات اإلستبانة 

حظػػػة، وعػػػدـ تناقضػػػو مػػػع دقػػػة االختبػػػار فػػػي القيػػػاس والمبل stabilityيقصػػػد بالثبػػػات 
نفسػػو، وىػػو النسػػبة بػػيف تبػػايف الدرجػػة عمػػي المقيػػاس التػػي تشػػير إلػػي األداء الفعمػػي لممفحػػوص، 

، وطريقػة التجزئػة Cronbach’s alphaمعامػؿ ألفػا كرونبػاخ وتـ حسػاب الثبػات عػف طريػؽ: 
 Split – halfالنصفية 
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 النصفية الستبانة آراء المتخصصين( يوضح قيم معامالت ألفا كرونباخ والتجزئة  5جدول رقم ) 

 محاور االستبانة
 التجزئة النصفية معامل ألفا كرونباخ

 الداللة االرتباط الداللة االرتباط
مة المنتج المنفذ لمغرض ئمدى مال 

 0.01 0.910 -0.834 0.01 **0.822 منو 

مدى تمتع المنتج المنفذ بالقيم 
 الفنية والجمالية

0.814** 0.01 0.812- 0.942 0.01 

 0.01 0.940 -0.801 0.01 **0.782 مدى االبتكار في المنتج المنفذ
مدى تحقيق الجانب االقتصادى 

 0.01 0.932 -0.846 0.01 **0.844 في المنتج

 0.01 0.921 -0.817 0.01 **0.823 مجموع االستبيان ككل

كرونبػػػاخ،  يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف جميػػػع قػػػيـ معػػػامبلت الثبػػػات: معامػػػؿ ألفػػػا
( مما يدؿ عمي أف االستبياف تتمتع بدرجة عالية مف 0.01التجزئة النصفية، دالة عند مستوي )

 الثبات.
ثانيا: استبيان تقييم المستيمكات  لمتصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( المستوحاه 

 ( . 2ممحق )  من وحدة الكشمير الزخرفية:
تطبلع رأي المسػػػتيمكات فػػػي التصػػػميمات المنفػػػذة قامػػػت الباحثػػػة بإعػػػداد اسػػػتبياف السػػػ

لحمي السيدات ) العقد ( المستوحاه مػف وحػدة الكشػمير الزخرفيػة، واشػتمؿ االسػتبياف عمػي تقيػيـ 
( عبػػارة، وقػػد اسػػتخدـ ميػػزاف تقػػدير ثبلثػػي )موافػػؽ، موافػػؽ إلػػي حػػد مػػا، غيػػر موافػػؽ( وذلػػؾ 8)

إلػػػي حػػػد مػػػا،  ودرجػػػة واحػػػدة لغيػػػر  بإعطػػػاء )، ثػػػبلث درجػػػات لموافػػػؽ ، ودرجتػػػاف إلػػػي موافػػػؽ
 ( درجة.24وكانت الدرجة الكمية لبلستبياف )، موافؽ(

 صدق محتوي االستبيان: صدق المحكمين:
ويقصػػد بػػو قػػدرة االسػػتبياف عمػػي قيػػاس مػػا وضػػع لقياسػػو. ولمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ محتػػوي  

االسػػتبياف تػػـ عرضػػو فػػي صػػورتو المبدئيػػة عمػػي مجموعػػة مػػف المحكمػػيف مػػف أسػػاتذة المبلبػػس 



 

 683 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 التربية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت 

والنسػػيج، وذلػػؾ ألبػػداء الػػرأي فػػي محتػػواه ومػػدي تػػوافر النقػػاط التاليػػة: صػػياغة العبػػارات ومػػدي 
 مات المقترحة طبقًا لقواعد عمـ اإلرجونوميةصبلحيتيا لمحكـ عمي التصمي

( يوضح  معامل اتفاق السادة المتخصصين عمي بنود استبيان تقييم التصميمات  6جدول رقم ) 
 المقترحة المنفذة طبقًا لقواعد عمم اإلرجونومية

 معامل االتفاق عدد مرات عدم االتفاق عدد مرات االتفاق بنود التحكيم م

 %93.75 1 15 الصياغة اللغوية للعبارات.الدقة في  1

 %93.75 1 15 سهولة ووضوح العبارات. 2

 %100 0 16 مة الصياغة العلمية للعبارات.ئمال 3

 %100 0 16 تسلسل وتنظيم العبارات 4

(  فػػي حسػػاب ثبػػات 16اسػػتخدمت الباحثػػة طريقػػة اتفػػاؽ المتخصصػػيف البػػالغ عػػددىـ )
المبلحظيف لتحديد بنود التحكيـ التي يػتـ تنفيػذىا بشػرط أف يسػجؿ كػؿ مػنيـ مبلحظاتػو مسػتقبل 

: Cooperعف األخر، وتػـ تحديػد عػدد مػرات االتفػاؽ بػيف المبلحظػيف باسػتخداـ معادلػة كػوبر 
(× ت االتفػػػاؽ / )عػػػدد مػػػرات االتفػػػاؽ د عػػػدد مػػػرات عػػػدـ االتفػػػاؽ( نسػػػبة االتفػػػاؽ  )عػػػدد مػػػرا

 %(، وىي نسب اتفاؽ مقبولة. 100%، 93.75، وكانت نسبة االتفاؽ تراوحت بيف )100
 الصدق باستخدام االتساق الداخمي بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لالستبيان:

تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الػداخمي وذلػؾ بحسػاب معامػؿ االرتبػاط بيرسػوف  
 بيف درجة كؿ عبارة، والدرجة الكمية لبلستبياف، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

 ( يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة االستبيان 7جدول رقم  ) 
 االرتباط العبارة

 **0.724 مناسب لمسن - 1
 **0.777 مة العقد لوقت االرتداء ئمال  - 2
 **0.765 مة العقد مع أكثر من زىئمال  - 3
 **0.760 المساىمة فى رفع قيمة الممبس - 4
 **0.706 المسايرة لمموضة - 5
 **0.778 يفى بالغرض الوظيفى - 6
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 **0.750 يفى بالغرض الجمالى - 7
 **0.760 تحقيق الجانب االقتصادى - 8

( القترابيػا 0.01يكشؼ الجدوؿ السابؽ أف معامبلت االرتبػاط كميػا دالػة عنػد مسػتوي )
مػػف الواحػػد الصػػحيح، ومػػف ثػػـ يمكػػف القػػوؿ أف ىنػػاؾ اتسػػاؽ داخميػػا بػػيف العبػػارات المكونػػة ليػػذا 
االسػػػتبياف، كمػػػا انػػػو يقػػػيس بالفعػػػؿ مػػػا وضػػػع لقياسػػػو، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػي صػػػدؽ وتجػػػانس محػػػاور 

 االستبياف.
 ثبات االستبيان

دقػػػة االختبػػػار فػػػي القيػػػاس والمبلحظػػػة، وعػػػدـ تناقضػػػو مػػػع  stabilityيقصػػػد بالثبػػػات  
نفسػػو، وىػػو النسػػبة بػػيف تبػػايف الدرجػػة عمػػي المقيػػاس التػػي تشػػير إلػػي األداء الفعمػػي لممفحػػوص، 

، وطريقػة التجزئػة  Cronbach’s alphaوتـ حسػاب الثبػات عػف طريػؽ معامػؿ ألفػا كرونبػاخ 
 Split – halfالنصفية 

 ( يوضح قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان 8جدول رقم ) 
 التجزئة النصفية معامل ألفا 

