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Abstract  Keywords 

, ي في عمل تصمیمات على المانیكان ھدف البحث إلي توظیف الخصائص الجمالیة والتشكیلیة لفن االوریجام
وقد اتبع البحث .وذلك من خالل التعرف على الخامات التي یمكن االستفادة منھا في التصمیم على المانیكان 

المنھج الوصفي التحلیلي یصف فن االوریجامي ویحللھ بالدراسة ویقیس مدى تقبل المتخصصین والمستھلكین لھذه 
وقد تكونت أدوات البحث . تصمیمات مقترحة منفذة بأسلوب التصمیم على المانیكان مع التطبیق لعمل, التصامیم 

من استبیان تقییم للتصمیمات المنفذة تقدم للمتخصصین في مجال المالبس والنسیج من أعضاء ھیئة التدریس 
جده باإلضافة إلى استبیان آخر للمستھلكین في منطقة , )21(بالجامعة والجامعات المناظرة وعددھم 

. االورجانزاو لمعرفة أرائھم في التصمیمات المنفذة بأسلوب االوریجامي من خامتي الجلد,)147(وعددھم
بین متوسط درجات التصمیمات ) 0,05(وأظھرت نتائج الدراسة وجود فروق دالھ إحصائیا عند مستوى داللھ 

اإلضافة إلى وجود فروق دالھ ب. المنفذة من خامة الجلد من وجھة نظر المتخصصات لصالح التصمیم األول
بین متوسط درجات التصمیمات المنفذة من خامة االورجانزا من وجھة نظر ) 0,05(إحصائیا عند مستوى داللھ

بین متوسط ) 0,05(كما وجدت فروق دالھ إحصائیا عند مستوى داللھ . المتخصصات لصالح التصمیم الخامس
باإلضافة إلى وجود . جھة نظر المستھلكین لصالح التصمیم الثانيدرجات التصمیمات المنفذة من خامة الجلد من و

بین متوسط درجات التصمیمات المنفذة من خامة االورجانزا من ) 0,05(فروق دالھ إحصائیا عند مستوى داللھ 
باإلضافة إلى انھ وجود فروق دالھ إحصائیا عند مستوى داللة . وجھة نظر المستھلكین لصالح التصمیم الخامس

َ آلراء المتخصصات لصالح التصمیم األول بخامة الجلد) 0,05( ولصالح , بین التصمیمات الستة المنفذة وفقا
وأوصت الباحثة إجراء المزید من الدراسات واألبحاث التي تتناول . التصمیم الثاني بخامة الجلد للمستھلكین

  .عملیة التصمیماالھتمام بدراسة االوریجامي كفن إلثراء , جمالیات فن االوریجامي 

  اوریجامي   
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Introduction 
الفنون ھي لغة استخدمھا اإلنسان لترجمة المشاعر التي ترد في 

وتشكل , تعبیرا عن حاجة اإلنسان لمتطلبات حیاتھ  ذاتھ ولیس
وتحظى بقدر كبیر من , الفنون جانبا من حیاة البشر وثقافاتھم 

فالفن ھو موھبة إبداع وھبھا )2013,جراھام ( اھتمامھم وتشجیعھم 
الخالق لكل إنسان بدرجات تختلف بین الفرد واآلخر حیث تتفاوت 

لكن ال . على التخیل واالبتكارھذه المقدرة وترتبط بقدرة اإلنسان 
نستطیع أن نصف كل ھؤالء الناس بفنانین إال الذین یتمیزون عن 

فكلمة الفن ھي داللة على المھارات . غیرھم بالقدرة اإلبداعیة الھائلة
 Giorgi"وذكر . المستخدمة إلنتاج أشیاء تحمل قیمة جمالیة

Armani,2006  "علیك التركیز ،ً ً ممیزا على أدق  كي تبتكر شیئا
) http://edition.cnn.com/2006, 2016" ( وأصغر التفاصیل

التمیز صفھ تالزم النساء وتتجلى في البحث عن الجدید في الملبس 
ومن ھنا بدأ االبتكار , سواء كان من ناحیة التصمیم أوالنسیج

