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  Keywords دالةلمات ك    :Abstract ملخص البحث
وتتنوع الخامات المستخدمة فى إعداده من خامات ، یعد فستان الزفاف أرقى ما تنتجھ صناعة المالبس الجاھزة

, بیضاء اللون, وھو خامة غیر منسوجة، ومن ھذه الخامات الحدیثة مادة التایفك, طبیعیة أو صناعیة مثل اللدائن
ویتمیز بمقاومتھ , خفة الوزنویتصف ب, سطح قابل للطباعةشدیدة العتامة وذات ، خاملة كیمیائیا، غیر سامة

ویتمیز بالعتامة العالیة وذلك نتیجة , فھي ال تسمح بتكوین الفطریات أو أي كائنات دقیقة على سطحھا للتعفن
في ویمكن أللیاف التایفك أن تبقى ,االنعكاسات المتعددة للضوء مابین األلیاف الدقیقة والھواء بداخل لوح التایفك 

إلى استخدام وتھدف الدراسة . وضع انحناء وتجعد ألجل غیر مسمى دون أن تفقد قوتھا حیث انھا تمتاز بالمرونة
خامات اقتصادیة في تصمیم فساتین الزفاف واستغالل إمكانیات ھذه الخامات في تصمیم وإنتاج فساتین زفاف 

في تصمیم فساتین "  "Tyvekیات التشكیلیة لخامة واستغالل وابراز اإلمكان, اقتصادیة و ذات قیمة جمالیة عالیة
استخدام تشمل الدراسة . وتشكیل رؤیة فنیة جدیدة الستخدام خامات غیر تقلیدیة في إعداد فساتین الزفاف, الزفاف

تقنیات مختلفة لخامة التایفك فى إعداد خمسة تصمیمات لفساتین الزفاف وتقییم ھذة التقنیات من محاور متعددة من 
یتبع البحث المنھج  لجنة تحكییم مشكلة من عشرة من األكادیمیین المتخصصین وتحلیل ھذة النتائج احصائیا وقبل 

والمنھج الكمي في المعالجة ، بینما یتبع المنھج التجریبي في التجربة العملیة، الوصفي في الجزء النتري
التشكیلیة وذات خصائص تسمح بابتكار  وخلصت الدراسة إلى أن التایفك خامة غنیة باإلمكانیات.اإلحصائیة

ً لقابلیتھ ، تقنیات ومعالجات خاصة بھا تعطي نتائج فریدة واستخدام التایفك بشكلھ الخام الیعطي نتائج جیدة نظرا
لذلك الیمكن استخدامھ في المالبس إال بعد معالجتھ بأيٍ من التقنیات ، الشدیدة للكرمشة مع عدم استجابتھ للكي

وأوضحت نتائج تطبیق االستبیانات الخاصة بالمتخصصین ارتفاع النسبة المئویة لدرجة ، لمستحدثةالمعروفة أو ا
كما أن التصمیمات المقترحة التي حصلت على أقل النسب المئویة حصلت على درجات عالیة  فیما یتعلق ، تقبلھم
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  : Introduction المقدمة 
وذلك ، یعد فستان الزفاف أرقى ما تنتجھ صناعة المالبس الجاھزة

 Gavin(الرتفاع أسعار خاماتھ من أقمشة وإكسسوارات 
Waddell, 2004( ، إضافة إلى دقة عملیات الحیاكة والتشطیب

یة فضالً عما یستلزمھ الفستان غالبا من زخرفة یدو، الخاصة بھ
كل ھذه ). Edwina Ehrman:2014(وتطریز أو رسم مباشر 

العوامل جعلت من فستان الزفاف سلعة باھظة الثمن تنفق فیھا 
الف رغم أنھا ال تستخدم إال لساعات معدودة  Gini(االّ

Stephens, 2005 .( وتتنوع الخامات المستخدمة فى إعداد فستان
ضحى (الزفاف من خامات طبیعیة أو صناعیة مثل اللدائن 

ومن ھذه الخامات الحدیثة مادة ، )٢٠٠٩: مصطفى الدمرداش
" Dupont"فھو اسم  تجاري مسجل لشركة " التایفك"

وھو خامة مصنعة من ألیاف البولي ، المتخصصة في إنتاج اللدائن
والتي یتم إنتاجھا عن طریق غزل الشعیرات ، یلین عالیة الكثافةإیث

وتم . المستمرة للبولي إیثیلین وتجمیعھا معا بالضغط والحرارة
الباحث في " جیم وایت"بواسطة  ١٩٥٥اكتشاف ھذه الخامة عام 

شركة دیوبونت عندما رأى زغب اإلیثیلین یتصاعد من أنابیب 
كاسم " تایفك"تم تسجیل . تجارباالختبار أثناء اجرائھ إلحدى ال

وتم استخدامھ ألول مرة في األغراض  ١٩٥٦تجاري عام 
غیر ، بیضاء اللون، وھو خامة غیر منسوجة. ١٩٦٧التجاریة عام 

، شدیدة العتامة وذات سطح قابل للطباعة، خاملة كیمیائیا، سامة
خفة الوزن حیث یبلغ وزن التایفك أقل من نصف وزن ویتصف ب

سم /جم٠٫٣٨خرى المساویة لھ في المتانة و كثافتھ تبلغ الخامات األ
حیث أن ألیاف التایفك ال تتعفن حتى  ویتمیز بمقاومتھ للتعفن،مكعب

بعد دفنھا في التربة لفترة طویلة فھي ال تسمح بتكوین الفطریات أو 
ویتمیز بالعتامة العالیة وذلك نتیجة ، أي كائنات دقیقة على سطحھا