 0.747 -0.901 **0.750 ثبات االستبيان ككل

وىي قيمة ذات داللة عند  0.750تـ حساب ثبات االستبياف بمعامؿ ارتباط ألفا فكانت قيمتو 
وىي قيمة  0.901 -0.747النصفية وكانت قيمتو ، كما تـ حساب التجزئة 0.01مستوي 

  مما يشير إلي أف االستبياف يتمتع بدرجة عالية مف الثبات. 0.01ذات داللة عند مستوي 

 نتائج الدراسة ومناقشتيا

الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  تقييم التصميمات المنفذة لحمي 
مة المنتج المنفذ ئوحدة الكشمير الزخرفية في تحقيق مال السيدات ) العقد ( المستوحاه من 
 . لمغرض منو وفقا آلراء المتخصصين
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تـ حساب مجموع تقييمات المتخصصيف مف أساتذة التخصص في مجاؿ المبلبس والنسيج 
لمتصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية وذلؾ في 

 لمنتج المنفذ لمغرض منو كما ىو موضح بالجدوؿ التالي: مة ائتحقيؽ مبل
( يوضح تقييمات المتخصصين لمتصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( المستوحاه من  9جدول رقم ) 

 مة المنتج المنفذ لمغرض منوئوحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيق مال 

(1العقد ) المؤشرات  
العقد 

(2)  
العقد 

(3)  
العقد 

(4) (5العقد )   (7العقد ) (6العقد ) 

 41 48 38 39 45 34 37 الشكل النيائى كعقد
 38 48 38 34 41 34 41 االستخدام مع أكثر من زى

 39 48 39 34 35 35 38 الحداثة
 45 48 38 38 45 39 46 الوقت المناسب لإلرتداء

 

التصميمات المنفذة لحمي ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط تقييـ 
مة المنتج المنفذ ئالسيدات ) العقد ( المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية في تحقيؽ مبل

 ( يوضح ذلؾ: 10لمغرض منو وفقا  آلراء المتخصصيف وجدوؿ رقـ ) 
(: يوضح  تحميل التباين لمتوسط تقييم التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد (  12جدول رقم ) 

مة المنتج المنفذ لمغرض منو وفقا  آلراء ئالمستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيق مال 
 المتخصصين

 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 69.571 6 417.429 بين المجموعات

7.973 
 

.000 
 8.726 21 183.250 داخل المجموعات 

  27 600.679 الكمي
( وىي قيمة دالة إحصائيا، 7.973( إلي أف قيمة )ؼ( كانت ) 10تشير نتائج جدوؿ رقـ ) 

توحاه مف مما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( المس
 المتخصصيف.مة المنتج المنفذ لمغرض منو وفقا  آلراء ئفي تحقيؽ مبلوحدة الكشمير الزخرفية 
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والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ جودة التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( 
لمغرض منو وفقا آلراء مة المنتج المنفذ ئالمستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية في تحقيؽ مبل

 المتخصصيف.
متصميمات المنفذة لحمي (:  يوضح المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين ل 11جدول رقم ) 

 مة المنتج المنفذ لمغرض منوئمال   تحقيق السيدات ) العقد ( المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية  في
 ترتيب العقود معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط العقد
(1العقد )  40.50 4.04 84.38 4 
(2العقد )  35.50 2.38 73.96 7 
(3العقد )  41.50 4.73 86.46 2 
(4العقد )  36.25 2.63 75.52 6 
(5العقد )  38.25 0.50 79.69 5 
 1 100.00 0.00 48.00 (6العقد )
 3 84.90 3.10 40.75 (7العقد )

 
 

 
مة ئ( يوضح معامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات المنفذة ) العقد ( في تحقيق مال  1شكل رقم ) 

 المنتج المنفذ لمغرض منو
 ( يتضح كما ىو موضح في الجدوؿ التالي أف:  1(  والشكؿ رقـ )  11مف الجدوؿ رقـ ) 
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( يمثؿ أفضؿ التصميمات المنفذة لحمي السيدات المستوحاه مف وحدة 6العقد رقـ ) .1
 مة المنتج المنفذ لمغرض منو.ئالكشمير الزخرفية  في تحقيؽ مبل

السيدات المستوحاه مف وحدة ( يمثؿ أقؿ التصميمات المنفذة لحمي 2العقد رقـ ) .2
 مة المنتج المنفذ لمغرض منو.ئالكشمير الزخرفية  في تحقيؽ مبل

وجد وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض األول من فروض البحث والذي ينص عمي: ت
تقييم التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد (   فروق ذات داللة إحصائية بين

مة المنتج المنفذ لمغرض منو وفقا ئالزخرفية  في تحقيق مال  المستوحاه من وحدة الكشمير
 . آلراء المتخصصين

الفرض الثاني: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  تقييم التصميمات المنفذة لحمي 
السيدات ) العقد ( المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية في تحقيق مدى تمتع المنتج 

 . ية وفقا آلراء المتخصصينالمنفذ بالقيم الفنية والجمال

تـ حساب مجموع تقييمات المتخصصيف مف أساتذة التخصص في مجاؿ المبلبس والنسيج 
لمتصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية وذلؾ في 

 كما ىو موضح بالجدوؿ التالي:  تحقيؽ مدى تمتع المنتج المنفذ بالقيـ الفنية والجمالية
( يوضح تقييمات المتخصصين لمتصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( المستوحاه  12ل رقم ) جدو

 من وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيق مدى تمتع المنتج المنفذ بالقيم الفنية والجمالية

(1العقد ) المؤشرات العقد  
(2)  

العقد 
(3)  

العقد 
(4) (5)العقد    (7العقد ) (6العقد ) 

 48 48 39 34 45 34 45 االيقاع
 48 48 45 34 45 34 45 التكرار

 48 48 45 34 45 34 45 النسبة والتناسب
 48 48 45 36 46 35 46 التوافق المونى
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ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط تقييـ التصميمات المنفذة لحمي 
المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية في تحقيؽ مدى تمتع المنتج المنفذ  السيدات ) العقد (

 ( يوضح ذلؾ: 13بالقيـ الفنية والجمالية وفقا آلراء المتخصصيف وجدوؿ رقـ ) 
(: يوضح تحميل التباين لمتوسط تقييم التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد (  13جدول رقم ) 

الزخرفية  في تحقيق مدى تمتع المنتج المنفذ بالقيم الفنية والجمالية وفقا المستوحاه من وحدة الكشمير 
 آلراء المتخصصين

 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 138.976 6 833.857 بين المجموعات

90.496 
 

.000 
 1.536 21 32.250 داخل المجموعات 

  27 866.107 الكمي
( وىي قيمة دالة إحصائيا، 90.496( إلي أف قيمة )ؼ( كانت ) 13تشير نتائج جدوؿ رقـ ) 

توحاه مف مما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد (  المس
آلراء  الفنية والجمالية وفقا في مدى تمتع المنتج المنفذ بالقيـ وحدة الكشمير الزخرفية

 المتخصصيف.
والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ جودة التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( 
المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية في مدى تمتع المنتج المنفذ بالقيـ الفنية والجمالية وفقا 

 آلراء المتخصصيف.
لمتخصصين لمتصميمات المنفذة لحمي (:  يوضح المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم ا 14جدول رقم ) 

تحقيق مدى تمتع المنتج المنفذ بالقيم  السيدات ) العقد ( المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية  في
 الفنية والجمالية

 ترتيب العقود معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط العقد
(1العقد )  45.25 0.50 94.27 2 
(2العقد )  34.25 0.50 71.35 5 
(3العقد )  45.25 0.50 94.27 2 
(4العقد )  34.50 1.00 71.88 4 
(5العقد )  43.50 3.00 90.63 3 
 1 100.00 0.00 48.00 (6العقد )
 1 100.00 0.00 48.00 (7العقد )
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( يوضح معامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات المنفذة ) العقد ( في تحقيق مدى  2شكل رقم ) 

 تمتع المنتج المنفذ بالقيم الفنية والجمالية
 ( يتضح كما ىو موضح في الجدوؿ التالي أف:  2(  والشكؿ رقـ )  14مف الجدوؿ رقـ ) 

دات المستوحاه مف ( يمثؿ أفضؿ التصميمات المنفذة لحمي السي7، 6العقد  رقـ ) .1
 وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيؽ مدى تمتع المنتج المنفذ بالقيـ الفنية والجمالية.

