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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 

إل     ى ابتكارمجموع     ھ م     ن تص     میمات المالب     س الخارجی     ة النس     ائیة المس     توحاه م     ن  ھ     دف البح     ث
والت   ى یت   وافر ، الزخ   ارف اإلس   المیة النباتی   ة ف   ى العص   ر العثم   اني ومنف   ذه بإس   لوب الكروش   یھ األیرلن   دي

التع    رف عل    ى اراء ، فیھ   ا عوام    ل الراح   ة والعنای    ھ والوظیف    ھ والجم   ال  كأح    د المع    اییر اإلرجونومیكی   ة
یص    ین ق    ي التص    میمات المقترح    ھ م    ن الس    ادة أعض    اء ھیئ    ة الت    دریس بكلی    ة التربی    ھ النوعی    ھ المتخص

وكلی    ھ اإلقتص    اد المنزل    ي جامع    ة ) مالب    س ونس    یج(جامع    ة أس    یوط بقس    م اإلقتص    اد النزل    ي تخص    ص 
وذل   ك  للتحق   ق م   ن ف   روض البح   ث وتحلی   ل ؛ اس   تخدم البح   ث الم   نھج الوص   في )12(حل   وان وع   ددھم

توج   د ف   روق  :ت   ائج البح   ثن. بجان   ب  الم   نھج التجریب   ي ف   ى الج   زء التطبیق   ى للبح   ث ، النت   ائج وتفس   یرھا
حی    ث أن التص    میم  ذات دالل    ة إحص    ائیة ب    ین التص    میمات الخم    س المنف    ذة ف    ي تحقی    ق الراح    ة والعنای    ة

یلی      ھ التص      میم األول ، )24.226(الراب      ع ك      ان أكث      ر التص      میمات تحقیق      ا للراح      ة والعنای      ة بنس      بة
، )13.357(ث      م التص      میم الث      اني بنس      بة ، )18.257(ث      م التص      میم الثال      ث بنس      بة، )20.159(بنس     بة

توج     د ف     روق ذات دالل     ة إحص     ائیة ب     ین التص     میمات ) . 9.082(وأخی     را التص     میم الخ     امس بنس     بة
الخم    س المنف    ذة ف    ي تحقی    ق الناحی    ة الجمالی    ة حی    ث أن التص    میم الثال    ث ك    ان أكث    ر التص    میمات تحقیق    ا 

، ث    م التص    میم األول بنس    بة )17.001(، یلی    ھ التص    میم الراب    ع بنس    بة)19.271(للناحی    ة الجمالی    ة بنس    بة
توج    د ) . 7.321(وأخی    را التص    میم الخ    امس بنس    بة، )11.019(، ث    م التص    میم الث    اني بنس    بة )13.260(

ف    روق ذات دالل    ة إحص    ائیة ب    ین التص    میمات الخم    س المنف    ذة ف    ي تحقی    ق الناحی    ة الوظیفی    ة حی    ث أن 
، یلی   ھ التص   میم الراب   ع )18.336(أكث   ر التص   میمات تحقیق   ا للناحی   ة الوظیفی   ة بنس   بةالتص   میم األول ك   ان 

، )9.337(ث      م التص      میم الخ      امس بنس      بة، )13.261(ث      م التص      میم الثال      ث بنس      بة، )15.380(بنس      بة
  ) .7.083(وأخیرا التصمیم الثاني بنسبة
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Ergonomics 

 الكروشیھ االیرلندي
Irish Crochet 

  إسالمیھ نباتیھزخارف 
Islamic floral ornaments 

  

Paper received 28th November 2018,  Accepted 15th December  2018,  Published 1st of January 2019 
  

  :Introductionمقدمة 
تعتبر مالبس النساء الخارجیة من العناصر سریعة التغیر في دورة 

ر مستمر وإستحداث أشكال حیاة الموضة والتى تحتاج إلى تطوی
لنساء وكذلك الراحھ في متنوعة لكي تحقق التمیز الذى ترغب فیھ ا

وبذلك یظل الھدف ,  )م2010-زینب عبد الحافظ ( االستخدام
األسمى لتصمیم المالبس مھما اختلفت أنواعھا ووظائفھا ھو أن 
یتحقق من خاللھا أعلى درجات الراحة باعتبارھا الجلد الثاني 

ن وتكفل لھ أدائھ لعملھ بأقل جھد مع أكبر قدر من الراحة لإلنسا
  ).م2016-رحاب محمود محمد( واألمان في اإلستخدام 

علم التشریح ومعرفة أجزاء الجسم ومواضع العظام  ویعتبر 
حیث یجب إنتاج , والحركة من العوامل األولیة في تصمیم األزیاء 

مع الجلوس  مالبس یتمكن الفرد من الحركة بسھولة داخلھا،
ویجب أال نغفل دور , والمشي دون أن تتمزق أو یتغیر شكلھا 

نماذج المالبس حیث یعد مصمم النماذج صاحب المكانة األعلى بعد 
  . مصمم األزیاء 

؛ األزیاء عالقة اإلرجونومیكیة بتصمیم ومن ھنا جاءت
دراسة للعالقة بین اإلنسان وبیئة عملھ " فاإلرجونومیكیة ھى

  ".إلى العوامل التشریحیة والفسیولوجیھ  والعوامل البشریةباالستناد 
واإلرجونومیكیة فى تصمیم األزیاء تقوم على تحدید مواصفات 
األداء والعمل على توفیرھا فى الزى المصمم مما یساعد على 

تحقیق رضاء المستھلك عن المنتج من ناحیة األداء الوظیفي مع 
مثال ذلك تحدید متطلبات االستجابة لتحقیق الجانب الجمالى و 

الملبس لذوى االحتیاجات الخاصة وكذلك توفیر عوامل األمان 
للمھن و المراحل العمریة المتنوعة لتحقیق أعلى قدر من الكفاءة 

، وھو ما أكدتھ )م2015 -وآخرین، عبد العزیز جوده(األدائیة للزى 
العالقة المتبادلة بین " عن) 2016-  رحاب محمود( دراسھ
  ".یات واإلعتبارات اإلرجونومیكیة فى عملیة تصمیم المنتجالجمال

وتھتم الباحثة في ھذا البحث بإبتكار تصمیمات لمالبس النساء 
الخارجیة منفذة بتقنیات الكروشیھ األیرلندي ومستوحاه من 

النباتیة  الزخارف اإلسالمیة النباتیة حیث إن الزخارف اإلسالمیة
النبات من أوراق  ةلكشوھى م، )التوریق فن(والتى یطلق علیھا 