والتجدید في الموضة بشكل عام وفي تصمیم األزیاء بشكل خاص ، 
ة لألنسجة والخطوط من العوامل التي تساھم ومعرفة األسس الجمالی

وتوظیف الخامات وإخراجھا بشكل تصامیم مبتكره . في االبتكار
یعتمد على مؤثرات منھا مصدر ألھام المصمم سواء كان تاریخي 
 أو فني ورقي كما في فن االوریجامي  الیاباني ویعتبر فن تاریخي

یحظى بنفس  معاصر في نفس الوقت وقد نشأ في الصین ولكن لمو
وفي , االھتمام كما في الیابان وقد نقل إلیھم في القرن السابع عشر 

العصر الحدیث بدأ اھتمام مصممین األزیاء بھ حیث یمكن ابتكار 
وتوظیف للخامات المختلفة بأسلوب ھندسي ممیز واللعب بعنصر 
الضوء على الخامة من خالل االنكسار المصاحب لخطوط 

ھذا الفن في تصمیم األزیاء المصمم الیاباني  ویعتبر رواد. التصمیم
"Issey.Miyake "  والمصمم البریطاني"Charles James" ھما

وقد . في الموضة " Origami" رواد إدخال مفھوم االوریجامي 

مفھوم المالبس ذات التقنیة العالیة باإلضافة "  Issey"أعاد تعریف 
خواص معینة المطویة وقد أستخدم األقمشة ذات . إلى شكلھا الممتع

بشكل دائم من خالل استخدام تكنولوجیا معینھ على أقمشة البولیستر 
 ".Charles  "التألق الفني بشكل و كانت تصامیمھ تحتوي الجمال

. خاص ، وكان یبحث عن الكمال في إنتاج تصامیم فریدة من نوعھا
وقد كانت  تصامیمھ جمیلة في الداخل كما تبدو من 

ویعتمد تصمیم األزیاء بأسلوب )  Lin Wu,2003(الخارج
االوریجامي على التشكیل بالخامات المختلفة على الجسم الصناعي 

أسلوب التصمیم على المانیكان أحد أسالیب تصمیم و "المانیكان "
وتنفیذ المالبس ، ویعد من أرقاھا لما یتطلبھ من خبرة عالیة ، وھو 

. التصمیم والقماش والقوامفن متمیز یعتمد على االنسجام الكامل بین 
باإلضافة إلى الحس الفني ، والقدرة على التخیل واالبتكار كما إن 
أسلوب التشكیل على المانیكان لیس أسلوب حیاكة راقیة إلنتاج 
المالبس فقط ، ولكنھ أسلوب فني وعلمي ، یحتاج إلى الموھبة الفنیة 

دید مدى قابلیتھا ، واإللمام بالتقدم التكنولوجي في مجال األقمشة وتح
نجد أیضا أن صناعة المنسوجات قد تأثرت .للتشكیل بشكل جمالي 

ما قدمھ و التكنولوجي الھائل في العصر الحدیث ،و بالتقدم العلمي
ً . خامات صناعیة متعددةو أدواتو من عدد وبذلك یعد النسیج  كیانا

یصعب الفصل بینھ حیث تتفاعل و عناصرهو متكامالً بمفرداتھ
 لخامة بما تحتویھ من قیم جمالیة مع وسائل معالجتھاخواص ا

أسالیب تشكیلھا حیث یؤدى أي تغییر في أحدى مفردات التصمیم و
) الشكل العام ( النسجي إلى تغییر السمة الجمالیة العامة          

للتصمیم الذي حدد المصمم عناصره ،  وبإدراك المصمم لما بین 
تأثیر كل منھا على المظھر ھذه العناصر من عالقات ومعرفة 

النھائي للمنسوج وعلى سماتھ الفنیة العامة والخاصة وكل ذلك ینمي 
  . قدراتھ على أنتاج نسجیات ذات سمات جمالیة مبتكرة