دة للضوء مابین األلیاف الدقیقة والھواء بداخل االنعكاسات المتعد
ویمكن أللیاف التایفك أن تبقى في وضع انحناء  ، لوح التایفك

وتجعد ألجل غیر مسمى دون أن تفقد قوتھاحیث انھا تمتاز 
ھواء و كذلك بخار لوأللیاف التایفك القدرة على إنفاذ ا. بالمرونة

ومن ممیزاتھ . طالقالماء ولكنھا ال تنفذ الماء السائل على اإل
ال یتأثر ومقاومة الماء فالخصائص الفیزیائیة للتایفك ال تتأثر بالماء 

التایفك بأغلب األحماض والقواعد واألمالح ولكن التعرض لفترات 
طویلة لبعض العوامل المؤكسدة مثل حمض النیترك المركز أو 

ومن خالل دراسة المعالجة . الصودیوم یفقده جزءا من متانتھ
مما یجعل ، یمیائیة لسطح التایفك نجد انھ یتأكسد من الجانبینالك

كما أن التركیب ، األحبار والمواد الالصقة تلتصق بھ بشكل أفضل
البنائي للتایفك یسمح بتغلغل األحبار خاللھ وھذا یزید من مقاومة 

والتایفك ذو انسدالیة عالیة تكسبھ مظھر القماش .تآكل الطباعة علیھ
إلى % ٠ألبعاد مھما تغیرت الرطوبة النسبیة من ویتمیز بثبات ا

وحتى في ھذه الظروف تكون نسبة التغیر في األبعاد ، %١٠٠
التایفك مصنوع من  وجدیر بالذكر أن%.  ٠٫٠١قلیلة جدا حوالى

ألیاف مستمرة تحت ظروف طبیعیة فال ینتج عنھا جسیمات وبریة 
ن إعادة تدویرھا التایفك خامة صدیقة للبیئة یمك حرة الحركة وایضاً 



1552 International Design Journal, Volume 5, Issue 4, pp 1551-1563 
  

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License  
  

وھناك استخدامات عدیدة لـلتایفك في مجاالت %.١٠٠بنسبة 
، خاصة تلك التي تحتاج إلى وزن خفیف ومقاومة للماء، مختلفة

ومن ھذه المجاالت المجال الطبي فمن الممكن أن یستخدم في 
الضمادات الطبیة وفي أغطیة أسرة المستشفیات وفي بعض أنواع 

 وفى مجال).١(شكل . تخدم لمرة واحدة المعاطف الطبیة التي تس
التعبئة والتغلیف حیث یستخدم في الحقائب الورقیة والمظاریف 

وفى مجال الدعایا واإلعالن ).٢(شكل . وأغلفة األقراص المدمجة
یستخدم في صناعة الالفتات اإلعالنیة المطبوعة الخارجیة 

تایفك  المالبس ومستلزماتھا یستخدموفى مجال .)٣(والداخلیة شكل 
في صناعة المالبس الوظیفیة كالسترات الواقیة التي یستخدمھا 
. عمال الدھانات أو أولئك الذین یتعاملون مع مواد كیمیائیة خطیرة 

كما یستخدم في صناعة أغطیة األحذیة التي تلبس فوق )  ٤(شكل 
ویستخدم كذلك في  )٥(شكل . الحذاء عند الدخول إلى مكان معقم

. المالبس ككروت التعلیق وكروت العنایة صناعة مستلزمات 
كما یستخدم أیضا في صناعة أشرعة السفن وفي  ).٦(شكل 

) ٨( ، )٧(الخرائط المضادة للماء كما توضح األشكال 
)www.dupont.com, 2013. (  
  

  
  معطف طبي) ١(شكل 

  
  حذاء من خامة تايفك) ٢(شكل 

  
  بانر من خامة تايفك) ٣(شكل 

  
  شراع من خامة تايفك) ٤(شكل 

  
  سة واقية من خامة تايفك) ٥(شكل 

  :Objectives   أھداف البحث
یھدف البحث إلى دراسة امكانیة استخدام خامة التایفك في إعداد 
 ً وتنفیذ فساتین الزفاف واستغالل إمكانیات ھذه الخامة اقتصادیا

ً من خالل  .دثة وقیاس مدى نجاحھاتقنیات مستح وجمالیا

  :Methodologyمنھج البحث 
استخدام خامة التایفك بتقنیات مختلفة فى إعداد تشمل الدراسة 

خمسة تصمیمات لفساتین الزفاف وتقییم ھذة التقنیات من محاور 
متعددة من قبل لجنة تحكییم مشكلة من عشرة من األكادیمیین 

كلیة –بس الجاھزة أعضاء ھیئة التدریس بقسم المال(المتخصصین 
یتبع وتحلیل ھذه النتائج احصائیا و) جامعة حلوان، الفنون التطبیقیة

  .البحث المنھج الوصفي التحلیلى والمنھج الوصفى المسحى

 :التجارب التصمیمیة
  : التصمیم األول

تول في أجزاء من : الخامات المساعدة ، تایفك: الخامة األساسیة
 .مستخدم في التقنیة الزخرقیةالكورساج باإلضافة لورق كانسون 

  ):اللف( Quillingتقنیة : التقنیات المستخدمة
ھو نوع من أنواع الفنون التشكیلیة یعتمد على لف شرائط ورقیة 

وبمقادیر مختلفة من اللف للحصول على ، ذات سماكات مختلفة
عناصر زخرفیة یتم لصقھا متجارورة على أرضیة ما للحصول 