( يمثؿ أقؿ التصميمات المنفذة لحمي السيدات المستوحاه مف وحدة 2العقد  رقـ ) .2
 الكشمير الزخرفية  في تحقيؽ مدى تمتع المنتج المنفذ بالقيـ الفنية والجمالية.

سبق يمكن قبول الفرض الثاني من فروض البحث والذي ينص عمي: توجد وفي ضوء ما 
فروق ذات داللة إحصائية بين  تقييم التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد (  
المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيق مدى تمتع المنتج المنفذ بالقيم الفنية 

 . والجمالية وفقا آلراء المتخصصين

الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  تقييم التصميمات المنفذة لحمي 
السيدات ) العقد ( المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية في تحقيق مدى االبتكار في 

 . المنتج المنفذ وفقا آلراء المتخصصين
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والنسيج تـ حساب مجموع تقييمات المتخصصيف مف أساتذة التخصص في مجاؿ المبلبس 
لمتصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية وذلؾ في 

 تحقيؽ مدى االبتكار في المنتج المنفذ كما ىو موضح بالجدوؿ التالي: 
( تقييمات المتخصصين لمتصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( المستوحاه من وحدة  15جدول رقم ) 

 ر الزخرفية  في تحقيق مدى االبتكار في المنتج المنفذالكشمي

(1العقد ) المؤشرات  
العقد 

(2)  
العقد 

(3)  
العقد 

(4) (5العقد )   (7العقد ) (6العقد ) 

تطويع الوحدة الزخرفية لالستخدام 
 48 48 45 34 45 34 48 األمثل 

 48 48 45 36 45 34 48 التجديد في الوحدة الزخرفية 
 48 48 45 36 46 34 41 الزخرفيةتوظيف الوحدة 

ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط تقييـ التصميمات المنفذة لحمي 
السيدات ) العقد ( المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية في تحقيؽ مدى االبتكار في المنتج 

 :( يوضح ذلؾ 16المنفذ وفقا آلراء المتخصصيف وجدوؿ رقـ ) 
(: تحميل التباين لمتوسط تقييم التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( المستوحاه  16رقم ) جدول 

 من وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيق مدى االبتكار في المنتج المنفذ وفقا آلراء المتخصصين
 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 103.159 6 618.952 المجموعاتبين 
40.117 

 
.000 

 2.571 14 36.000 داخل المجموعات 
  20 654.952 الكمي

( وىي قيمة دالة إحصائيا، 40.117( إلي أف قيمة )ؼ( كانت ) 16نتائج جدوؿ رقـ ) تشير 
مف مما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( المستوحاه 

 وحدة الكشمير الزخرفية في مدى االبتكار في المنتج المنفذ وفقا آلراء المتخصصيف.
والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ جودة التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( 
المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية في مدى االبتكار في المنتج المنفذ وفقا آلراء 

 المتخصصيف.
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(:  المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات المنفذة لحمي السيدات )  17ل رقم ) جدو
 تحقيق مدى االبتكار في المنتج المنفذ العقد ( المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية  في

 ترتيب العقود معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط العقد
(1العقد )  45.67 4.04 95.14 3 
(2العقد )  34.00 0.00 70.83 7 
(3العقد )  45.33 0.58 94.44 4 
(4العقد )  35.33 1.15 73.61 6 
(5العقد )  45.00 0.00 93.75 5 
 1 100.00 0.00 48.00 (6العقد )
 1 100.00 0.00 48.00 (7العقد )

 

 

 
( معامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات العصرية المنفذة ) العقد ( في تحقيق مدى  3شكل رقم ) 

 االبتكار في المنتج المنفذ
 

 ( يتضح كما ىو موضح في الجدوؿ التالي أف: 3 (  والشكؿ رقـ ) 17الجدوؿ رقـ ) مف 
مف وحدة ( يمثؿ أفضؿ التصميمات المنفذة لحمي السيدات المستوحاه 7، 6رقـ )العقد  .1

 الكشمير الزخرفية  في تحقيؽ مدى االبتكار في المنتج المنفذ.

( يمثؿ أقؿ التصميمات المنفذة لحمي السيدات المستوحاه مف وحدة 2رقـ ) العقد .2
 الكشمير الزخرفية  في تحقيؽ مدى االبتكار في المنتج المنفذ.
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ص عمي: توجد وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض الثالث من فروض البحث والذي ين
فروق ذات داللة إحصائية بين  تقييم التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( 
المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيق مدى االبتكار في المنتج المنفذ وفقا 

 . آلراء المتخصصين

لحمي الفرض الرابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  تقييم التصميمات المنفذة 
السيدات ) العقد ( المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية في تحقيق مدى تحقيق الجانب 

  . االقتصادى في المنتج وفقا آلراء المتخصصين

تـ حساب مجموع تقييمات المتخصصيف مف أساتذة التخصص في مجاؿ المبلبس والنسيج 
وحدة الكشمير الزخرفية وذلؾ في لمتصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد (  المستوحاه مف 

 تحقيؽ مدى تحقيؽ الجانب االقتصادى في المنتج كما ىو موضح بالجدوؿ التالي: 
( تقييمات المتخصصين لمتصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( المستوحاه من وحدة  18جدول رقم ) 

 الكشمير الزخرفية  في تحقيق الجانب االقتصادى في المنتج

(1العقد ) المؤشرات العقد  
(2)  

العقد 
(3)  

العقد 
(4)  

(5العقد )  (7العقد ) (6العقد ) 

 48 48 48 47 48 46 47 سعر الخرز
 48 48 48 47 48 46 47 التكمفة الفعمية لممنتج

التنفيذ فى مشروعات الصناعات 
 48 48 47 46 46 45 47 الصغيرة

التبايف لمتوسط تقييـ التصميمات المنفذة لحمي ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ 
السيدات ) العقد ( المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية في تحقيؽ مدى تحقيؽ الجانب 

 ( يوضح ذلؾ:19االقتصادى في المنتج وفقا آلراء المتخصصيف وجدوؿ رقـ )
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السيدات ) العقد ( المستوحاه  (: تحميل التباين لمتوسط تقييم التصميمات المنفذة  لحمي 19جدول رقم ) 
 من وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيق مدى تحقيق الجانب االقتصادى في المنتج وفقا آلراء المتخصصين

 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 2.095 6 12.571 بين المجموعات

6.286 
 

.002 
 333. 14 4.667 داخل المجموعات 

  20 17.238 الكمي
( وىي قيمة دالة إحصائيا، 6.286( إلي أف قيمة )ؼ( كانت ) 19تشير نتائج جدوؿ رقـ ) 

مما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( المستوحاه مف 
المنتج وفقا آلراء الجانب االقتصادى في  ة الكشمير الزخرفية في مدى تحقيؽوحد