ة من إفراد دعدبأسالیب مت تزربعة، وقد أالمختلفة والزھور المتنو
وتعانق، وفي كثیر من األحیان تكون الوحدة في  لوتقاب ومزاوجة

داخلة فة من مجموعة من العناصر النباتیة متھذه الزخرفة مؤل
- ثروت عكاشة(نتظمة بصورة م رومتشابكة ومتناظرة، تكر

ویمكن تنفیذھا بإستخدام الكروشیھ األیرلندى وھو من .  ) م2008
أكثر أنواع الكروشیھ تمیز حیث أنھ یتیح للمصمم حریة الترتیب 
للوحدات الزخرفیة وذلك على عكس الكروشیھ العادي والذى ینفذ 
عن طریق عمل صفوف فوق بعضھا لبعض عن طریق غرز 

كروشیھ األیرلندى یشتمل على العدید من تحسب بعنایة بینما ال
أوراق األشجار والزھور والفروع وما إلى ذلك حیث تثبت ھذه 
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الوحدات على سطح صلب یوضع علیھ الباترون وتخاط ھذه 
ومن خالل ، الوحدات على شكل باقات على حسب ذوق المصمم

إطالع الباحثة على الدراسات والبحوث السابقة الخاصة بالكروشیة 
 )م2015 - مشیره الحصري(رلندي لم تجد الباحثة سوى دراسة األی

فاعلیة إستخدام المودیوالت التعلیمیة لتدریس وحدة مقترحة " عن 
في مقرر األشغال الفنیة بإستخدام الكروشیھ األیرلندي لطالب 

والتي ھدفت إلى إعداد وحدة تعلیمیة  منفذة " كلیات التربیة النوعیة 
ولم تجد الباحثة على حد علمھا من یستخدم ، بالكروشیھ األیرلندي

الكروشیھ األیرلندي لتنفیذ مالبس مستوحاه من الزخارف اإلسالمیة 
    .النباتیة باإلضافة إلى تحقیق اإلرجنومیكیة في المالبس المنفذه 

  :Statement of the problemمشكلة البحث 
ل إس تطالع آراء بع ض مس تھلكي المالب س الخارجی ة للنس اء ح وتم 

م  دى ت  وفر عام  ل الراح  ة فالحظ  ت أن أغل  ب تص  میمات المالب  س 
الخارجیة للنساء الموجوده في األسواق الحالیة ال یتوافر بھا عنص ر 
الراحة وال یتحقق م ن خاللھ ا إرجونومیكی ة تص میم المالب س حی ث 
ی   زداد اإلھتم   ام بالجان   ب الجم   الي دون مراع   اه للجان   ب ال   وظیفي 

ھتم   ام بإرجونومیكی   ة  التص   میم ف   ي اإلمم   ا دع   ا إل   ي ، )الراح   ة(
المالبس النسائیة بحیث توفر أكبر قدر ممك ن م ن الراح ة وذل ك م ن 
خالل تصمیم مالبس نسائیة یمكن ارت داؤھا ف ى المناس بات المختلف ة 
وعمل تصمیمات مستوحاه من الزخارف اإلسالمیة النباتیة وإثرائھ ا 

  . بالكروشیھ األیرلندي 
  :في األسئلة اآلتیة  ویمكن صیاغة مشكلة البحث

ی   ة ف   ي المالب   س الخارجی   ة ھ   ل یمك   ن تحقی   ق اإلرجونومیك - 1
 ؟النسائیة

ما إمكانیة ابتكار مالبس خارجیة للنساء مستوحاه من الزخارف  - 2
 اإلسالمیة النباتیة؟ 

ما مدى إمكانیة إبتكار تصمیمات خارجیة لمالبس النس اء منف ذة  - 3
 بأسلوب الكروشیھ األیرلندي ؟

  :Objectivesأهداف البحث 
 .دراسة العالقة بین اإلرجنومیكیة وتصمیم المالبس - 1
إبتك    ار تص    میمات لمالب    س خارجی    ة نس    ائیة مس    توحاه م    ن  - 2

 . الزخارف اإلسالمیة النباتیة 
 تنفیذ التصمیمات المقترحة بأسلوب الكروشیھ األیرلندي - 3

  :Significanceأهمية البحث 
 :تكمن أھمیة البحث في اآلتي 

یة تراعى فیھا األرجونومیكیة مم ا یحق ق تصمیم مالبس نسائ  - 1
 .لھا الراحة في االستخدام

إحیاء التراث اإلسالمي من خ الل عم ل تص میمات مس توحاه  - 2
 .من الزخارف اإلسالمیة النباتیة 

تنفی    ذ الزخ    ارف المس    توحاه بإس    تخدام أس    لوب الكروش    یھ  - 3
 .األیرلندي

  :Methodologyمنهج البحث 
ف  ي للتحق  ق م  ن ف  روض البح  ث الم  نھج الوص  في  الدراس  ةتس  تخدم 

  .والمنھج التجریبي إلجراء تجربة البحث، وتحلیل النتائج ومناقشتھا

  : Delimitations حدود البحث
 )35-30(السیدات في الفتره العمریھ من :الحدود البشریھ 
 .2018/2019-2017/2018العام الجامعي   :الحدود الزمانیة 

ذ المالبس الخارجیھ النسائیھ تناول البحث تنفی : الموضوعیةالحدود 
للفتره المس ائیة والمناس بات مس توحاه م ن الزخ ارف اإلس المیھ 

  .النباتیھ في العصر العثماني ومنفذه بالكروشیھ األیرلندي

  : Tools أدوات البحث
اس   تبیان رأي مجموع   ة م   ن النس   اء م   ن مس   تھلكي المالب   س  - 1

ناحی ة الخارجیة النسائیة حول إرجونومیكیة ھ ذه المالب س م ن 
 .الراحة 

  .استبیان لتقییم التصمیمات المقترحھ - 2

  :Hypothesesفروض البحث  
توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائیة ب  ین التص  میمات الخم  س  - 1

  المقترحھ في تحقیق الراحة والعنایة
توج د ف  روق ذات دالل  ة إحص ائیة ب  ین التص  میمات المقترح  ھ  - 2

 . المقترحھ في تحقیق الناحیة الجمالیة
ذات دالل  ة إحص  ائیة ب  ین التص  میمات الخم  س توج  د ف  روق   - 3