: إبرة اللف- ١:أدواتھ، )١٩٩٣، أبو القاسم دمحم(على تكوین زخرفي 
ملم  ٥ال یتعدى قطرھا ، وھي عبارة عن أسطوانة معدنیة دقیقة

ومشقوقة إلى نصفین بحیث یسمح ھذا الشق بمرور شریط الورق 
وتثبت في ، سنتیمترات ٣یبدأ طول األسطوانة من ، من خاللھ

 مسطرة - ٢. سنتیمیتر ٧مقبض مطاطي أو خشبي یصل طولھ إلى 
فرغ بھا دوائر بمساحات : الدوائر ُ وھي عبارة عن مسطرة م
یوضع بداخلھا الشریط بعد لفھ على اإلبرة دون لصق ، محتلفة

- ٣. طرفھ و یُترك إلى أن یأخذ مساحة الدائرة الموضوع بداخلھا
مشط ذو مقبض بالستیكي وأسنان معدنیة طویلة تُلف : مشط اللف

 Claire).الصق للورق غراء - ٥. مقص - ٤. علیھا شرائط الورق
Sun-Ok Choi, 2007) 

  :تخدمة في التصمیمالمس Quilling تطرق تنفیذ وحدا
ً یتم قص شریط من الورق بعرض  ملم وبطول یختلف  ٣بدایة

یوضع طرف الشریط في إبرة ، حسب التصمیم المطلوب
  ).Elaine Hammond, 2005(اللف

 :Quillingالخطوات المتبعة إلعداد كل شكل باستخدام طریقة 
  tight coilالحلزون المتقارب 

برة اللف ثم یلصق یُثبت طرفھ یُلف الشریط على نفسھ باستخدام إ
 بمادة الصقة

  
تسع  ُ   loose coilالحلزون الم

یلف الشریط على نفسھ باستخدام إبرة اللف كما في الحالة السابقة 
إال أنھ الیُلصق بعد االنتھاء من لفھ وإنما یوضع في الدائرة 
المخصصة في مسطرة الدوائر لیأخذ االتساع المطلوب ثم یُثبت 

 ة الالصقةطرفھ بالماد
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  teardropقطرة الدمع 
تسع ُ وبعد الحصول علیھ یتم ، نفس خطوات عمل الحلزون الم

 الضغط على أحد طرفیھ بإصبعي السبابة واإلبھام حتى یتم تشكیلھ

  
  curved teardropقطرة الدمع المنحنیة 

ھا ، نفس خطوات عمل قطرة الدمع ّ لكن بعد الحصول علیھا یتم لف
 كالً منحنیاً حول اإلصبع لتتخذ ش

  
عَّین  ُ   lozengeالم

تسع ُ وبعد الحصول علیھ یتم ، نفس خطوات عمل الحلزون الم
 الضغط على كلتا طرفیھ بإصبعي السبابة واإلبھام حتى یتم تشكیلھ

  
  squareالمربع 

تسع ُ ولكن بعد الحصول علیھ یتم ، نفس خطوات عمل الحلزون الم
ً الضغط بالسبابة واإلبھام على كل من الطرف ین المتقابلین على حدى

 حتي یتخذ الشكل المربع

  
  :مراحل إخراج التصمیم

  :مراحل إخراج التصمیم األول
 رسم باترون الكورساج - ١

 على باترون الكورساج Quillingرسم تصمیم من وحدات  - ٢

 
عمل كل وحدة من وحدات التصمیم كما سبق توضیح تقنیة كل  - ٣

 منھا

  
  قص الكورساج و تجمیع أجزائھ - ٤
ً للتصمیم  light tableاستخدام  - ٥ لرص الوحدات المنفذة وفقا

المرسوم وذلك بطباعة التصمیم المرسوم على الكورساج على 
ورقة توضع أسفل الكورساج على اللوح الزجاجي الذي ینبعث 

  الضوء من تحتھ فیشف الكورساج عما تحتھ

  
  تشكیل الفستان على المانیكان وتجمیعھ - ٦

  
  :التصمیم الثاني

 .سلوفان: الخامة المساعدة، تایفك: الخامة األساسیة
السلفنة وھي عملیة تغلیف التایفك بالسلوفان : التقنیة المستخدمة

ً أكثر نعومة ً و ملمسا  ,Roland kilgus, et al( لتعطیھ لمعانا
2002 .(  

رسم باستخدام ألوان أكریلیك على طبقة السلوفان : الرسم المباشر
فة للتایفك غلِ ُ   الجدول التالى یوضح مراحل إخراج التصمیمو.الم
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  :مراحل إخراج التصمیم الثانى
تفصیل بطانة  من خامة التایفك بشكل الفستان لیتم تثبیت قطع  - ١

سلفنة علیھا قص قطع من التایفك باستخدام جھاز . التایفك المٌ
 اللیزر بمقاسات مختلفة

  
 تغلیف القطع بالسلوفان - ٢

  
ان باستخدام ألوان األكریلیك الرسم المباشر على السلوف - ٢

  الخام بدون إضافة ماء

  
سلفنة والمرسومة لتأخذ الشكل المطلوب وتثبیتھا - ٤ رص القطع المٌ

 على البطانة بواسطة مادة الصقة

  
  :التصمیم الثالث
  .ال یوجد: الخامة المساعدة، تایفك: الخامة األساسیة

طبقتین غیر  خامة التایفك مكونة من: السلخ: التقنیة المستخدمة
وعملیة السلخ ھي فصل وإزالة ، منسوجتین بینھما طبقة من الفایبر

الطبقة العلویة للتایفك وترك الطبقة الحاملة للفایبر اللذي یعطي 
ً غیر منتظماً    )١٢- ٩(كما یتضح في األشكال  ، ملمسا