واخراجھا , والخامة ھي وسیلة الفنان للتعبیر عن انفعاالتھ الداخلیة 
كلما ,ا وكلما فھم الفنان طبیعة الخامة التي یستخدمھ, لحیز الوجود

http://edition.cnn.com/2006


308 Benefiting from Origami Art in Fashion Draping By Using Diverse Fabrics 
 

International Design Journal, Volume 9, Issue 1January 2018 
 

الصیاد ( سھل علیة التعبیر بھا وتطویعھا لتخدم أغراضھ الفنیة 
,2017    (  

 أن عملیة التصمیم على المانیكان تقوم على أسس علمیة وفنیة   
ً لنوع و تتطلب مھارة حسیة ویدویة في التعامل مع األقمشة ، وفقا

ومن الضروري . وملمس ووزن القماش المستخدم في تنفیذ التصمیم
تتوفر في من یتعامل مع المالبس المعرفة الكافیة بصفات  أن

األقمشة عند ارتدائھا ، وكیفیة انسدالھا على الجسم وخواصھا 
وأیضا التعرف على المظھر العام لمختلف األقمشة وذلك قبل أن 

, الثبیتي (. یتم اقتراح طراز أو خط معین للتصمیمات المختلفة
ستخدمة في التصمیم على وتختلف طبیعة األقمشة الم)  2009

المانیكان بأسلوب فن االوریجامي على حسب التصمیم المقترح 
وفي ھذا البحث رأت الباحثة . والوظیفة التي یصمم من اجلھا

استخدام الجلد  باعتبار أن الجلد من الخامات ذات الطبیعة الخاصة 
وباعتباره خامة . التي تحتاج إلى دقة ومھارة في التصمیم أوال

حیث إن الخامات , ة في التصمیم بأسلوب فن االوریجامي جدید
                                                                                                                             . المستخدمة مسبقا في ھذا الفن ھي خامات سھلة التشكیل

Statement of the problem 
ما إمكانیة توظیف الخصائص الجمالیة والتشكیلیة لفن  .1

 االوریجامي في عمل تصمیمات على المانیكان؟  
ماھي الخامات التي یمكن االستفادة منھا في التصمیم على  .2

 المانیكان بأسلوب فن االوریجامي ؟                              
ھلكات للمالبس المصممة ما مدى تقبل المتخصصین والمست .3

 على المانیكان بأسلوب فن االوریجامي  ؟   
Objectives 

1.  توظیف الخصائص الجمالیة والتشكیلیة لفن االوریجامي في
 .عمل تصمیمات على المانیكان 

التعرف على الخامات التي یمكن االستفادة منھا في التصمیم  .2
 . جاميعلى المانیكان بأسلوب فن االوری

قیاس تقبل المتخصصین والمستھلكات للمالبس المصممة  .3
  . على المانیكان بأسلوب فن االوریجامي

Significance 
إبراز القیم الجمالیة والتشكیلیة لفن االوریجامي واالستفادة  .1

 .منھا في التصمیم على المانیكان
الفنون  إثراء التذوق الفني للمصممین من خالل الربط بین .2

القدیمة وتصمیم األزیاء وإلثراء المكتبة العربیة  بأبحاث 
 . خاصة بھذا المجال

نواه ألبحاث أخرى من خالل استخدام فن االوریجامي   .3
كمصدر من مصادر االبتكار في مجال التصمیم والتشكیل 

  . علي المانیكان
توفیر دراسات تتناول التصمیم بالجلد الصناعي حیث یعتبر  .4

                                            . مات حدیثة التعامل في التصمیم على المانیكانمن الخا
Hypothesis 

•  َ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات المنفذة وفقا
 آلراء المتخصصین بالنسبة لخامة الجلد

َ توجد فروق ذات داللة إحصائی • ة بین التصمیمات المنفذة وفقا
 .آلراء المتخصصین بالنسبة لخامة االورجانزا

•  َ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات المنفذة وفقا
 . آلراء المستھلكین بالنسبة لخامة الجلد

•  َ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات المنفذة وفقا
  . ورجانزاآلراء المستھلكین بالنسبة لخامة اال

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین االورجانزا والجلد في  •
  . التصمیم بأسلوب االوریجامي لصالح الجلد