 المقترحھ في تحقیق الناحیة الوظیفیة

 :Terminologyمصطلحات البحث 
 :)Ergonomics(اإلرجنومیكیة   - 1

بمعن ى )  Ergo(أشتقت كلمة األرجونومیة من لفظین یون انیین ھم ا 
ھناك عدد من التعریف ات ، بمعنى قانون أو تنظیم) nomos(عمل و 

منھ  ا یتف  ق ف  ي الواق  ع م  ع مقتض   یات  ن  ومیكس وك  اللعل  م اإلرجو
، فاإلرجونومیكس ھو فن التصمیم لراحة ورفاھیة البشر: استخدامھ 

ھو تصمیم المنتجات واألالت والمالبس واألشیاء التى یتعام ل معھ ا 
     )م2006-باسم عبده .( البشر بما یحقق الراحة واألمان 

  :الزخارف اإلسالمیة النباتیة  - 2
ة م  ن أوراق لكش  م) التوری  ق ف  ن(اإلس  المیة النباتی  ة أو الزخ  ارف 

ة م ن دبأس الیب متع د تزربعة، وقد أالنبات المختلفة والزھور المنو
ل وتعانق، وفي كثیر من األحیان تكون الوح دة وتقاب إفراد ومزاوجة

فة م ن مجموع ة م ن العناص ر النباتی ة متداخل ة في ھذه الزخرفة مؤل
-ث  روت عكاش  ة( بص  ورة منتظم  ة  ربكة ومتن  اظرة، تتك  رومتش  ا
  ).م2008

  :) CrochetIrish(الكروشیھ األیرلندي  - 3
حیث إنھ یتیح  الكروشیھ األیرلندي من أكثر أنواع الكروشیھ  تمیزا

للمصمم حریة الترتیب للوحدات الزخرفیة حیث یشتمل على العدید 
ذل  ك حی ث تثب  ت م ن أوراق األش جار والزھ  ور والف روع وم  ا إل ى 

ھذه الوحدات على سطح صلب یوض ع علی ھ النم وذج وتخ اط ھ ذه 
الوحدات على شكل باقات على حسب التصمیم المراد تنفی ذه وذل ك 

ثم بعد ذلك تمالء المسافات الموجودة ب ین تل ك ، وفقا لذوق المصمم
الوحدات بشكل كامل بأحد غرز التوصیل بحیث ی تم التوص یل ب ین 

تشطب الحواف بنھایات ممیزة لغرز الكروشیھ ثم ، جمیع الوحدات
  ).Jules Kliot-2005(األیرلندي 

 :Theoretical Framework النظرى  اإلطار
  :محاور علم اإلرجونومیكس

 :أھم خمسة محاور یعني بھا اإلرجونومیكس ھى  §
 . )Ease of use ()Comfort(الراحة وسھولة اإلستخدام  .1
 ) .Functional(الوظیفیة  .2
 ) .Aesthetics(ت الجمالیا .3
 ) .Safety(األمان  .4
  )م2009-أحمد وحید مصطفى(). .Productivity(اإلنتاجیة  .5
الراحة  :ھذا البحث أھتمت الباحثة بثالثة محاور فقط وھم  وفي §

 .الجانب الجمالي  –الجانب الوظیفي  –
              :الراحة :  أوال 

مالبس والمستخدم إذا أخذنا بعین اإلعتبار اإلتصال المباشر بین ال
فأن المعلومات اإلنثروبومیتریة واألرجونومیكیة ھي ذات أھمیة 
قصوى لتطویر التصمیمات التي یتم تخصیصھا لتلبیة إحتیاجات 

وبتحدید ھذه الجوانب فإنھ . مختلفة لشرائح مختلفة من المستخدمین
وبسبب إتصالھا ، من الممكن تطویر منتجات مریحة وامنة ومرضیة

المستخدم فھي تعتبر بمثابة الجلد الثاني لإلنسان لذلك  المباشرمع
یجب أن یؤخذ ھذا بعین اإلعتبار من أجل تجنب أي إزعاج 

   )Montemezzo & Santos - 2002( .للمستخدم 

 الجانب الوظیفي :ثانیا
لق  د أظھ  رت العدی  د م  ن األبح  اث الت  ى أجری  ت عل  ى المس  تھلكین 

مالب    س ال تب    دوا فق    ط  للمالب    س أن م    ن أھ    م متطلب    اتھم  ح    دیثا
كم  ا ، یش  عرون أنھ  م بحال  ة جی  دة أثن  اء اإلرت  داء جی  دة ولك  ن أیض  ا
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أن الراح  ة واألداء ال  وظیفي م  ن أھ  م الص  فات الت  ي یط  البون بھ  ا 
ل     ذلك أص     بح األداء ال     وظیفي والراح     ة ..  المس     تھلكون ح     دیثا

نقط    ة محوری    ة رئیس    یة للش    ركات المص    نعة لكس    ب ممی    زات 
لق    د تب    ین عل    ى م    دار . ب    س العالمی    ة ش    املة ف    ي أس    واق المال

  سنوات من البحث أن راحة المالبس تتكون من 
   :ثالثة عوامل حسیة رئیسیة  

 . راحة الحرارة والرطوبة - 1
 . راحة الملمس - 2
 . راحة الضغط - 3

العوامل الحس یة الس ابقة تس اھم ف ي التص ورات العام ة للراح ة  ھذه 
تختلف على حسب  واألھمیة النسبیة لألفراد، %90بنسبة تصل إلى 

في حالة المالبس الریاضیة یعتبر عامل  إختالف نوع المالبس فمثال
راحة الرطوبة والحرارة ھو العامل األكثر أھمی ة تلیھ ا الراح ة ع ن 

یتم تحدید راحة الحرارة و الرطوب ة . طریق اللمس ثم راحة الضغط
ع ن طری  ق س لوك المالب  س م  ن خ الل نق  ل الح رارة والرطوب  ة ف  ي 

الت الدینامیكی  ة ب  ین جس  م اإلنس  ان والبیئ  ة الخارجی  ة، ت  رتبط التف  اع
. راحة اللمس و الضغط بالسلوك المیكانیكي للمالب س أثن اء اإلرت داء

ول  ذلك نق  ل الح  رارة والرطوب  ة والس  لوك المیك  انیكي للمالب  س ھم  ا 
بع    دین رئیس    یین ف    ي تحدی    د الراح    ة واألداء ال    وظیفي لمنتج    ات 