 المتخصصيف.
والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ جودة التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( 
المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية في مدى تحقيؽ الجانب االقتصادى في المنتج وفقا 

 آلراء المتخصصيف.
م المتخصصين لمتصميمات المنفذة لحمي السيدات ) (:  المتوسطات ومعامل الجودة لتقيي 22جدول رقم ) 

 تحقيق الجانب االقتصادى في المنتج العقد ( المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية  في
 ترتيب العقود معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط العقد
(1العقد )  47.00 0.00 97.92 4 
(2العقد )  45.67 0.58 95.14 6 
(3العقد )  47.33 1.15 98.61 3 
(4العقد )  46.67 0.58 97.22 5 
(5العقد )  47.67 0.58 99.31 2 
 1 100.00 0.00 48.00 (6العقد )
 1 100.00 0.00 48.00 (7العقد )
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في تحقيق الجانب  ) العقد (( معامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات المنفذة  4شكل رقم ) 

 االقتصادى في المنتج
 ( يتضح كما ىو موضح في الجدوؿ التالي أف: 4(  والشكؿ رقـ ) 20مف الجدوؿ رقـ )

( يمثؿ أفضؿ التصميمات العصرية المقترحة المنفذة لحمي السيدات 7، 6العقد  رقـ ) .1
 المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيؽ الجانب االقتصادى في المنتج.

العصرية المقترحة المنفذة لحمي السيدات  ( يمثؿ أقؿ التصميمات2العقد رقـ ) .2
 المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيؽ الجانب االقتصادى في المنتج.

وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض الرابع من فروض البحث والذي ينص عمي: توجد 
(  فروق ذات داللة إحصائية بين  تقييم التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد

المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيق مدى تحقيق الجانب االقتصادى في 
 . المنتج وفقا آلراء المتخصصين

الفرض الخامس: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  تقييم التصميمات المنفذة لحمي 
تقييم )ككل( السيدات ) العقد (  المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيق جوانب ال

  . في التصميم وفقا آلراء المتخصصين
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ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط تقييـ التصميمات المنفذة لحمي 
السيدات ) العقد ( المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيؽ جوانب التقييـ )ككؿ( في 

 ( يوضح ذلؾ: 21التصميـ وفقا آلراء المتخصصيف وجدوؿ رقـ ) 
(: تحميل التباين لمتوسط تقييم التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( المستوحاه  21جدول رقم ) 

 من وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيق جوانب التقييم )ككل( في التصميم وفقا آلراء المتخصصين
 الداللة "ف"قيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 236.486 6 1418.918 بين المجموعات

16.229 
 

.000 
 14.572 91 1326.071 داخل المجموعات 

  97 2744.990 الكمي
( وىي قيمة دالة إحصائيا، 16.229( إلي أف قيمة )ؼ( كانت ) 21تشير نتائج جدوؿ رقـ ) 

) العقد ( المستوحاه مف  مما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف التصميمات المنفذة لحمي السيدات
وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيؽ جوانب التقييـ )ككؿ( في التصميـ وفقا آلراء 

 المتخصصيف.
والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ جودة التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( 

في التصميـ وفقا آلراء  المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيؽ جوانب التقييـ )ككؿ(
 المتخصصيف.

(:  المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات المنفذة لحمي السيدات ا)  22جدول رقم ) 
العقد ( لمستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيق جوانب التقييم )ككل( في التصميم وفقا آلراء 

 المتخصصين
 ترتيب العقود معامل الجودة المعيارياالنحراف  المتوسط العقد
(1العقد )  44.36 3.63 92.41 4 
(2العقد )  37.00 4.88 77.08 7 
(3العقد )  44.64 3.23 93.01 3 
(4العقد )  37.79 5.07 78.72 6 
(5العقد )  43.21 3.89 90.03 5 
 1 100.00 0.00 48.00 (6العقد )
 2 95.68 3.71 45.93 (7العقد )



 

 696 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 التربية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت 

 

 
( معامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات المنفذة ) العقد ( في تحقيق جوانب  5شكل رقم ) 

  التقييم )ككل( في التصميم
 ( يتضح كما ىو موضح في الجدوؿ التالي أف: 5والشكؿ رقـ )( 22مف الجدوؿ رقـ )

وحدة ( يمثؿ أفضؿ التصميمات المنفذة لحمي السيدات المستوحاه مف 6رقـ ) العقد .1
 الكشمير الزخرفية  في تحقيؽ جوانب التقييـ )ككؿ( في التصميـ.

( يمثؿ أقؿ التصميمات المنفذة لحمي السيدات المستوحاه مف وحدة 2رقـ )العقد  .2
 الكشمير الزخرفية  في تحقيؽ جوانب التقييـ )ككؿ( في التصميـ.

عمي: توجد  وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض الخامس من فروض البحث والذي ينص
فروق ذات داللة إحصائية بين تقييم التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( 
المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيق جوانب التقييم )ككل( في التصميم وفقا 

 . آلراء المتخصصين
الفرض السادس:  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين محاور  التصميمات المنفذة لحمي 

  .السيدات ) العقد ( المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية  وفقا  آلراء المتخصصين 

ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط محاور تقييـ التصميمات المنفذة 
(  المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية  وفقًا ألراء المتخصصيف  لحمي السيدات ) العقد

 ( يوضح ذلؾ: 23وجدوؿ رقـ ) 
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(: تحميل التباين لمتوسط محاور تقييم التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد (   23جدول رقم ) 
 المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية  وفقا آلراء المتخصصين

 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية المربعات مجموع مصدر التباين
 202.005 3 606.014 بين المجموعات

8.877 
 

.000 
 22.755 94 2138.976 داخل المجموعات 

  97 2744.990 الكمي
 

( وىي قيمة دالة إحصائيا 8.877( إلي أف قيمة )ؼ( كانت ) 23تشير نتائج جدوؿ رقـ ) 
عقد ( المستوحاه فروؽ بيف محاور التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) المما يدؿ عمي وجود 
وفقا ألراء المتخصصيف، والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات  الزخرفية مف وحدة الكشمير

توحاه مف ) العقد ( المس لحمي السيداتومعامؿ الجودة وترتيب محاور التصميمات المنفذة 
 تقيمات المتخصصيف.في ضوء وحدة الكشمير الزخرفية 

(:  المتوسطات ومعامل الجودة لمحاور التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد (  24جدول رقم ) 
 المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية وفقا  آلراء المتخصصين

االنحراف  المتوسط المحور
 المعياري

معامل 
 الجودة

ترتيب 
 المحاور

مة المنتج المنفذ لمغرض ئمدى مال 
 منو 

40.11 4.72 83.56 4 

مدى تمتع المنتج المنفذ بالقيم الفنية 
 3 88.91 5.66 42.68 والجمالية

 2 89.68 5.72 43.05 مدى االبتكار في المنتج المنفذ
مدى تحقيق الجانب االقتصادى في 

 1 98.31 0.93 47.19 المنتج
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محاور التصميمات المنفذة ) العقد ( وفقا  يوضح معامل الجودة لتقيمات (  6شكل رقم )   
 آلراء المتخصصين.