Terminology 
في اللغة حسن الشيء وجمالھ، واإلبداع وحسن  )  :Art(الفن  

نشاط إنساني : " قاموسیا بأنھ)  L’ART( ویعرف   . القیام بالشيء

خاص، ینبئ ویدل على قدرات وملكات إحساسیھ وتأملیة وأخالقیة، 
 ) 1986,الروس (. ”وذھنیة خارقة مبدعة

المھارة اإلنسانیة والمقدرة على : " في االصطالح فإنھا تعني
االبتكار واإلبداع والمبادرة، وھذه المقدرة تعتمد على عدة عوامل 

درجة الذكاء، قوة الصبر،صواب : مختلفة ومتغیرة مثل وصفات
)                                                                                       2004,جیدیر . ( الحكم، االستعدادات القیادیة لدى األشخاص

ھو فن إبداعي یعتمد على طي الورق : )Origami(االوریجامي   
أشكال ومجسمات تمثل الواقع من خالل األشكال المسطحة  إلنتاج

ً باألشكال الفراغیة   )  2012, عبدالسمیع , الشین .  (مرورا
. ھو العمل الخالق الذي یحقق غرضھ ) :Design(التصمیم

  )                      1950,سكوت (
ا یفكر عادة على أساس   التصمیم عملیة ابتكاریھ تتطلب عقال مبتكرً
رة شاملة ال تجزؤ فیھا ویدرك العقل المبتكر كال من االنفعال خب

والتفكیر واإلحساس بالرؤیة ، الذات والموضوع الفرد والبیئة كل 
ا في العملیة االبتكاریة     )2001,مؤمن ( ھذه العوامل تندمج معً

المانیكان أو ):  Mannequin" (المانیكان"الجسم الصناعي 
قیاس فیعرف بأنھ قالب یمثل الجسم الجسم الصناعي أو نموذج ال

یطابقھ من حیث الھیئة وشكل القوام والقیاسات للشخص و البشري
ً للقیاسات الفنیة التابعة  المطلوب إعداد المالبس لھ، ویصنع تبعا
للتوحید القیاسي لكل دولة، ویستخدم في تصمیم وإعداد النماذج 

      )2006,روزي (. والمالبس مباشرة ولھ أنواع متعددة
ھو احد    ) :Fashion Draping( التصمیم على المانیكان 

أسالیب تصمیم األزیاء وفیة یتم تشكیل القماش على المانیكان 
وفي ھذه , مباشرة بدون قص أحیانا حتى تتضح فكرة التصمیم 

الحالة تكون الخامة مصدر الھام المصمم وقد یتم التصمیم على 
ھن المصمم على المانیكان المانیكان بتنفیذ فكره معینھ في ذ

وھو أسلوب یتیح للمصمم إبراز التعبیرات , باستخدام الدمور 
, مؤمن(. الخالقة واللمسات الفنیة واإلبداع بحریة تامة في التعبیر

1996 (  
Methodology 

المنھج الوصفي التحلیلي یصف فن االوریجامي ویحللھ بالدراسة 
مع , والمستھلكین لھذه التصامیم ویقیس مدى تقبل المتخصصین 

التطبیق لعمل تصمیمات مقترحة منفذة بأسلوب التصمیم على 
                    . المانیكان

Delimitations 
  .   دراسة األقمشة نوعھا ومدى تحملھا لعملیات الطي:حدود مادیة  
  )                 الجلد الصناعي  –االورجانزا (مشة األق 

                                                 . المنطقة الغربیة في المملكة العربیة السعودیة - جده : حدود مكانیة 
Sample 
  : صنفت إلى قسمین مفردة و)  168( تتكون عینة البحث من  

المتخصصون في المجال وھم السادة أعضاء ھیئة التدریس  •
من عینة البحث ) 21(بالقسم وبالكلیات المناظرة وعددھم 

وھم یمثلون عینة قصدیھ للتعرف على أرائھم في . المختارة
          . مجموعة التصامیم المنفذة 

ن م) 147(مجموعة من المستھلكین من منطقة جدة وعددھم  •
وذلك للتعرف على مدى . عینة البحث المختارة بطریقة عشوائیة
                                                     . قبولھم واستحسانھم للتصمیمات المنفذة