     )Kuklane and Holmér -2000(. المالبس
  الجانب الجمالي : ثالثا 

على مدى العقود القلیل ة الماض یة تغی ر الع الم م ن اإلھتم ام بالجان ب 
الوظیفي فقط ف ي تص میم المنتج ات إل ى اإلھتم ام وتق دیر ومراع ات 

م  ن  المتع  ة ف  ي اس  تخدام المن  تج والت  ى تمث  ل أھمی  ة قص  وى ف  ي ك  ال
ع الجوان ب الوظیفی ة عملیة التصمیم والتطویرعلى على حد س واء م 

، وقد أشارت الدراسات الخاصھ بتوقعات المستھلكین، واإلستخدامیة
أنھ  ا ل  م تع  د ببس  اطة تتوق  ع أن المنتج  ات الت  ي یش  ترونھا أن تك  ون 
وظیفیة وص الحة لإلس تعمال بس ھولة فق ط ب ل یبحث ون ع ن النتج ات 
التي تثیر مشاعر أخرى مثل السرور وإشباع الجوانب العاطفیة لدى 

والش  كل ال  ذى یب  دوا علی  ھ ، واص  بحت جمالی  ات المن  تج، مس  تخدمال
، الملم  س والل  ون، ویش  عر ب  ھ المس  تخدم م  ن خ  الل الخام  ة، المن  تج

  الحجم ،الخطوط الخارجیة من الضوابط التى تحقق المتعة 
) Dóra Horváth-2001  .(  

   :الزخارف اإلسالمیة النباتیة في العصر العثماني
 :باتی ة العثمانی ة وق د رس مت بأس لوبین ھم ا لقد تنوعت الزخارف الن

 :األس  لوب الث  اني .  الزخ  ارف النباتی  ة المح  ورة :  األس  لوب األول
  ) م1965-أبو صالح.(الزخارف النباتیة الواقعیة

  :الزخارف النباتیة المحورة:أوال
اخر من األشكال الزخرفیة  استخدم األتراك العثمانیون نوعا:الھاتاى

لیھ أسلوب الھاتاى إلى جانب األشكال الزخرفیة النباتیة أطلق ع
وقوام الزخرفة بأسلوب الھاتاى عبارة عن عناصر نباتیة ، السابقة 

وكلمة ، من الزھور والوراق النباتیة محورة على الطریقة الصینیة
ھاتاى تركیة األصل تطلق على بالد التركستان الشرقیة التى تمثل 

وھذه الزخرفة ، )م1971-لعزیزمحمد عبد ا(الموطن األول لألتراك
طورھا العثمانیون بمرور الزمن وأصبحت أحد عنصرین ھامین 

، وتختلف زخرفة )الھاتاى_ الرومى (من الزخارف الكالسیكیة 
 الرومى فى تجرید العناصر الزخرفیة حیث یالحظ أنھا أقل تجریدا

من زخرفة الرومى فیمكن التعرف على الوریدات واألوراق النباتیة 
-Arseven Esad(ماتنفذ مع زخرفة الرومى  سھولة وكثیراب

یتم الجمع بین األسلوب الرومي والھاتاي في قطعة  وأحیانا. )1935
-جیھان محمد(() خزفیة واحدة كما ھو موضح بالصور رقم

  )م2018

م  ن أش  كال زخرفی  ة  ھ  ذه الزخ  ارف تتك  ون كلی  ا :زخرف  ة الروم  ى
ی  درج تح  ت إس  م زخ  ارف  مس  تقال زخرفی  ا مج  ردة وتك  ون نمط  ا

وطور ھذا النوع من الزخرفة أتراك أس یا الوس طى وانتش ر ، مجردة
ف  ي الع  الم اإلس  المي حت  ى مص  ر وأس  بانیا واتبع  ھ ألت  راك الس  الجقة 
ب  إیران واألناض  ول ووص  ل إل  ى الكم  ال وقم  ة نض  وجھ ف  ي اس  یا 

لیش یر إل ى "  روم ي"الصغرى ولذلك أطلق على ھذه الزخرفة اس م 
ى س الجقة ال روم أي ب الد ال روم بأس یا الص غرى والت ى أنھ یرجع إل 

وق د أض افوا إل ى ھ ذه ، بالدى  رومى كان یطلق علیھا األتراك قدیما
  ) م2000-ثریا نصر.(الزخرفة رقة وعذوبة 

أقب ل الفن انون األت راك عل ى رس م  :الزخارف النباتیة الواقعیة: ثانیا
ر القریب ة م ن الطبیع ة العناصر النباتیة من األوراق واألزھار والثم ا

 كبی را أتقنوا رس م تل ك العناص ر بإس لوب واقع ى ووفق وا فیھ ا توفیق ا
أخذت الموضوعات الزخرفیة النباتیة تمیل إلى صدق تمثیل الطبیع ة 
بص  فة عام  ة وك  ان ذل  ك بت  أثیر الف  ن الص  ینى ال  ذى تس  ربت بع  ض 

م ن أسالیبھ إلى الفن اإلسالمى على ید المغول فى إی ران إل ى غیرھ ا 
األقالیم والبالد ومنھا تركیاھ ذا م ن جھ ة وم ن جھ ة أخ رى فق د ت أثر 

-حس  ام ھ  زاع(األت  راك بھ  ذا األس  لوب ال  واقعى ف  ي رس  م النبات  ات 
    )م2009

  :األدوات المستخدمة في عمل الكرشیھ األیرلندي 
  ).سطح العمل(طاولة أو  -الدبابیس -. الباترون  -اإلبر  -.  الخیوط

) Ruthie Marks -2009( 
یمكن أن ینفذ بأي نوع من الخیوط الكتانیة أو القطنیة :الخیوط  :أوال

  ولكن ألن ھذا العمل معمر فیفضل إستخدام أفضل الخامات 
) Priscilla Publishing Co -1912 (  وفي الوقت الحاضر

مع تقدم الصناعة ظھرة مجموعة كبیرة من خیوط الكروشیھ الجدیدة 
ولعمل وحدات الكروشیھ األیرلندي یمكن إستخدام خیط سمیك أي 

-Catherine Barley)(یاردة 170- 150جرام على  50یحتوي 
2003  

یحتاج الكروشیھ اإلیرلندي كقاعدة عامة إلى إختیار  :اإلبر  :نیاثا
  1:متطلبات وھيإبر تناسب العدید من ال

یج  ب أن تتواف  ق إب  رة الكروش  یھ المس  تخدمة م  ع س  مك الخ  یط  .1
 .المستخدم