  
  خطوات سلخ قطعة من التايفك) ٩(شكل رقم 

  
  فك بعد سلخهاِّـلمس السطحي للتاي) ١٠(شكل رقم 

  
قصاصات ورقية يتم وضعها ب السبابة واإلبهام وتحريكها حتى ) ١١(شكل رقم 

  تتكور

  
 ,www. designandpaper.com تكوير قصاصة من الورق) ١٢(شكل رقم 

2013 
  :مراحل إخراج التصمیم الثالث

  ضافة على المانیكانتشكیل الكورساج والوردة الم- ١

  
ً على ورقات الوردة - ٢ تثبیت الكرات الورقیة التي تم إعدادھا مسبقا

  باستخدام غراء الصق

  
  تلوین الكرات باستخدام ألوان األكریلیك الخام دون إضافة الماء- ٣
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، سم٦٠×٦٠من التایفك بمقاس ) منادیل(قص قطع مربعة  - ٤

 .وسلخھا
أحد أطرافھا على بطانة  تثبیت القطع المربعة من أحد- ٥

  التنورة وتترك بقیتھا متدلیة
كما یوضح الشكل ، سبق مراحل إخراج التصمیمما ویتضح من 

  الرسم التقني للتصمیم الثالث) ١٣(رقم 

  
  الرسم التقني للتصميم الثالث) ١٣(شكل 

  :التصمیم الرابع
  ال یوجد: الخامة المساعدة، تایفك: الخامة األساسیة

تعریض التایفك للنار المباشرة على بعد : الحرق: تخدمةالتقنیة المس
ً بانكماشھ واتخاذه شكالً  ً بدأ بضعة سنتیمترات فیحترق تدریجیا
ً وھذه ھي اللحظة التي یتم إبعاده عن النار فیھا قبل أن  مجعدا

ً كما فى الشكلین    ) ١٥(، )١٤(یحترق تماما

  
  تعريض التايفك للنار اِّـباشرة): ١٤(شكل 

  
  سطح التايفك بعد تعريضه للنار): ١٥(شكل 

  :مراحل إخراج التصمیم الرابع) ٥(جدول رقم    
صغیرة للصدر (قص قصاصات من التایفك بمقاسین مختلفین - ١

  ) وأكبر لباقي الفستان
 تعریضھا للنار المباشرة بعد تلوینھا بألوان األكریلیك- ٢

  
ھا على الفستان بالترتیب الذي یعطي الشكل  - ٣ رصّ

  لوب وتثبیتھا بغراء الصقالمط

  
قص ورود صغیرة وتلوینھا باستخدام ألوان األكریلیك ثم - ٤

  تعریضھا للنار المباشرة

  
نجوى شكري (قص الحزام وتلوینھ ثم تعریضھ للنار المباشرة - ٥

  )١٩٩١، مؤمن
كشكشة الحزام على بطانة الفستان مباشرة باستخدام مادة الصقة - ٦

  دون الحاجة للخیاطة

  
  ثبیت الورود على حواف الحزام العلیات- ٧

  الرسم التقني للتصمیم الرابع) ١٤(كما یوضح الشكل رقم 
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  الرسم التقني لبطانة التصميم الرابع) ١٤(شكل 
  : التصمیم الخامس
  ال یوجد : الخامة المساعدة، تایفك: الخامة األساسیة

ة ھي نفس عملیة السلخ سابق: السلخ الجزئي: التقنیة المستخدمة
الذكر إال أن فصل طبقتي التایفك الیتم للنھایة بل یُترك جزء من 
نسلختین كما یتضح في الشكل  ُ التایفك المزدوج یُمسك بالطبقتین الم

)١٥(  

  
  السلخ الجزئي) ١٥(شكل 

  :مراحل إخراج التصمیم
 .عمل بطانة من التایفك بشكل ھیكل الفستان -
 . م١×م١رسم شریط حلزوني في مساحة مربعة تبلغ  -
 .قص الشریط الحلزوني ثم جذب طرفیھ لیتخذ شكالً لوبیاً  -
ً أي ترك جزء الیتعدى  - ً جزئیا سم  ٢سلخ الشرائط اللولبیة سلخا

 .بدون سلخ
نحنیة بطول بطانة  - ُ تثبیت الشرائط اللولبیة في مسارات م

وترك الطرف ، الفستان من الطرف الذي تم تركھ دون سلخ
ً عن الفایب ً كاشفا نسلخا ُ ً االخر م ر بداخلھ مما یعطى إحساسا

مراحل عمل ) ١٦(ویوضح شكل رقم . (بالكثافة والتوریق

الرسم التقني ) ١٧(كما یوضح الشكل رقم ، الشریط الحلزونى
 ) لبطانة التصمیم الخامس

  
  مراحل عمل الشريط الحلزوني) ١٦(شكل رقم 

  
  الرسم التقني لبطانة  التصميم الخامس) ١٧(شكل 

  :Results & Discussionشة النتائج والمناق
تم عمل جداول استبیان الرآء المتخصصین فى مجال األزیاء من 
األكادیمیین وعددھم عشرة من أعضاء ھیئة التدریس بقسم 

وشمل . جامعة حلوان، المالبس الجاھزة بكلیة الفنون التطبیقیة
التقنیات ، أسس التصمیم، عناصرالتقییم:االستبیان المحاور التالیة 

مدى اإلستفادة من االمكانیات ، مالئمة الخامة ، تخدمةالمس
الجذب والشكل العام وذلك من ، جاذبیة الخامة، التشكیلیة للخامة