تبيف أف  المحور الرابع " مدى تحقيؽ ( ي 6والشكؿ رقـ ) (  24مف الجدوؿ رقـ ) 
الجانب االقتصادى في المنتج " يمثؿ أفضؿ المحاور في ضوء آراء المتخصصيف، يميو 

االبتكار في المنتج المنفذ " ، يميو المحور الثاني: مدى تمتع المنتج المحور الثالث " مدى 
مة المنتج ئمدى مبل المنفذ بالقيـ الفنية والجمالية، ويأتي المحور األوؿ في المرتبة األخيرة "

 .المنفذ لمغرض منو 
ويمكف ترتيب التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( المستوحاه مف وحدة 

 :الزخرفية  وفقا آلراء المتخصصيف في ضوء محاور التقييـ كما يميالكشمير 
( ترتيب التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( المستوحاه من وحدة الكشمير  25جدول رقم ) 

 الزخرفية  وفقا  آلراء المتخصصين

 العقد

مالءمة 
المنتج 
المنفذ 

 لمغرض منو

تمتع المنتج 
المنفذ بالقيم 

 والجماليةالفنية 

االبتكار 
في المنتج 

 المنفذ

تحقيق الجانب 
االقتصادى في 

 المنتج

الجوانب 
 )ككل(

ترتيب 
التصميما

 ت

 1 100 100 100 100 100 (6العقد )

95.6 100 100 100 84.9 (7العقد )
8 2 
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93.0 98.61 94.44 94.27 86.46 (3العقد )
1 

3 

92.4 97.92 95.14 94.27 84.38 (1العقد )
1 4 

90.0 99.31 93.75 90.63 79.69 (5العقد )
3 5 

 97.22 73.61 71.88 75.52 (4العقد )
78.7

2 6 

77.0 95.14 70.83 71.35 73.96 (2العقد )
8 

7 

 

 

 
 ( 6رقم : العقد  آلراء المتخصصين )وفقا ( أفضل التصميمات المنفذة  7شكل رقم ) 



 

 700 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 التربية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت 

 
 ( 2رقم: العقد  ( أقل التصميمات المنفذة وفقا  آلراء المتخصصين ) 8شكل رقم ) 

وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض السادس من فروض البحث والذي ينص عمي: توجد 
فروق ذات داللة إحصائية بين محاور  التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( 

 اء المتخصصين . المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية وفقا  آلر 
ثانيا: نتائج استبيان تقييم المستيمكات  لمتصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( 

 المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية:

الفرض السابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  تقييم التصميمات المنفذة لحمي 
السيدات ) العقد ( المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيق بنود  التقييم )ككل( 

  . في التصميم وفقا آلراء المستيمكات 

دات ) العقد ( المستوحاه تـ حساب مجموع تقييمات المستيمكات لمتصميمات المنفذة لحمي السي
مف وحدة الكشمير الزخرفية وذلؾ في تحقيؽ بنود التقييـ )ككؿ( كما ىو موضح بالجدوؿ 

 التالي: 
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( تقييمات المستيمكات لمتصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( المستوحاه من وحدة  26جدول رقم ) 
 الكشمير الزخرفية  في تحقيق بنود التقييم )ككل(

(1العقد ) المؤشرات العقد  
(2)  

العقد 
(3)  

العقد 
(4) (5العقد )   (7العقد ) (6العقد ) 

 89 90 88 88 89 87 89 مناسب لمسن - 1
 88 90 78 75 85 80 86 مة العقد لوقت االرتداء ئمال  - 2
 87 90 86 78 82 75 79 مة العقد مع أكثر من زىئمال  - 3
المساىمة فى رفع قيمة  - 4

 89 90 80 79 82 82 88 الممبس

 89 90 88 78 87 75 87 المسايرة لمموضة - 5
 88 90 80 79 85 78 82 يفى بالغرض الوظيفى - 6
 88 90 80 78 84 75 82 يفى بالغرض الجمالى - 7
 90 90 90 89 90 89 88 تحقيق الجانب االقتصادى - 8

تقييـ التصميمات المنفذة لحمي ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط 
السيدات ) العقد ( المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية في تحقيؽ بنود التقييـ )ككؿ( في 

 ( يوضح ذلؾ: 27التصميـ وفقا آلراء المستيمكات  وجدوؿ رقـ ) 
المستوحاه (: تحميل التباين لمتوسط تقييم التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد (  27جدول رقم ) 

  من وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيق بنود  التقييم )ككل( في التصميم وفقا آلراء المستيمكات
 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 110.363 6 662.179 بين المجموعات

7.603 
 

.000 
 14.515 49 711.250 داخل المجموعات 

  55 1373.429 الكمي
( وىي قيمة دالة إحصائيا، 7.603( إلي أف قيمة )ؼ( كانت ) 27تشير نتائج جدوؿ رقـ ) 

مما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( المستوحاه مف 
 المستيمكات .وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيؽ بنود  التقييـ )ككؿ( في التصميـ وفقا آلراء 
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والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ جودة التصميمات العصرية المقترحة المنفذة لحمي 
السيدات المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيؽ بنود  التقييـ )ككؿ( في التصميـ 

 . وفقا آلراء المستيمكات
(:  المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المستيمكات  لمتصميمات المنفذة لحمي السيدات  28جدول رقم ) 

 المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيق بنود  التقييم )ككل( في التصميم وفقا آلراء المستيمكات 
 ترتيب العقود معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط العقد
(1)العقد   85.13 3.64 94.58 4 

(2العقد )  80.13 5.51 89.03 7 
(3العقد )  85.50 2.98 95.00 3 
(4العقد )  80.50 5.10 89.44 6 
(5العقد )  83.75 4.71 93.06 5 
 1 100.00 0.00 90.00 (6العقد )
 2 98.33 0.93 88.50 (7العقد )

 
 

 
( معامل الجودة لتقييم المستيمكات  لمتصميمات المنفذة ) العقد (  في تحقيق بنود   9شكل رقم ) 

  التقييم )ككل( في التصميم
 ( يتضح كما ىو موضح في الجدوؿ التالي أف:  9(  والشكؿ رقـ )  28مف الجدوؿ رقـ ) 

( يمثؿ أفضؿ التصميمات العصرية المقترحة المنفذة لحمي السيدات 6رقـ )العقد  .1
 المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيؽ بنود  التقييـ )ككؿ( في التصميـ.
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( يمثؿ أقؿ التصميمات العصرية المقترحة المنفذة لحمي السيدات 2رقـ )العقد  .2
 المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيؽ بنود  التقييـ )ككؿ( في التصميـ.

السابع من فروض البحث والذي ينص عمي: توجد وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض 
فروق ذات داللة إحصائية بين تقييم التصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( 
المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية  في تحقيق بنود  التقييم )ككل( في التصميم وفقا 

 . آلراء المستيمكات 

الفرض الثامن:   توجد  عالقة ارتباطية  دالة إحصائيا بين ترتيب المتخصصين وترتيب 
المستيمكات  لمتصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( المستوحاه من وحدة الكشمير 

 الزخرفية . 

قامت الباحثة بحساب معامؿ ارتباط الرتب لسبيرماف بيف ترتيب المتخصصيف والمستيمكات 
ت المنفذة لحمي السيدات المستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية  كما ىو موضح لمتصميما

 بالجدوؿ التالي:
( معامل ارتباط الرتب لسبيرمان لمعرفة العالقة االرتباطية بين ترتيب المتخصصين وترتيب  29جدول رقم ) 

 كشمير الزخرفيةالمستيمكات لمتصميمات المنفذة لحمي السيدات ) العقد ( المستوحاه من وحدة ال
 معامل ارتباط الرتب لسبيرمان ترتيب المستيمكات ترتيب المتخصصن التصميمات

(1العقد )  4 4 

1.00 
عالقة ارتباطية دالة  عند مستوي 

(0.01) 

(2العقد )  7 7 
(3العقد )  3 3 
(4العقد )  6 6 
(5العقد )  5 5 
 1 1 (6العقد )
 2 2 (7العقد )

تشير نتائج الجدوؿ إلي أف العبلقة االرتباطية بيف ترتيب كؿ مف المتخصصيف 
(  وىي دالة 1والمستيمكات وذلؾ في ضوء محاور التقييـ لكؿ منيـ بمغت قيمة )ر  د
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( وىي عبلقة طردية تامة أي أف ىناؾ توافؽ بيف 0.1.إحصائيا عند مستوي داللة )
 التقييـ مف الناحية العممية والعممية.

في ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض الثامن من فروض البحث والذي ينص عمي: توجد  و 
عالقة ارتباطية  دالة إحصائيا بين ترتيب المتخصصين وترتيب المستيمكات  لمتصميمات 

 . ( المستوحاه من وحدة الكشمير الزخرفية) العقدالمنفذة لحمي السيدات 
االصدار الحادي   Spss باستخدام البرنامج االحصائيتم إجراء المعالجات االحصائية " * 

" والعشرون.
 (1. )

  0 

 التوصيات ..
اإلطبلع عمى الثقافات المختمفة والحضارات اإلنسانية المتنوعة لفتح مجاؿ جديد لئلبتكار  – 1

فى صناعة الحمى  وخصوصًا العقد .منو   
تصميـ األزياء لـ لو مف  مجاؿدراسة الحمى دراسة مستفيضة لمدارسيف والباحثيف فى  – 2

اعطاء رونؽ جديد لمممبس  .  امكانية  
الممبسية . عداد برنامج تعميمى تطبيقى لتعمـ ميارات تصميـ وعمؿ مكمبلتإ - 3  
أو  الخاصة بالمواد المتعمقة بصناعة الحمى  اتمقرر العمؿ وحدة مقترحة إلثراء  - 4

الخرز.نوؿ لتدريب الطالبات عمى استخداـ المكمبلت الممبسية   

. إستثمار مثؿ ىذه األفكار إلنشاء وتنفيذ مشروعات صغيرة - 5  

:والمصادرالمراجع   

: إمكانية االستفادة مف زخارؼ الفف (  2016) الشيماء فتحى عبد الفتاح الشيشينى  – 1
اليندى فى تصميـ  وتنفيذ مكمبلت مبلبس النساء ، رسالة ماجستير ، كمية االقتصاد المنزلى 

المنوفية .، جامعة   
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 –تطوره  –: تصميـ األزياء وتطورىا ) مفيومو (  2008) إيياب فاضؿ أبو موسى  – 2
.، الرياض ، الطبعة األولى  التطبيقية ( ، دار الزىراء أساليبو –ممحقاتو   

: األزياء المصرية مف الفراعنة حتى عصر محمد عمى،  ( 2001)  تحية كامؿ حسيف - 3
                                                                                     القاىرة .دار المعارؼ، 

.  عصر ، دار المعارؼ ، القاىرة: األزياء لغة كؿ (  2001) تحية كامؿ حسيف  – 4  

، القاىرة  .دار المعارؼ : األزياء لغة كؿ عصر،(  2002) ---------- – 5   

: تاريخ أزياء الشعوب ، عالـ الكتب ، القاىرة ، الطبعة (  2007ر ) ثريا سيد أحمد نص – 6
  .الثانية 

: التصميـ والتطريز عمى أقمشة اإليتاميف دراسة فنية (  2011) ------------ – 7
 تطبيقية  ، عالـ الكتب ، القاىرة ، الطبعة األولى  .       

: تدريب بعض فئات شباب الخريجيف إلنتاج بعض (  2006) جيياف عبد الحميد  – 8
الحموؿ المساىمة فى التغمب عمى مشكمة البطالة ، مجمة بحوث  المبلبس كأحدمكمبلت 
.أكتوبر ، 4، العدد  16، كمية االقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، مجمد  المنزلىاالقتصاد   

 : القيـ الفنية واألساليب التقنية (  2009)  محمد محمود حساـ الديف مصطفى – 9
الجديد واإلفادة منيا فى عمؿ مشغوالت فنية معاصرة  لمشغوالت الخرز فى واحات الوادى

التربية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية النوعية ،  بكميةلطالبات قسـ الطفولة 
عيف شمس .جامعة   

 IBM SPSS اإلحصاء والحاسب اآللي تطبيقات : (4.12حسف عوض الجندي) - 10

Statistics V21  ،  المصرية، القاىرة، الطبعة األولي.مكتبة األنجمو 
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ى لمواجية متطمبات :  األسس التسويقية لممنتج الفن(  2009) خديجة عزى الوصابي  – 11
طبلب كمية التربية الفنية ، رسالة ماجستير ، كمية التربية الفنية ، جامعة  سوؽ العمؿ لدى

              .حمواف 

واألزياء اليندية كمصدر لمتصميـ والتشكيؿ عمى : الفنوف (  2010) رشا محمد رضا  – 12
ماجستير ، كمية االقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية  .   رسالة المانيكاف ،  

متصميـ : الفنوف واألزياء اليندية كمصدر ل ( 2010)  رشا محمد رضا سيد أحمد – 13
جامعة المنوفية .  رسالة ماجستير ، كمية االقتصاد المنزلى ، والتشكيؿ عمى المانيكاف ،  

: إمكانية االستفادة مف أغطية الرأس فى العصور (  2005) زينب حامد محمد  – 14
عصرية لطالبات الجامعة ، رسالة ماجستر ، كمية االقتصاد  تصميمات االسبلمية فى ابتكار

  .المنزلى ، جامعة المنوفية 

: استحداث تصميمات مقتبسة مف الزخارؼ اليندية (  2010) سامر أحمد حمدى  – 15
كمية  القيمة الجمالية لؤلقمشة والتصميمات الممبسية ، رسالة ماجستير ، إلثراءوالفف السريالى 

جامعة المنوفية . االقتصاد المنزلى ،  

أىمية  –: التصميـ فى مجاالت الفنوف التطبيقية والعمارة  (  2015) سييؿ ياسر  – 16
فى التصميـ ، دار الكتاب الحديث ، القاىرة .  استخداـ الكمبيوتر  

لقيـ الجمالية رؤية : الخرز بيف المتغيرات التشكيمية وا  ( 2012) شريؼ ربيع وحيد  – 17
عة المنصورة ، المؤتمر السنوى لعجائف التشكيؿ ، كمية التربية النوعية ، جام فنية مستحدثة

.   إبريؿ 12 – 11السابع الدولى الرابع ،  العربى  
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: إعداد برنامج تعميمى تطبيقى لعمؿ مكمبلت (  2016) شيماء محمد كماؿ أبو الفتح  – 18
فساتيف الزفاؼ واالستفادة منو فى تنمية المشروعات الصغيرة ، رسالة دكتوراه ، كمية االقتصاد 

. جامعة المنوفية ،  المنزلى   

عمـ فى التصميـ : اقتراح منيجية لتحسيف نواتج الت ( 2010)  عبير مسمـ الصاعدى – 19
االقتصادية لخريجى التربية الفنية والفنوف البصرية ، مجمة التصميـ   لخدمة المشروعات

( ، ابريؿ  .  2العاشر ، العدد ) المجمد   جامعة حمواف ، الدولية ،  

والتطريز لشعبة : إعداد منيج مقترح لمادة التصميـ (  2000) عبل عمى عمواف عمر  – 20
.وقياس فعاليتو ، رسالة دكتوراه ، كمية اإلقتصاد المنزلى ، جامعة حمواف  المبلبس والنسيج   