Tools 
استبیان تقییم .للمتخصصین  استبیان تقییم للتصمیمات المنفذة  تقدم  

        . للتصمیمات المنفذة تقدم للمستھلكین
 

قامت الباحثة بإعداد نوعان ): االستبیان (بناء وإعداد أداة البحث   
  :         من االستبیان وھما 

بس والنسیج استبیان خاص بالمتخصصین في مجال المال - 1
ویھدف االستبیان إلى التعرف على أراء السادة األساتذة :
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المتخصصین في مجال المالبس والنسیج وتتضمن محورین 
یمكن من خاللھا قیاس ) 17(وعبارات عددھا ) الوظیفي والجمالي (

  نجاح التصامیم المقترحة من حیث تعبیرھا عن أسلوب االوریجامي 
میمات المقترحة من حیث اختیار إلى جانب قیاس نجاح التص  

وقد استخدم میزان تقدیر ثالثي . الخامة واأللوان وأسالیب التنفیذ
مالئم  - مالئم ( لالستبیان حیث تضمن ثالث مستویات لإلجابة وھي 

  )غیر مالئم  –إلى حد ما 
  :استبیان خاص بالمستھلكات - 2

م تم إعداد استبیان خاص بالمستھلكین للتعرف على مدى تقبلھ
. للتصامیم المقترحة والتي تحمل الطابع الورقي لالوریجامي

ومجموعة من )  الوظیفي والجمالي(وتضمن االستبیان محورین 
بحیث یمكن الحكم من خاللھا على نجاح ) 12(العبارات عددھا 

التصمیمات المقترحة من حیث الشكل الجمالي ومدى مالئمتھا 
تبحث عن التمیز والتجدید  وتوافقھا مع ذوق المرأة المعاصرة التي

                                                      . في أزیائھا
  :                               صدق وثبات االستبیان 

یقصد بصدق االستبیان  قدرة االستبیان على قیاس ما وضع لقیاسھ 
على  وللتحقق من صدق االستبیان تم عرض الصورة المبدئیة لھما, 

مجموعة من المحكمین من السادة أعضاء ھیئة التدریس قسم 
المالبس والنسیج بكلیة االقتصاد المنزلي جامعة الملك عبد العزیز 

وذلك , ومن الكلیات المناظرة المتخصصین في مجال الدراسة 
إلبداء الرأي في محتواھا ومدى توافر النقاط التالیة في االستبیان 

                            - : وھي 
  الصیاغة ووضوح العبارات                           - 
  التسلسل والتنظیم                                          - 
  عدد العبارات                                                - 
  شمول االستبیان ألھداف البحث                         - 

  ن        حساب صدق وثبات االستبیا
تم توزیع االستبیان على عینة مقصودة من المتخصصات في   

حیث قامت الباحثة )  22( وبلغ العدد الكلى لھذه العینة  , المجال
بحساب صدق العبارات عن طریق حساب معامالت االرتباط بین 
درجة مالئمة كل محور على حدى والدرجة الكلیة لالستبیان 

ویوضح ) ر(م معامل االرتباط لبیرسونباستخدا) االتساق الداخلي(
  )  3(رقم و )1(ذلك جدول رقم 

  :   ثبات االستبیان  
ً إذا أعید تطبیق  ویقصد بھ ضمان الحصول على نفس النتائج تقریبا
االستبیان أكثر من مرة على نفس العینة وذلك مع مراعاة مماثلة 
الظروف، وتم التحقق من ثبات االستبیان عن طریق استخدام 

لحساب معامل )   Cronbachs Alpha"a( معادلة ألفا كرونباخ(
ألفا بین درجة كل محور على حدى والدرجة الكلیة لالستبیان للتأكد 

  )      4(ورقم ) 2(من ثبات االستبیان ویوضح ذلك الجدول رقم 
یوضح معامالت ارتباط بیرسون بین درجة كل محور ) 1(جدول 