خالل عبارات تقییم محددة ودرجة تقییم من خمسة لكل تصمیم من 
التصمیمات المقترحة لفساتین الزفاف كما ھو موضح فى الجدول 

  ).٦(رقم 

  :بل األكادیمیین للتصمیمات المقترحةالتقییم التفصیلي من ق
  المتوسط الوزني المئوي لتقیم التصمیمات المقترحة من قبل األكادیمیین) ١(جدول 

 ٥التصمیم  ٤التصمیم  ٣التصمیم  ٢التصمیم  ١التصمیم  عبارات التقییم
 عناصر التصمیم

 44 90 60 90 66 مالءمة الخطوط البنائیة للتصمیم
 52 90 72 86 66 التصمیم التالؤم بین مساحات

 52 88 70 86 66 مالءمة درجة اللون األبیض
 46 90 60 86 60 مالءمة الملمس

 46 72 64 86 68 مالءمة الشكل العام كتكوین
 أسس التصمیم

 46 88 70 86 68 مدى تحقق االتزان
 46 80 62 86 68 مدى تحقق االنسجام

 58 88 68 90 68 مدى تحقق اإلیقاع
 46 76 66 86 74 حقق الوحدةمدى ت

 60 76 66 80 74 مدى تحقق التناسب
 التقنیة المستخدمة

 64 84 68 72 80 مالءمة التقنیة للخامة المستخدمة
 60 84 68 72 80 مالءمة التقنیة المستخدمة للتصمیم
 60 84 62 78 74 مالءمة التقنیة المستخدمة للمناسبة
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 ٥التصمیم  ٤التصمیم  ٣التصمیم  ٢التصمیم  ١التصمیم  عبارات التقییم
 54 84 56 72 74 مالءمة التقنیة المستخدمة للموضة

 56 84 60 84 78 القیمة االبتكاریة المتحققة من التقنیة
 مالءمة الخامة 

 54 82 64 84 74 مالءمة الخامة للتصمیم
 60 80 54 74 70 مالءمة الخامة للمناسبة 
 54 84 62 72 70 مالءمة الخامة للموضة 

 60 88 60 72 78 أضافتھا الخامة القیمة االبتكاریة التي
 52 84 68 76 74 مدى االستفادة من اإلمكانیات التشكیلیة للخامة 

 الجاذبیة 
 52 74 66 76 70 جاذبیة الخامة

 52 74 62 76 70 جاذبیة الملمس
 54 74 60 88 70 جاذبیة التقنیة

 72 78 70 88 70 جاذبیة درجة اللون 
 50 78 72 88 72 جاذبیة الشكل العام 

 الشكل العام
 46 68 84 78 72 مالءمة الشكل الظلي

 52 78 70 90 62 مالءمة التصمیم الزخرفي للتصمیم البنائي
 40 78 76 94 78 مالءمة موقع التصمیم الزخرفي 

 42 72 66 76 62 مالءمة التصمیم للموضة
 50 76 70 64 72 مالءمة التصمیم لالستخدام  

 52.7 80.9 65.9 81.2 70.9 المتوسط العام
  

یوضح الجدول السابق تقییم األكادیمیین للتصمیمات المقترحة من 
بر عن  َ ُع ُظللة والتي ت جمیع المحاور وكما یتضح من الخانات الم
الخامة وتقنیاتھا فإن المتوسط الوزني المئوي لھا یتراوح ما بین 

ً نسب جیدة تدل على نجاح الخامة  ٧٣٫٦و ٦٦٫٣ وھي أیضا
  .تقنیاتھاو

ٍ من التصمیمات المقترحة   : التقییم الكلي للمحاور لكل
  )أكادیمیین(المتوسط الوزني لكل محور من محاور التقییم للتصمیمات المقترحة ) ٢(جدول 

 ٥التصمیم  ٤التصمیم  ٣التصمیم  ٢التصمیم  ١التصمیم  أسس التقییم
 24 43 32.6 43.4 32.6 تحقق عناصر التصمیم 

 25.6 40.8 33.2 42.8 35.2 التصمیم   تحقق أسس
 29.4 42 31.4 37.8 38.6  التقنیات المستخدمة

 28 41.8 30.8 37.8 36.6 مالءمة الخامة 
 28 37.8 33 41.6 35.2 الجذب

 23 37.2 36.6 40.2 34.6 الشكل العام
 26.3 40.4 32.9 40.6 35.5  التقییم العام 

  

اني والرابع على نفس النسبة یوضح الجدول حصول التصمیمین الث
وھي أعلى نسبة بین ، عناصر التصمیم"في المحور األول 

التصمیمات الخمس وبالعودة إلى ھذین التصمیمین نجد أن في 
ً وھو كونھما مؤلفین من قصاصات صغیرة  ً مشتركا كلیھما عنصرا

وھو ما أدى إلى تفوقھما في محور عناصر ، متراصة بشكل متتابع
ما حصل التصمیم الثاني على أعلى وزن نسبي مئوي بین. التصمیم

ولعل السبب في ذلك كون " أسس التصمیم"في المحور الثاني 
قصاصاتھ التي یتألف منھا متنوعة المقاسات تتراص بشكل 

ً وإیقاعاً ، تدریجي من األصغر إلى األكبر ً وتتباعا . مما أعطى تنوعا
احتل صدارتھ فقد " التقنیات المستخدمة"أما المحور الثالث 

ز بتقنیة الحرق وقد یُعزي ذلك إلى ، التصمیم الرابع والذي تمیّ

الملمس المتمیز البارز والغائر ذو التجعد غیر المألوف الذي نتج 
ولعل ھذا ھو السبب نفسھ في تصدر التصمیم ، عن حرق الخامة