: إمكانية الدمج بيف تقنيات الطباعة اليدوية (  2010) فاطمة السعيد مصطفى مديف  – 21
روعات  الصغيرة في مجاؿ المشغوالت الفنية النسجية ، رسالة ماجستير ، كمية لخدمة المش
، جامعة المنوفية  .المنزلى  االقتصاد   

فى اكساب ميارات التصميـ ثبلثى األبعاد  Moodle 22 – 2009) محمد إسماعيؿ عاشور 
لدى طمبة تكنولوجيا التعميـ بالجامعة االسبلمية ، رسالة ماجستير  ، كمية   مج: فاعمية برنا( 

الجامعة االسبلمية ، فمسطيف ، غزة  .    التربية     

ات : دراسة تحميمية لمختار (  2015) محمد حمدى عبد الرؤؼ محمد يوسؼ منصور  – 23
ممبسية تبلئـ فساتيف السيرة  القديمة والحديثة بيدؼ ابتكار تصميمات مف فنوف العمارة اليندية

دكتوراه ، كمية االقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية .رسالة  المعاصرة ،   

: دراسة تحميمية مقارنة لمعبلقات التشكيمية لكؿ مف الفف (  2009) مروة أحمد محمد  – 24
 اليندى والفف اإلسبلمى فى اليند وتطبيقيا فى تصميـ المجموعات المتناسقة ، رسالة

 ماجستير، كمية الفنوف التطبيقية ، جامعة حمواف . 
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ص الحرارية : إمكانية االستفادة مف الخوا(  2009) منار محمد رشاد معروؼ محمد  – 25
لمبلبس ، رسالة إثراء القيـ الجمالية والفنية فى مجاؿ مكمبلت ا لؤلقمشة الصناعية فى

ة  . االقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفيماجستير  ، كمية   

: مكمبلت المبلبس اإلكسسوارات فف األناقة و الجماؿ (  1999) نادية محمود خميؿ  – 26
العربى ،  الطبعة األولى  .   ، دار الفكر  

: فف تصميـ األزياء ، دار الفكر العربى ، القاىرة ، (  1998) نجاة محمد باوزير  – 27
  .الطبعة األولى 

وسوعة أشغاؿ الخرز، ابف سينا، القاىرة ، الطبعة : م    ( 2010) نجبلء خيرى  – 28
 األولى  .

فى مجاؿ صناعة  : التدريب التحويمى لشباب الخريجيف(  2018) ىدى محمد رفعت  – 29
رسالة ماجستير ،  فى إيجاد فرص عمؿ وتنمية المشروعات الصغيرة ، ودوره المبلبس الجاىزة 
المنزلى ، جامعة المنوفية  .    كمية االقتصاد  

إلثراء المعمقات : تطويع تقنيات بعض غرز التطريز (  2012) محمد  ىوساـ مصطف – 30
الزجاجى المموف كمدخؿ إلثراء مادة التصميـ والتطريز ، مجمة عمـو وفنوف ،  باستخداـ الخرز

وبحوث ، جامعة حمواف ، إبريؿ  .   دراسات   

31 – Communication & Multimedia Design ( 2014 ) : 

Design Theory “ Lecture01 : What is Design ? On 

  Https:|| WWW Slideshare. 

 Net | Leursism | Design Theory-Lecture01.  
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32 – Murray , T ( 2005 ) : A conceptual Examination of Product 

  Design Approrriate Technology And  Environmental Impact . On 

   Https:||WWW.Ruadesign.Org|Pdf| , June .       

33 – Walker  , J . A . ( 1989 )  : Design History And  The History of   

Design . Pluto Press , London .                                  

34 – WWW.Google .Com . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google/
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 المالحق :
 

استمارة استبيان السادة المحكمين المتخصصين - 1  

 محاور العقد  1 2 3 4 5 6 7
 االستبيان

مة المنتج المنفذ لمغرض منو من حيث :ئالمحور األول : مدى مال           
  مناسب       

 مناسب إلى حد ما        الشكل النيائى كعقد
 غير مناسب       
  مناسب       

 مناسب إلى حد ما         االستخدام مع أكثر من زى
 غير مناسب       
  مناسب       

 مناسب إلى حد ما        الحداثة 
 غير مناسب       
  مناسب       

 مناسب إلى حد ما        الوقت المناسب لإلرتداء
 غير مناسب       
الثانى: مدى تمتع المنتج المنفذ بالقيم الفنية والجمالية من حيث:المحور           
  مناسب       

 مناسب إلى حد ما        اإليقاع 
 غير مناسب       
  مناسب       

 مناسب إلى حد ما        التكرار
 غير مناسب       
  مناسب        

 مناسب إلى حد ما        النسبة والتناسب
 غير مناسب       
  مناسب       

 مناسب إلى حد ما        التوافق المونى
 غير مناسب       
 المحور الثالث : مدى اإلبتكار فى المنتج المنفذ من حيث :        
  مناسب       

 مناسب إلى حد ما        تطويع الوحدة الزخرفية لالستخدام األمثل
 غير مناسب       
  مناسب        

 مناسب إلى حد ما         التجديد فى الوحدة الزخرفية
 غير مناسب       

  مناسب       
 مناسب إلى حد ما        توظيف الوحدة الزخرفية
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استمارة استبيان السادة المستيمكين -2  

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

  
بنود  االستبيان                                          العقد  

  مناسب       
 مناسب إلى حد ما        *مناسب لمسن 

 غير مناسب       
  مناسب       

مة العقد لوقت االرتداء ئ*مال   مناسب إلى حد ما        
 غير مناسب       
  مناسب       

زى مة العقد مع أكثر منئ*مال   مناسب إلى حد ما         
 غير مناسب       
  مناسب       

 مناسب إلى حد ما        *المساىمة فى رفع قيمة الممبس
 غير مناسب       
  مناسب       

 مناسب إلى حد ما        *المسايرة لمموضة
 غير مناسب       
  مناسب       

 مناسب إلى حد ما        *يفى بالغرض الوظيفى
 غير مناسب       
  مناسب       

 مناسب إلى حد ما        *يفى بالغرض الجمالى
 غير مناسب       
  مناسب       

 مناسب إلى حد ما        *تحقيق الجانب االقتصادى
 غير مناسب       

 

 

 غير مناسب       
:المحور الرابع:مدى تحقيق الجانب االقتصادى فى المنتج المنفذ من حيث          
  مناسب       

 مناسب إلى حد ما        سعر الخرز
 غير مناسب       
  مناسب       

 مناسب إلى حد ما        التكمفة الفعمية لممنتج
 غير مناسب       
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سماء السادة المحكمين المتخصصينأ - 3  

 

أ.ـ.د. رحاب  – 13
 جمعة ابراىيـ 

أستاذ المبلبس والنسيج 
المساعد كمية التربية 

 النوعية جامعة الزقازيؽ .

أ.د. سالى أحمد  – 9
 العشماوى 

أستاذ المبلبس والنسيج 
كمية االقتصاد المنزلى 

 جامعة المنوفية .

أ.د. إيرينى سمير  – 5
 مسيحو داوود 

أستاذ المبلبس والنسيج 
ة النوعية كمية التربي

 جامعة طنطا .

أ.د.عمى السيد زلط  - 1  
أستاذ النسيج والمبلبس 

كمية التربية النوعية 
 جامعة المنصورة .

أ.ـ.د. رحاب طو  – 14
 حسيف شريدح 
أستاذ المبلبس 

والمنسوجات المساعد كمية 
 التربية النوعية اسكندرية .