یجب أن تكون رأس إبرة الكروشیھ المستخدمة ملساء وحاد بم ا  .2
یكف  ي وذل  ك م  ن أج  ل حری  ة الحرك  ة ولس  ھولة إخت  راق اإلب  رة 

 .للغرز الكثیفة 
یجب أن تكون اإلبره ملساء بحیث التقوم بتقسیم الخیط أو جرح  .3

 .یدینال
یفضل أن یكون الباترون المستخدم في الكروشیھ  :الباترون  :ثالثا

  األیرلندي مصنوع من نسیج قطني سمیك
یفضل إستخدام الدبابیس ذات الرؤس البالستیكیة  :الدبابیس : رابعا

حیث أن ھذه الدبابیس ال تلتصق ) 1( كماھوموضح في الصورة رقم
. روشیھ األیرلندي بالخیوط الموجودة في نھایة وحدات الك

)Maria Vowell-2003.(                                                     
فھي عبارة عن لوح خشبي  : الطاولة أو سطح العمل :خامسا

الحجم ، صغیر مثبت علیھ قطعة من الفوم المطاط ومغطى بالقماش
)  2( سم كماھوموضح في الصورة رقم40×30المناسب لھ ھو 

)Ann Reillet-2013(   

  
توضح الدبابیس ذات الرؤس    البالستیكیھ ) 1(صوره رقم     

)Ann Reillet-2013 (          
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  توضح سطح العمل المستخدم في تثبیت )2( صوره رقم

  )Ann Reillet-2013(وحدات الكروشیھ االیرلندي     

نقوم بعمل وحدات الكروشیھ  - 1:خطوات عمل الكروشیھ االیرلندي
ألیرلندي كالورود واألوراق والفروع كما ھو موضح في الصوره ا

 ).3(رقم
تثبت ھذه الوحدات على الباترون المصنوع من القماش بحیث  - 4

یكون اتجاه وجھ الوحده إلى أسفل كما ھو موضح في الصوره 
 ).4(رقم

كما ھو . تثبت ھذه الوحدات باستخدام الدبابیس على سطح العمل 
 ).5( موضح في الصوره رقم

یتم بعد ذلك التوصیل بین وحدات الكروشیھ األیرلندي بعمل  - 5
كما ھو .شبكھ تصل بین ھذه الوحدات بإستخدام إبرة الكروشیھ 

  AnnReillet-2013(1() 6(موضح في الصوره رقم

  

  

 
 )ج(صوره رقم      )   ب(صوره رقم     )  أ(صوره رقم

 www.kryukist.ru.com)طریقة عمل الشبكھ الخلفیھ لوحدات الكروشیھ األیرلندي وشكلھا النھائي(توضح ) 6( صوره رقم

  :اإلطار التطبيقي
 :تمثلت إجراءات البحث التطبیقیة فیما یلى     :اإلجراءات 

إعداد تصمیمات محوره من الزخارف اإلس المیة النباتی ة ف ي  -1
 .العصر العثماني

 .الزخرفیة بإسلوب الكروشیھ األیرلندي الوحدات ھذه تنفیذ  -2
إعداد تصمیمات لمالبس النساء الخارجیة المناسبھ للمناس بات  -3

 .المسائیة 
إع  داد تص  میمات ش  فافة لتل  ك الم  ودیالت بحی  ث یمك  ن م  ن  -4

 .خاللھا معرفة مدى تحقق ارجونومیكیة القطعة المصممھ
 .عمل بعض التصورات اللونیة المقترحة لكل تصمیم -5
ماره لتحك  یم التص  میمات المقترح  ة لعرض  ھا عل  ى إع  داد إس  ت -6

الس اده الخب  راء والمتخصیص ین ف  ي مج ال المالب  س والنس  یج  
وذلك م ن خ الل إس تماره تحت وي .لتقییم التصمیمات المقترحة

عل ى تق دیر خماس ي ولق د إش تملت ھ ذه اإلس تماره عل ى ثالث  ة 
 :محاور

  إرجونومیكیة التصمیم من ناحیة الراحة : المحوراألول
a.  سھولة الحركة عند إرتداء التصمیم . 

b. سھل اإلرتداء والخلع 
c.   سھل العنایة بھ 
d.  التصمیم ال یعیق حركة المستخدم 
e. الخامة المستخدمة مریحة لإلستخدام  

  إرجونومیكیة التصمیم من الناحیة الجمالیة : المحورالثاني
  مالءمة تصمیم الكروشیھ األیرلندي مع القطعة المنفذة   - 1
الخی    وط المس    تخدمة ف    ي وح    دة الكروش    یھ تناس    ق أل    وان  - 2

  األیرلندي 
  مالءمة التحویر الزخرفي في الوحدة الزخرفیة المنفذة  - 3
مالءمة التص میم المنف ذ م ن الكروش یة األیرلن دى م ع القطع ة  - 4

  الملبسیة 
  إرجونومیكیة التصمیم من الناحیة الوظیفیة: لمحور الثالثا

-30م   ن مالءم   ة التص   میم للس   یدات ف   ي المرحل   ة العمری   ة - 1
  .عام35

  . مالءمة التصمیم المنفذ للفترة المسائیة والمناسبات - 2
  .مالءمة الخامات المستخدمة للقطعة الملبسیة - 3
مناس    بة خام    ات الخی    وط المس    تخدمة ف    ي تص    میم وح    دة  - 4

 .الكروشیة
إستخالص النتائج اإلحصائیة لمعرفة التصمیمات الحائزة على أعلى 

http://www.kryukist.ru.com
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  .نسبة 
   :مسھ المنفذهللتصمیمات الخ تحلیلي عرض 

تصمیم یصلح لبلوزه أوفستان للفتره المسائیھ  :)1( التصمیم رقم
الخامة : والمناسبات، وتظھر أرجونومیكیة ھذا التصمیم فیما یلي 

المستخدمھ من قماش القطیفة الخفیفھ المضاف لھا نسبة لیكرا بحیث 
یشعر المرتدي للمودیل بالراحھ وحریة الحركھ، الكنار المنفذ 

فتحة الرقبھ متسعة ، وشیھ األیرلندي من خیوط القطن التركيبالكر
كم كیمونو ، من األمام والخلف لسھولة وراحة الخلع واإلرتداء

متسع مما یسھل حریة الحركھ،الوسط یحتوي على شریط یمكن من 
خاللھ تضیق وتوسیع المودیل أثناء عملیة الخلع واإلرتداء، المودیل 