  )ة المتخصصاتصور(والدرجة الكلیة لالستبیان 
  مستوى الداللة  معامل ارتباط بیرسون  محاور االستبیان
  0,01  **0.828  الجانب الجمالي
  **0.848  الجانب الوظیفي

یوضح قیم معامالت ألفا كرونباخ للدرجة الكلیة )2(جدول 
  )صورة المتخصصات(لإلستبیان 

  
  المحور

  طرق الثبات
  جثمان  سبیرمان  براون

  **0,615  **0,702  **0,865  كلیةالستبیان الادرجة 
یوضح معامالت ارتباط بیرسون بین درجة كل محور ) 3(جدول 

  )صورة المستھلكات(والدرجة الكلیة لالستبیان 
  مستوى الداللة  معامل ارتباط بیرسون  محاور االستبیان 
  0,01  **0.829  الجانب الجمالي
  **0.849  الجانب الوظیفي

  

ألفا كرونباخ للدرجة الكلیة  یوضح قیم معامالت)4(جدول 
  )صورة المستھلكات(لإلستبیان 

  
  المحور

  طرق الثبات
  جثمان  سبیرمان  براون

  **0,795  **0,856  **0,902  الكلیة الستبیان ادرجة 

  :تطبیق االستبیان  
تم تطبیق االستبیان بعد التأكد من صدقة وثباتھ على عینة 

ء ھیئة التدریس وھم السادة أعضا) 21(المتخصصین وعددھم 
المتخصصین في مجال الدراسة وتم اختیار عینة من المتخصصین 

بطریقة قصدیھ للتعرف على أرائھم في مجموعات التصمیمات 
أما االستبیان الثاني تم تطبیقھ بعد التأكد من صدقة وثباتھ , المنفذة 

) 147(على عینھ من المستھلكین في المنطقة الغربیة وعددھم 
ریقة عشوائیة للتعرف على مدى قبولھم واستحسانھم والمختارة بط

  .للتصامیم المنفذة 
 

ھي كلمة یابانیة حیث أن المقطع  Origamiكلمة اوریجامي 
"Ori " في حین أن المقطع " مطوي" یعنى"Kami " یقصد بھ
وتشیر ھذه الكلمة للعدید من أنشطة طي الورق؛ في حین ". الورق"

ي، المتمثل فى كافة أشكال المطویات الورقیة، ھو أن الناتج النھائ
.                                                    عابرة عن مزیج مركب من الخبرة واألسالیب

)LaFosse, 2000(  
  :أنواع االوریجامي 

  :االوریجامي الحركي 
یعتبر االوریجامي الحركي من أنواع االوریجامي الفریدة من نوعھا 

وقد . أنھا قابلھ للتحرك ومن أمثلتھا نماذج الطائرات الورقیة حیث
  .سنھ  400تم اكتشاف أقدم اوریجامي متحرك قبل 

 )2015 ,-center.com/fortune-resource-www.origami
teller.html(  

  
 )Lammers, Blackburn , 2006 (  

  :االوریجامي التركیبي المنتظم 
إن االوریجامي التركیبي المنتظم عبارة عن نموذج تركیبي معقد تم 
تشكیلھ بواسطة نسخ من وحدات اوریجامي متماثلة، وقد تم أوال 
طي األوراق في قطع اوریجامي صغیرة متجانسة عدیدة، وتسمى 

ناسقة أو بالوحدات، وقد تم تركیب الوحدات لتكون تركیبات مت
ثالثیة األبعاد ویتم تشكیل نقوش اوریجامي عبر شدھا بأحكام 

  وتشابك بنظام الجیوب والنقاط 
(Gurkewitz  & Arnstein ,1995 ) 

  
www.sites.inka.de  
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   الطي الرطب
إن الطي الرطب عبارة عن طریقة فریدة تستخدم الماء على الورق، 

ون األوراق مبللة تشكل بسھولة في تماثیل أو نماذج غیر وعندما تك
ھندسیة، المحترفین في مجال الطي الرطب قاموا بابتكار انحناءات 
رقیقة بعد ترطیب الورق، باإلضافة إلى تغریھ السطح عبر ذوبان 
الغراء بواسطة الماء وسھولة اللصق والتي قد تم تطبیقھا في الورق 