ً للمحور الرابع    ".مالءمة الخامة"الرابع أیضا
حصل التصمیم الثاني على المركز " الجذب"وفي المحور الخامس 

ربما بسب استخدام السلوفان والذي یُحدث انعكاسات براقة ، األول
فضالً عن الرسم الدقیق ذو اللون اللؤلوي الالمع ، تلفت األنظار

باإلضافة إلى اتخاذ ، الذي تزدان بھ كل وحدة من وحدات الفستان
یتصدر  صدر الفستان لشكل الفراشة وھو ما جعل ھذا التصمیم

  .أیضاً " الشكل العام"محور 
للتصمیمات " عناصر التصمیم"تقییم األكادیمیین للمحور األول 

  :المقترحة
  المتوسط الوزني لتقییم المحوراألول للتصمیمات المقترحة) ٣(جدول 

 ٥التصمیم  ٤التصمیم  ٣التصمیم  ٢التصمیم  ١التصمیم  عبارات التقییم 
 22 45 30 45 33 صمیممالءمة الخطوط البنائیة للت

 26 45 36 43 33 التالؤم بین مساحات التصمیم
 26 44 35 43 33 مالءمة درجة اللون األبیض

 23 45 30 43 30 مالءمة الملمس
 23 36 32 43 34 مالءمة الشكل العام كتكوین

 24 43 32.6 43.4 32.6 المتوسط 
 3.5 15.5 7.8 0.8 2.3 التباین 
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  عناصر تصميم"سط الوزني لتقييم اِّـحوراألول اِّـتو) ١٨(شكل 

  "عناصر التصمیم"تحلیل التباین بین تقییم األكادیمیین للتصمیمات المقترحة لبنود محور ) ٤(جدول 
Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 1335.04 4 333.76 55.81271 1.44E-10 2.866081 
Within Groups 119.6 20 5.98    

Total 1454.64 24          

  
  اِّـتوسط الوزني اِّـئوي للتصميمات للمحور األول) ١٩(شكل 

مما یدل على  ٠٫٠٥أقل من   Pأن قیمة )٤( ویتضح من جدول
" وجود فروق معنویة بین تقییم األكادیمیین لبنود المحور األول

  ".عناصر التصمیم
الثاني على أعلى متوسط حصول التصمیم ) ١٩(شكل یتضح من 

  .وزني یلیھ الرابع فاألول والثالث بنفس النسبة ثم الخامس
للتصمیمات " أسس التصمیم"تقییم األكادیمیین للمحور الثاني 

  :المقترحة

  المتوسط الوزني لتقییم المحور الثاني للتصمیمات المقترحة) ٥(جدول 
 ٥التصمیم  ٤صمیم الت ٣التصمیم  ٢التصمیم  ١التصمیم  عبارات التقییم

 23 44 35 43 34 االتزان
 23 40 31 43 34 االنسجام
 29 44 34 45 34 اإلیقاع
 23 38 33 43 37 لوحدة
 30 38 33 40 37 التناسب
 25.6 40.8 33.2 42.8 35.2 المتوسط
 12.8 9.2 2.2 3.2 2.7 التباین

  

  
  "تصميمأسس ال"اِّـتوسط الوزني لتقييم اِّـحور الثاني ) ٢٠(شكل 
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أسس "تحلیل التباین بین التصمیمات لبنود المحور الثاني 
  "التصمیم

مما یدل على ٠٫٠٥أقل من   Pأن أن قیمة  )٦(جدول ویتضح من 

وجود فروق معنویة بین تقییم األكادیمین لبنود المحور 
  ".أسس التصمیم"الثاني

  "أسس التصمیم"قترحة لبنود محور تحلیل التباین بین تقییم األكادیمیین للتصمیمات الم) ٦(جدول 
Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 923.8 4 230.9 38.3 4.0E-09 2.866081 
Within Groups 120.4 20 6.0    

Total 1044.24 24       

  
  اِّـتوسط الوزني اِّـئوي للتصميمات اِّـقحة للمحور الثاني) ٢١(شكل 

حصول التصمیم الثاني على أعلى متوسط ) ٢١(شكل من یتضح 
  . وزني یلیھ الرابع فاألول فالثالث ثم الخامس

" التقنیات المستخدمة"تقییم األكادیمیین للمحور الثالث 
  :للتصمیمات المقترحة

  المتوسط الوزني لتقییم المحور الثالث للتصمیمات المقترحة) ٧(جدول 

 ٥التصمیم  ٤التصمیم  ٣م التصمی ٢التصمیم  ١التصمیم  
 32 42 34 36 40 مالءمة التقنیة للخامة المستخدمة

 30 42 34 36 40 مالءمة التقنیة المستخدمة للتصمیم
 30 42 31 39 37 مالءمة التقنیة المستخدمة للمناسبة
 27 42 28 36 37 مالءمة التقنیة المستخدمة للموضة
 28 42 30 42 39 ةالقیمة االبتكاریة المتحققة من التقنی

 29.4 42 31.4 37.8 38.6 المتوسط 
 3.8 0 6.8 7.2 2.3 التباین 

  

  
  "التقنيات اِّـستخدمة"اِّـتوسط الوزني لتقييم اِّـحور الثالث ) ٢٢(شكل 

  "التقنیات المستخدمة"تحلیل التباین بین تقییم األكادیمیین للتصمیمات المقترحة لبنود محور ) ٨(جدول 
Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Between Groups 552.96 4 138.24 34.38806 1.06E-08 2.866081 
Within Groups 80.4 20 4.02    
Total 633.36 24     
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  اِّـتوسط الوزني اِّـئوي للتصميمات الخمس للمحور الثالث) ٢٣(شكل 