   .ا یسھل الحركھ بشكل عام متسع من األسفل مم
تصمیم یصلح لبلوزه أوفستان للفتره المسائیھ  :)2(التصمیم رقم

الخامة : والمناسبات، وتظھر أرجونومیكیة ھذا التصمیم فیما یلي 
المستخدمھ من قماش اللیكرا للشعور بالراحھ وحریة الحركھ، جزء 

مما الكتف المنفذ بالكروشیھ األیرلندي من خیوط القطن التركي 
فتحة الرقبھ متسعة من ، مرونھ لھذا الجزء وسھولة الحركھ یعطي

األمام والخلف لسھولة الخلع واإلرتداء، كم رجالن متسع للشعور 
  .بالراحھ، المودیل بشكل عام متسع من األسفل مما یسھل الحركھ 

تصمیم یصلح لفستان للفتره المسائیھ  :)3(التصمیم رقم 
الخامة : التصمیم فیما یلي  وتظھر أرجونومیكیة ھذا، والمناسبات

المستخدمھ من قماش القطیفة المتوسطة السمك ومضاف إلیھا نسبھ 
من الیكرا للشعور بالراحھ وحریة الحركھ، الحزام من الكروشیھ 
األیرلندي والكولھ واألساور المنفذه بخیط سناره ذھبي،  یحتوي ھذا 

سم وكذلك 15حة الرقبھ بطولالمودیل على سستھ خلفیھ عند فت
سم عند خط الجنب األیمن 20یحتوي على سستھ جانبیھ  بطول 

سم وذلك لسھولة الخلع واإلرتداء 3واسفل حردة اإلبط بمقدار 
كم المودیل تركیب  متوسط اإلتساع ویحتوي على كشكشھ ، للمودیل

المودیل متسع من أسفل لسھولة وراحة ، بسیطھ من أعلى وأسفل
  .إلستخدام الحركھ وا

تصمیم یصلح لفستان للفتره المسائیھ  :)4(التصمیم رقم 
الخامھ :وتظھر أرجونومیكیة ھذا التصمیم فیما یلي ، والمناسبات

المستخدمھ الكریب شیفون المبطنھ بقماش الحریر، جلیھ من 
الكروشیھ األیرلندي من خیوط القطن التركي والحریر الھندي ،كم 

یحتوي على كشكشھ من أعلى وأسفل الكم المودیل متوسط اإلتساع و
یحتوي المودیل علي سستة رقبھ خلفیھ ، لسھولة وحریة الحركھ

سم عند 20سم وكذلك یحتوي على سستھ جانبیھ  بطول 15بطول 
سم وذلك لسھولة 3خط الجنب األیمن واسفل حردة اإلبط بمقدار 

  الخلع واإلرتداء للمودیل  
تان للفتره المسائیھ تصمیم یصلح لفس :)5(التصمیم رقم 

الخامھ  :وتظھر أرجونومیكیة ھذا التصمیم فیما یلي، والمناسبات
یكرا، یحتوي ھذا المودیل على سفره من لمن قماش ال ةالمستخدم

توجد سستھ خلفیھ ، الكروشیھ األیرلندي والمنفذه بخیوط قطنیھ
سم لسھولة الخلع واإلرتداء، المودیل متسع من األسفل 20بطول 
المودیل متسع من أسفل لسھولة وراحة  وحریة الحركة، لسھولة

  .الحركھ واإلستخدام 

  )1(التصمیم رقم 

    
ي المزخرف بمسجد مراد الثاني بتركیا في القرن صورة للقاشان

  http://www.discoverislamicart.org الخامس عشر
  والمحوره الوحدة الزخرفیة المقتبسھ

    
  الوحدة الزخرفیة المنفذة بالكروشیھ األیرلندي  تصمیم الوحدة الزخرفیة المحورة

  
  تصمیم لبلوزه تصلح للفتره المسائیھ

http://www.discoverislamicart.org
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 ارجونومیكیة التصمیم والتصورات اللونیھ

  )2(التصمیم رقم

    
صورة طبق خزفي مزخرف من تركیا في القرن السادس عشر   

http://www.discoverislamicart.org     
  محورهوال الوحدة الزخرفیة المقتبسھ

    
  الوحدة الزخرفیة المنفذة بالكروشیھ األیرلندي  تصمیم الوحدة الزخرفیة المحورة

  
  تصمیم لبلوزه تصلح للفتره المسائیھ

http://www.discoverislamicart.org
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  یم والتصورات اللونارجونومیكیة التصم

  )3(التصمیم رقم 

  

  

صورة طبق خزفي مزخرف من تركیا في القرن السادس 
  http://www.discoverislamicart.orgعشر

 والمحوره الوحدة الزخرفیة المقتبسھ
  

  

  

  الوحدة الزخرفیة المنفذة بالكروشیھ األیرلندي  تصمیم الوحدة الزخرفیة المحورة 

http://www.discoverislamicart.org
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    تصمیم لفستان یصلح للفتره المسائیھ

 

  
  ارجونومیكیة التصمیم والتصورات اللونیھ
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  )4( التصمیم رقم

    
( متحف الفن اإلسالمي التحف الخزفیھطبق مسطح من الخزف في 

  1)م2009- حسام ھزاع
 والمحوره الوحدة الزخرفیة المقتبسھ

  

    
  الوحدة الزخرفیة المنفذة بالكروشیھ األیرلندي      ة الزخرفیة المحورة للجلیھ من األمام والخلفتصمیم الوحد

  
  ان یصلح للفتره المسائیھمیم لفستتص

  
  میكیة التصمیم والتصورات اللونیھارجونو
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  )5(التصمیم رقم 

    
بمسجد الشیخ  15في القرن  ةقاشاني مزخرف بزخارف تركی

  www.shutterstock.com أبوظبي - الكبیر زاید 
  لمحورهوا الوحدة الزخرفیة المقتبسھ

    
  الوحدة الزخرفیة المنفذة بالكروشیھ األیرلندي  تصمیم الوحدة الزخرفیة المحورة

  
  میم لفستان یصلح للفتره المسائیھتص

 

  
 ارجونومیكیة التصمیم والتصورات اللونیھ

http://www.shutterstock.com
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یقصد بھ قدرة االستبیان على قیاس ما وضع  :صدق االستبیان 
  .لقیاسھ 

لكل محور  الصدق باستخدام االتساق الداخلي بین الدرجة الكلیة
 :والدرجة الكلیة لالستبیان 

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب     
بین الدرجة الكلیة لكل ) معامل ارتباط  بیرسون(معامل االرتباط 