أ.د. إسبلـ عبد  – 10
 المنعـ حسيف 
والنسيج أستاذ المبلبس 

كمية االقتصاد المنزلى 
 جامعة المنوفية .

أ.د. رانيا محمد  – 6
 أحمد حموده

أستاذ المبلبس والنسيج 
كمية التربية النوعية 

 جامعة طنطا .

أ.د. عادؿ جماؿ  – 2
 الديف الينداوى 

أستاذ المبلبس والنسيج 
كمية التربية النوعية 

 جامعة طنطا .
أ.ـ.د. عبد اهلل  – 15

 عبد المنعـ حسيف 
أستاذ المبلبس والنسيج 
المساعد كمية االقتصاد 
 المنزلى جامعة المنوفية .

أ.د. رحاب محمد  – 11
 عمى

أستاذ المبلبس والنسيج 
كمية التربية النوعية 
 جامعة الزقازيؽ .

أ.د. عبل يوسؼ  – 7
 عبد البله 

أستاذ المبلبس والنسيج 
المنزلى كمية االقتصاد 

 جامعة المنوفية .

أ.د. آيو محمد  – 3
 فوزى الششتاوى

أستاذ المبلبس والنسيج 
كمية التربية النوعية 

 جامعة طنطا .
أ.ـ.د. وئاـ محمد  – 16

 محمد حمزة 
أستاذ المبلبس والنسيج 
المساعد كمية التربية 
 النوعية جامعة طنطا .

أ.ـ.د. رانيا محمد  – 12
 عمى محمود
س والنسيج أستاذ المبلب

المساعد كمية التربية 
 النوعية جامعة بنيا .

أ.د. ىدى محمد  – 8
 سامى غازى 

أستاذ المبلبس والنسيج 
كمية االقتصاد المنزلى 

 جامعة المنوفية .

أ.د. ىياـ دمرداش  – 4
 حسيف الغزالى 

أستاذ المبلبس والنسيج 
كمية التربية النوعية 

 جامعة طنطا .
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المستيمكينأسماء السادة  - 4  
 

إيماف محمد  – 25
 سالماف شتيوى

رواف فوزى  – 19
 عبد الحميد ىماـ

ميرنا عبده  – 13
 أحمد موسى

أمؿ محميد  – 7
 سالـ 

إسراء ابراىيـ  – 1
 مصطفى 

إيماف سعيد  – 26
 يسرى محمد

ناىد محمود  – 20
 ابراىيـ ابراىيـ 

أميرة أحمد  – 14
 السيد حسيف عيش

أميرة سميماف  – 8
 الفى

منو اهلل محمود  – 2
 محمد

إسراء العربى – 27
 عطيو 

عزه نصر  – 21
 عبد الباقى سميماف 

ماىيتاب  – 15
 مجدى عمى محمد

مى أسامو  – 9
 أحمد محمود عزاـ

إيماف عبد  – 3
 العاؿ الخضيرى 

إسراء محـر  – 28
 عبد الحميد

مرفت  – 22
ابراىيـ محمد كامؿ 

 قناوى

لوروا حسيف  – 16
 السيد حسيف

ىند عبده  – 10
 عمى أحمد ببلط

شيماء محمد  – 4
 محمد سبلـ

ميرنا زاىر  – 29
 أحمد العوضى

مريـ خالد  – 23
 فؤاد صبرى

ىايدى  – 17
عصاـ الحسينى 

 محمد حسف

منو اهلل  – 11
 كماؿ محمد عوض

صفاء صبرى  – 5
 طمب براغيث

أمنيو محمد  – 30
 عبد اهلل ابراىيـ 

سممى أحمد  – 24
 محمد أحمد جادو

نياد محمد  – 18
 عبد اهلل محمد

آيو محمد  – 12
نجيب ابراىيـ 

 اليندى

آيو عبده محمد  – 6
 غناـ
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 ممخص البحث
صناعة المكمبلت الممبسية مف الصناعات التى احتمت مركز ىاـ فى مجاؿ صناعة      

المبلبس الجاىزة ، وقد تناولت الباحثة وحدة الكشمير الزخرفية  وتوظيفيا وتطبيقيا فى مجاؿ 
المكمؿ الممبسى ) كعقد ( كأسموب مف األساليب التصميمية المستخدمة فى الصناعات الجديدة 

وقد تناولت الباحثة فى اإلطار النظرى لمبحث التصميـ ، تصميـ ت الممبسية ، المبتكرة لممكمبل
، الحمى ، القبلئد ) العقد ( والسبلسؿ ، مكمبلت المبلبس ، التقسيـ العاـ لمكمبلت المبلبس 

الخرز ، الوحدة الزخرفية الكشمير ، األلواف اليندية ، نوؿ الخرز ، المشروعات الصغيرة أو 
، الخصائص التى تتميز بيا الصناعات الصغيرة ، دور الصناعات الصغيرة متناىية الصغر 
تصميمات تصمح لمتنفيذ كعقد  10بتصميـ قامت الباحثة فى التجارب العممية  وفى التنمية ، 

سنة ، مستخدمة  30إلى  20ومناسبة لممرأة مف عمر مستوحاه مف وحدة الكشمير الزخرفية  
قامت الباحثة بعرض ىذه التصميمات عمى ثـ ورؽ المربعات واأللواف الخشب  فى التصميـ 

السادة المحكميف المتخصصيف منفرديف حتى تـ االستقرار عمى سبعة تصميمات مستوحاه مف 
الكشمير الزخرفية مف أصؿ عشرة ، وقامت الباحثة بتنفيذ السبع تصميمات عمى نوؿ  ةوحد

بلع الرأى لمسادة  المحكميف المتخصصيف وأخرى لمسادة الخرز ثـ تـ تصميـ استمارة استط
بالسادة الخاصة  المستيمكيف ثـ تـ عرض السبع عقود المنفذة مع استمارات استطبلع الرأى 

أستاذ ( مف الجامعات المختمفة وأيضًا  –) أستاذ مساعد  16المحكميف المتخصصيف وعددىـ 
وعددىـ  ع الرأى الخاصة بالسادة المستيمكيفتـ عرض السبع عقود المنفذة مع استمارة استطبل

مستخدمة اإلحصاء التطبيقى لموصوؿ إلى النتائج وتحقيؽ فروض البحث . إمرأة  30  
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Research Summary 

The clothing supplement industry is one of the industries that occupied 

an important position in the field of ready-made garments, , the 

researcher has dealt with the decorative cashmere unit and its 

employment and application in the field of clothing supplement (as a 

knot) as one of the design methods used in the new innovative 

industries of clothing supplements , In the theoretical framework of the 

research, the researcher dealt with the design, the design of clothing 

accessories, the general division of clothing accessories, jewelry, 

necklaces (knots) and chains, beads, the decorative unit of cashmere, 

Indian colors, bead looms, small or micro projects, the characteristics 

that characterize industries Small industries, the role of small industries 

in development, and in practical experiments, the researcher designed 

10 designs suitable for implementation as a necklace inspired by the 

decorative cashmere unit and suitable for women from 20 to 30 years 

old , she used in the design paper squares and wood colors, then the 

researcher presented these designs to the specialized arbitrators 

individually until it was settled on seven designs inspired by the 

decorative cashmere unit out of ten, and another for the consumers, then 

the seven executed contracts were presented with the opinion survey 

forms for the 16 specialized arbitrators (assistant professor - professor) 

from different universities, and also, the seven executed contracts were 

presented with the opinion survey form for the 30 women consumers 

who used applied statistics to reach the results and achieve the research 

hypotheses. 

 