  

ود المحور تحلیل التباین بین التصمیمات لبن )٨(جدول یوضح 
 Pأن قیمة ) ٨(جدول ویتضح من ، "التقنیات المستخدمة"الثالث 

مما یدل على وجود فروق معنویة بین تقییم  ٠٫٠٥أقل من  
یتضح من ".التقنیات المستخدمة"األكادیمیین لبنود المحور الثالث 

حصول التصمیم الرابع على أعلى متوسط وزني یلیھ ) ٢٣(شكل 
وھنا یجدر لنا مالحظة  أنھ رغم ، ثم الخامسالثاني فاألول فالثالث 

تفوق التصمیم الثاني في التقییم العام إال أن تقنیة الحرق المستخدمة 
  .في التصمیم الرابع ھي األعلى تقییما ً

مالءمة "تقییم األكادیمیین للمحور الرابع ) ٩(ویوضح جدول 
  للتصمیمات المقترحة" الخامة

  یم المحور الرابع للتصمیمات المقترحةالمتوسط الوزني لتقی) ٩(جدول 
 ٥التصمیم  ٤التصمیم  ٣التصمیم  ٢التصمیم  ١التصمیم  عبارات التقییم

 27 41 32 42 37 مالءمة الخامة للتصمیم
 30 40 27 37 35 مالءمة الخامة للمناسبة 
 27 42 31 36 35 مالءمة الخامة للموضة 

 30 44 30 36 39 القیمة االبتكاریة التي أضافتھا الخامة
 26 42 34 38 37 االستفادة من اإلمكانیات التشكیلیة للخامة 

 28 41.8 30.8 37.8 36.6 المتوسط 
 3.5 2.2 6.7 6.2 2.8 التباین 

  

  
  "مالءمة الخامة"اِّـتوسط الوزني لتقييم اِّـحور الرابع ) ٢٤(شكل 

ور تحلیل التباین بین التصمیمات لبنود المح) ١٠(ویوضح جدول 
أقل   Pویتضح من الجدول أن أن قیمة . "مالءمة الخامة"الرابع 

مما یدل على وجود فروق معنویة بین تقییم األكادیمیین  ٠٫٠٥من 
  ".مالءمة الخامة"لبنود المحور الرابع 

  تحلیل التباین بین تقییم األكادیمیین للتصمیمات المقترحة لبنود محور مالءمة الخامة) ١٠(جدول 
Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 616.4 4 154.1 36.00467 7.11E-09 2.866081 
Within Groups 85.6 20 4.28    

Total 702 24     
  

  
  اِّـتوسط الوزني اِّـئوي للتصميمات اِّـقحة للمحور الرابع) ٢٥(شكل 

  
لى أعلى یتضح من الشكل السابق حصول التصمیم الرابع ع

ونجد ھنا ، متوسط وزني یلیھ الثاني فاألول فالثالث ثم الخامس
المالحظة ذاتھا وھي تفوق التصمیم الرابع  في محور مالءمة 
الخامة على الثاني صاحب أعلى نسبة في التقییم العام وھي نتیجة 

  .طبیعیة لتفوقھ علیھ في التقنیة المستخدمة
للتصمیمات " لجذبا"تقییم األكادیمیین للمحور الخامس 

  :المقترحة
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  المتوسط الوزني لتقییم المحور الخامس للتصمیمات المقترحة) ١١(جدول 

 ٥التصمیم  ٤التصمیم  ٣التصمیم  ٢التصمیم  ١التصمیم  
 26 37 33 38 35 جاذبیة الخامة
 26 37 31 38 35 جاذبیة الملمس
 27 37 30 44 35 جاذبیة التقنیة

 36 39 35 44 35 جاذبیة درجة اللون 
 25 39 36 44 36 جاذبیة الشكل العام 

 28 37.8 33 41.6 35.2 المتوسط 
 20.5 1.2 6.5 10.8 0.2 التباین 

  

  
  "مالءمة الخامة"اِّـتوسط الوزني لتقييم اِّـحور الرابع ) ٢٦(شكل 

  ذبتحلیل التباین بین تقییم األكادیمیین للتصمیمات المقترحة لبنود محور الج) ١٢(جدول 
Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 521.84 4 130.46 16.64031 3.77E-06 2.866081 
Within Groups 156.8 20 7.84    

Total 678.64 24     

  
  اِّـتوسط الوزني اِّـئوي للتصميمات اِّـقحة للمحور الخامس) ٢٧(شكل 

  

  
مما یدل  ٠٫٠٥أقل من   Pقیمة أن أن  )١٢(جدول ویتضح من 

على وجود فروق معنویة بین تقییم األكادیمیین لبنود المحور 
  ".الجذب"الخامس 

حصول التصمیم الثاني على أعلى ) ٢٧(شكل یتضح من كما 
  .متوسط وزني یلیھ الرابع فاألول فالثالث ثم الخامس

للتصمیمات " الشكل العام"تقییم األكادیمیین للمحور السادس 
  :لمقترحةا

  المتوسط الوزني لتقییم المحور السادس للتصمیمات المقترحة) ١٣(جدول 
 ٥التصمیم  ٤التصمیم  ٣التصمیم  ٢التصمیم  ١التصمیم  عبارات التقییم

 23 34 42 39 36 مالءمة الشكل الظلي
 26 39 35 45 31 مالءمة التصمیم الزخرفي للتصمیم البنائي