) الناحیة الوظیفیة، الناحیة الجمالیة، الراحة والعنایة( محور
 :ذلك والجدول التالي یوضح ، والدرجة الكلیة لالستبیان

  قیم معامالت االرتباط بین درجة كل محور ودرجة االستبیان)  1( جدول 
 الداللة االرتباط المحاور

 0.01 0.882 الراحة والعنایة:  المحور األول
 0.01 0.923 الناحیة الجمالیة: المحور الثاني 
 0.01 0.718 الناحیة الوظیفیة: المحور الثالث 

أن معامالت االرتباط كلھا دالة عند مستوى  یتضح من الجدول
القترابھا من الواحد الصحیح مما یدل على صدق وتجانس ) 0.01(

  .         محاور االستبیان 
دقة االختبار في القیاس  reabilityیقصد بالثبات      :الثبات 

واتساقھ  واطراده فیما یزودنا ، وعدم تناقضھ مع نفسھ، والمالحظة

وھو النسبة بین تباین ، ات عن سلوك المفحوصبھ من معلوم
و تم ، الدرجة على المقیاس التي تشیر إلى األداء الفعلي للمفحوص

  :حساب الثبات عن طریق 
  Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ      - 1
     Split-halfطریقة التجزئة النصفیة   - 2

   قیم معامل الثبات لمحاور االستبیان)  2( جدول 
 التجزئة النصفیة معامل الفا اورالمح

 0.702 – 0.789 0.740 الراحة والعنایة:  المحور األول
 0.795 – 0.871 0.835 الناحیة الجمالیة: المحور الثاني 
 0.872 – 0.953 0.911 الناحیة الوظیفیة: المحور الثالث 

 0.734 – 0.811 0.776 ثبات االستبیان ككل
أن جمیع قیم معامالت  ) 2جدول ( یتضح من الجدول السابق

مما   0.01دالة عند مستوى ، التجزئة النصفیة، معامل الفا: الثبات
  .یدل على ثبات االستبیان 

  :Results النتائج
    : الفرض األول

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات الخمس المنفذة في 
ساب تحلیل وللتحقق من ھذا الفرض تم ح. تحقیق الراحة والعنایة

التباین لمتوسط درجات التصمیمات الخمس المنفذة في تحقیق 
 : الراحة والعنایة والجدول التالي یوضح ذلك 

  تحلیل التباین لمتوسط درجات التصمیمات الخمس المنفذة في تحقیق الراحة والعنایة)  3( جدول 
 الداللة )ف( قیمة  درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات الراحة والعنایة  

 4 859.122 3436.488 بین المجموعات
56.667 0.01 

 55 15.161 833.854 داخل المجموعات دال
   59  4270.342 المجموع

وھى ) 56.667(كانت ) ف( إن قیمة )  3( یتضح من جدول     
مما یدل على وجود ، )0.01(قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 

الخمس المنفذة في تحقیق الراحة فروق بین التصمیمات 

 T . Test)ت(ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار ، والعنایة
  :بین كل تصمیمین علي حدة والجدول التالي یوضح ذلك  

  
  الفروق في متوسط درجات التصمیمات الخمس المنفذة في تحقیق الراحة والعنایة)   4( جدول 

 الراحة والعنایة
المتوسط 

 يالحساب
االنحراف 

 العینة المعیاري
درجات 

 الداللة )ت ( قیمة  الحریة

 2.968 20.159 التصمیم األول
   0.01دال عند  7.882 11 12

 2.358 13.357 التصمیم الثاني لصالح التصمیم األول
 2.968 20.159 التصمیم األول

   0.05دال عند  2.358 11 12
 2.005 18.257 التصمیم الثالث لصالح التصمیم األول

 2.968 20.159 التصمیم األول
   0.01دال عند  3.512 11 12

 3.021 24.226 التصمیم الرابع لصالح التصمیم الرابع
 2.968 20.159 التصمیم األول

   0.01دال عند  10.537 11 12
 1.224 9.082 التصمیم الخامس لصالح التصمیم األول

 2.358 13.357 التصمیم الثاني
   0.01دال عند  4.593 11 12

 2.005 18.257 التصمیم الثالث لصالح التصمیم الثالث

   0.01دال عند  10.108 11 12 2.358 13.357 التصمیم الثاني
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 لصالح التصمیم الرابع 3.021 24.226 التصمیم الرابع
 2.358 13.357 التصمیم الثاني

   0.01دال عند  3.670 11 12
 1.224 9.082 التصمیم الخامس التصمیم الثانيلصالح 

 2.005 18.257 التصمیم الثالث
   0.01دال عند  5.236 11 12

 3.021 24.226 التصمیم الرابع لصالح التصمیم الرابع
 2.005 18.257 التصمیم الثالث

   0.01دال عند  8.551 11 12
 1.224 9.082 التصمیم الخامس لصالح التصمیم الثالث

 3.021 24.226 التصمیم الربع
   0.01دال عند  14.269 11 12

 1.224 9.082 التصمیم الخامس لصالح التصمیم الرابع
  

  
 یوضح الفروق في متوسط درجات التصمیمات الخمس المنفذة في تحقیق الراحة والعنایة)   1( شكل  

التص  میم الراب  ع ك  ان أكث  ر     :وم  ن النت  ائج الس  ابقة یتض  ح أن 
ثم التصمیم ، یلیھ التصمیم األول، التصمیمات تحقیقا للراحة والعنایة

  .وأخیرا التصمیم الخامس ، ثم التصمیم الثاني، الثالث
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات   : الفرض الثاني

الخمس المنفذة في تحقیق الناحیة الجمالیة وللتحقق من ھذا الفرض 
تم حساب تحلیل التباین لمتوسط درجات التصمیمات الخمس المنفذة 

  :في تحقیق الناحیة الجمالیة والجدول التالي یوضح ذلك 
دج

  تحلیل التباین لمتوسط درجات التصمیمات الخمس المنفذة في تحقیق الناحیة الجمالیة)  4( ول 

متوسط  مجموع المربعات الناحیة الجمالیة
 المربعات

درجات 
 الداللة )ف( قیمة  الحریة

 4 815.235 3260.941 بین المجموعات
 دال 0.01 34.562

 55 23.588 1297.321 داخل المجموعات
   59  4558.262 مجموعال
وھى قیمة ) 34.562(كانت ) ف( إن قیمة )  4( یتضح من جدول 

مما یدل على وجود فروق بین ، )0.01(دالة إحصائیا عند مستوى 
ولمعرفة ، التصمیمات الخمس المنفذة في تحقیق الناحیة الجمالیة

بین كل تصمیمین   T . Test)ت(اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 

الفروق في )  5(  جدول : حدة والجدول التالي یوضح ذلك علي 
متوسط درجات التصمیمات الخمس المنفذة في تحقیق الناحیة 

  الجمالیة

 الناحیة الجمالیة
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 العینة المعیاري
درجات 

 الداللة )ت ( قیمة  الحریة

 3.088 13.260 التصمیم األول
   0.05دال عند  2.441 11 12

 2.152 11.019 التصمیم الثاني لصالح التصمیم األول
 3.088 13.260 التصمیم األول

   0.01دال عند  6.224 11 12
 4.136 19.271 التصمیم الثالث لصالح التصمیم الثالث

 3.088 13.260 التصمیم األول
   0.01دال عند  3.587 11 12

 3.883 17.001 التصمیم الرابع الرابعلصالح التصمیم 
 3.088 13.260 التصمیم األول

   0.01دال عند  5.125 11 12
 1.662 7.321 التصمیم الخامس لصالح التصمیم األول

   0.01دال عند  7.629 11 12 2.152 11.019 التصمیم الثاني
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 لصالح التصمیم الثالث 4.136 19.271 التصمیم الثالث

 2.152 11.019 التصمیم الثاني
   0.01دال عند  5.417 11 12

 3.883 17.001 التصمیم الرابع لصالح التصمیم الرابع
 2.152 11.019 التصمیم الثاني

   0.01دال عند  3.218 11 12
 1.662 7.321 التصمیم الخامس لصالح التصمیم الثاني

 4.136 19.271 التصمیم الثالث
   0.05دال عند  2.912 11 12

 3.883 17.001 التصمیم الرابع لتصمیم الثالثلصالح ا
 4.136 19.271 التصمیم الثالث

   0.01دال عند  11.118 11 12
 1.662 7.321 التصمیم الخامس لصالح التصمیم الثالث

 3.883 17.001 التصمیم الربع
   0.01دال عند  9.836 11 12

 1.662 7.321 التصمیم الخامس لصالح التصمیم الرابع

  
 یوضح الفروق في متوسط درجات التصمیمات الخمس المنفذة في تحقیق الناحیة الجمالیة)  2(  شكل  

التص  میم الثال  ث ك  ان أكث  ر     :النت  ائج الس  ابقة یتض  ح أن وم  ن 
ث   م ، یلی   ھ التص   میم الراب   ع، التص   میمات تحقیق   ا للناحی   ة الجمالی   ة

  .وأخیرا التصمیم الخامس ، ثم التصمیم الثاني، التصمیم األول
توجد فروق ذات داللة إحصائیة ب ین التص میمات   : الفرض الثالث

یة الوظیفیة وللتحقق من ھ ذا الف رض الخمس المنفذة في تحقیق الناح
تم حساب تحلیل التباین لمتوسط درجات التصمیمات الخمس المنفذة 

 :  في تحقیق الناحیة الوظیفیة والجدول التالي یوضح ذلك 

  تحلیل التباین لمتوسط درجات التصمیمات الخمس المنفذة في تحقیق الناحیة الوظیفیة)  6( جدول 
 الداللة )ف( قیمة  درجات الحریة متوسط المربعات ع المربعاتمجمو الناحیة الوظیفیة
 4 847.950 3391.801 بین المجموعات

 دال 0.01 49.682
 55 17.068 938.721 داخل المجموعات

   59  4330.522 المجموع
وھ ى ) 49.682(كان ت ) ف( إن قیمة )  6( یتضح من جدول       

مما یدل على وجود فروق ، )0.01(قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 
، ب   ین التص   میمات الخم   س المنف   ذة ف   ي تحقی   ق الناحی   ة الوظیفی   ة

ب ین ك ل   T . Test)ت(ولمعرف ة اتج اه الدالل ة ت م تطبی ق اختب ار 
 :تصمیمین علي حدة والجدول التالي یوضح ذلك 

  ة الوظیفیةالفروق في متوسط درجات التصمیمات الخمس المنفذة في تحقیق الناحی)  7(  جدول 

المتوسط  الناحیة الوظیفیة
 الحسابي

االنحراف 
درجات  العینة المعیاري

 الداللة )ت ( قیمة  الحریة

 3.269 18.336 التصمیم األول
   0.01دال عند  10.386 11 12

 1.552 7.083 التصمیم الثاني لصالح التصمیم األول
 3.269 18.336 التصمیم األول

   0.01دال عند  4.296 11 12
 2.193 13.261 التصمیم الثالث لصالح التصمیم األول

 3.269 18.336 التصمیم األول
   0.01دال عند  3.217 11 12

 2.664 15.380 التصمیم الرابع لصالح التصمیم األول
 3.269 18.336 التصمیم األول

   0.01دال عند  7.124 11 12
 1.772 9.337 التصمیم الخامس لصالح التصمیم األول

   0.01دال عند  6.180 11 12 1.552 7.083 التصمیم الثاني
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 لصالح التصمیم الثالث 2.193 13.261 التصمیم الثالث

 1.552 7.083 التصمیم الثاني
12 11 8.009 

   0.01دال عند 
  لصالح التصمیم الرابع

 2.664 15.380 التصمیم الرابع 

 1.552 7.083 التصمیم الثاني
لصالح  0.05دال عند  2.228 11 12

 1.772 9.337 التصمیم الخامس التصمیم الخامس
 2.193 13.261 التصمیم الثالث

   0.05دال عند  2.196 11 12
 2.664 15.380 التصمیم الرابع لصالح التصمیم الرابع

 2.193 13.261 التصمیم الثالث
   0.01دال عند  4.735 11 12

 1.772 9.337 التصمیم الخامس صمیم الثالثلصالح الت
 2.664 15.380 التصمیم الربع

   0.01دال عند  5.173 11 12
 1.772 9.337 التصمیم الخامس لصالح التصمیم الرابع

  
 یوضح الفروق في متوسط درجات التصمیمات الخمس المنفذة في تحقیق الناحیة الوظیفیة)  3(  شكل  

 :ومن النتائج السابقة یتضح أن 
، التص  میم األول ك  ان أكث  ر التص  میمات تحقیق  ا للناحی  ة الوظیفی  ة    

، ث  م التص  میم الخ  امس، التص  میم الثال  ث ث  م، یلی  ھ التص  میم الراب  ع
  .وأخیرا التصمیم الثاني 
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