 20 39 38 47 39 فيمالءمة موقع التصمیم الزخر
 21 36 33 38 31 مالءمة التصمیم للموضة

 25 38 35 32 36 مالءمة التصمیم لالستخدام
 23 37.2 36.6 40.2 34.6 المتوسط

 6.5 4.7 12.3 35.7 12.3 التباین
  

  "الشكل العام"تحلیل التباین بین التصمیمات لبنود المحور السادس )١٤(جدول یوضح 
  التباین بین تقییم األكادیمیین للتصمیمات المقترحة لبنود محور الشكل العامتحلیل ) ١٤(جدول 

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Between Groups 881.44 4 220.36 15.40979 6.66E-06 2.866081 

Within Groups 286 20 14.3    
Total 1167.44 24     
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مما یدل على ٠٫٠٥أقل من   Pمة ویتضح من الجدول أن أن قی

وجود فروق معنویة بین تقییم األكادیمین لبنود المحور 
  ".الشكل العام"السادس

  
  اِّـتوسط الوزني اِّـئوي للتصميمات اِّـقحة للمحور السادس) ٢٨(شكل 

یتضح من الرسم حصول التصمیم الثاني على أعلى متوسط وزني 
  .سیلیھ الرابع فاألول فالثالث ثم الخام

  
  )أكادييمي(التقييم العام للتصميمات اِّـقحة ) ٢٩(شكل

یتضح من كل من الجدول والرسم البیاني السابقین حصول 
التصمیم الثاني على المركز األول یلیھ مباشرة التصمیم الرابع ثم 
ً التصمیم الخامس والذي  التصمیم األول یلیھ التصمیم الثالث وأخیرا

  .حصل على أقل وزن نسبي
  :تقییم األكادیمیین  لمحاور التصمیمات المقترحة

  
  اِّـتوسط الوزني لتقييم األكاديمي للمحاور الستة للتصميم اِّـقح األول) ٣٠(شكل 

  
یتضح من الرسم أن محور التقنیات المستخدمة حقق أعلى وزن 
نسبي في التصمیم األول یلیھ مالءمة الخامة والجذب بنفس الدرجة 

ً عناصر التصمیم ثم أسس التصمیم وقد بلغ ، فالشكل العام وأخیرا
وھي نسبة  ٧٠المتوسط الوزني المئوي لمحور التقنیات المستخدمة 

وكذلك ، جیدة تدل على نجاح تقنیة اللف المستخدمة في التصمیم

  .بالنسبة لمالءمة الخامة

  
  نياِّـتوسط الوزني لتقييم األكاديمي للمحاور الستة للتصميم الثا) ٣١(شكل 

یوضح الشكل تحقیق محور عناصر التصمیم ألعلى وزن نسبي 
وقد یعود ذلك إلى األسباب التي ورد ذكرھا في ، بین بقیة المحاور

التعلیق على جدول المتوسط الوزني المئوي لكل محور من 
ً ، ثم أسس التصمیم، فالجذب، یلي ذلك الشكل العام، المحاور وأخیرا

والبرغم من حصول ھذین ، تخدمةمالءمة الخامة والتقنیات المس
المحورین على المركز األخیر إال أن المتوسط الوزني المئوي لھما 

  .وھي نسبة جیدة ٧٥یبلغ 
  

  
  اِّـتوسط الوزني لتقييم األكاديمي للمحاورالستة للتصميم اِّـقح الثالث) ٣٢(شكل 

یتضح من الشكل تقارب جمیع المحاور في المتوسط الوزني 
وھي نسبة  ٧٣درھا محور الشكل العام والذي یبلغ یتص، المئوي

  .جیدة

  
  اِّـتوسط الوزني لتقييم األكاديمي للمحاور الستة للتصميم اِّـقح الرابع) ٣٣(شكل 

یوضح الشكل حصول محاور مالءمة الخامة والتقنیات المستخدمة 
وقد ورد تحلیل ذلك ، و أسس التصمیم على أعلى األوزان النسبیة
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ق على جدول المتوسط الوزني المئوي لكل محور من في التعلی
بینما تحصل المحاور الثالث األخیرة على أوزان نسبیة ، المحاور

  .وھي نسبة جیدة ٧٠أقل إال أن أقلھا یبلغ 

  
  اِّـتوسط الوزني لتقييم األكاديمي للمحاور الستة للتصميم اِّـقح الخامس) ٣٤(شكل 

امس على أقل المتوسطات یتضح من الرسم حصول التصمیم الخ
" التقنیات المستخدمة"أعالھا محوري ، الوزنیة في جمیع المحاور

تدل على ، وھي نسبة مقبولة ٦٠واللذان یبلغان " مالءمة الخامة"و
  .تقبل الخامة والتقنیة المستخدمة بھا

  :Conclusionالخالصة 
 خصائص وذات ،التشكیلیة باإلمكانیات غنیة خامة التایفك - ١

 نتائج أعطت بھا خاصة ومعالجات تقنیات بتكاربا سمحت
  فریدة

 لقابلیتھ نظراً  ،جیدة نتائج الیعطي الخام بشكلھ التایفك استخدام - ٢
 الیمكن لذلك ،للكي استجابتھ عدم مع للكرمشة الشدیدة

 التقنیات من بأيٍ  معالجتھ بعد إال المالبس في استخدامھ
  .المستحدثة أو المعروفة

 إمكانیات من مستوحاه مستحدثة نیاتتق خمس الدراسة قدمت - ٣
 الخاصة االستبیانات نتائج وأوضحت ،التایفك خامة

 .تقبلھم لدرجة المئویة النسبة ارتفاع بالمتخصصین
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