  .الصناعي المخصص لذلك 
LaFosse,2000 ( (  

  
)laFosse , 2000( 

  تغطیة االوریجامي بالفسیفساء
على ید شوزو  1960بدأ اوریجامي الفسیفساء في أواخر عام 

حیث نشر قلیل من الكتب التي   Shuzo Fujimotoفوجیموتو 
تتكلم عن ھذا النوع من التكتیك في تصمیم االوریجامي وقد كان في 

كتاب لھ یتكلم عن اوریجامي  وقد نشر تجاریا أول. 1976عام 
  . الفسیفساء

 (www.origami-resource-center.com/origami-
tessellations.html,2015) 

 
(Gjerde ,2009)  

إن االوریجامي التكنیكي یسمح بإنشاء نماذج :االوریجامي التكنیكي 
معقدة بواسطة طریقة ریاضیة قبل أن یحدث أي طي فعلي، وتتعلق 

ریجامي التكنیكي بأنماط ثني وتعرف باترون الفكرة األساسیة لالو

ً ولكن  التجعید وھذا یمثل الخطوط على ورقة عندما تقوم بطي فعلیا
  .قبل أن یتم عملیة الطي الفعلیة 

origami-resource-center,2015 

  
2015 ,center.com-resource-www.origami  
  :ن الذین تأثروا بھذا الفن المصممی

 Charles JamesHYPERLINKتشالیز جیمس 
"http://www.metmuseum.org/toah/hd/cjam/hd_

cjam.htm " 
 تصمیم في االوریجامي فن ادخلوا من أوائل من المصمم ھذا یعتبر
 بتحدید قام فقد لھا، نظیر ال كانت كمصمم ھمھارات إن األزیاء
 وفقا عدیدة لقطع أنماط بتصنیع وقام الثنیات على الخصور
 Dior اعترف وقد الصدر على المثلث البروز إلزالة للمطلوب

بنفسھ أنھ كان ملھما منھ إلنشاء تصمیمات تغییر الموضة العالمیة 
مة بتحدید ، التي كانت متس)نیولوك(التي تسمى المظھر الجدید 

 ,Hay.     (تنسدل منھا جونالت واسعة كاملةو منطقة الخصر
2014(  

  )Issey Miyake(ایسي میاكي 
قیمة كبیرة على عالم الموضة من خالل , أضاف المصمم الیاباني

على المالبس , إدخال الشكل المعاصر للمالبس الیابانیة التقلیدیة
صامیمھ من حیث أستوح بعض العناصر التي تمیز ت. الغربیة

, االوریجامي ونسقھا بحیث تصبح متناغمة مع بعضھا البعض
  .وكذلك بشكل یتماشي مع شخصیة وروح مرتدیھا 

)Hiramitsu,2005(  
  John Galliano) ( جون جالیانو 

 Christianأحد العروض المدھشة عرض كبار بیوت األزیاء      
Dior  في باریس الذي صممھ  2007لربیعGallianoت ، وكان

تشكیلة األزیاء مستوحاة من السیدة الفراشة وقد أظھرت مدى 
انسجام طیات االوریجامي مع األقمشة المنتقاة بعنایة إلظھار جمال 

  )Mower, 2007(ھذا الفن على الجسم البشري  

  : التصامیم المنفذة
  لتصمیم االول والثاني والثالث من خامة الجلد الصناعي

    

http://www.metmuseum.org/toah/hd/cjam/hd_


Sara Aldosairi & Nermin Abdel Rahman 311 
 

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

 

 امس والسادس من خامة االورجانزالتصمیم الرابع والخا

       
 

  :استبیان خاص بالمتخصصین في مجال المالبس والنسیج - 1
ویھدف االستبیان إلى التعرف على أراء السادة األساتذة 

( المتخصصین في مجال المالبس والنسیج وتتضمن محورین 
یمكن من خاللھا قیاس ) 17(ت عددھا وعبارا) الوظیفي والجمالي 

نجاح التصامیم المقترحة من حیث تعبیرھا عن أسلوب االوریجامي 
إلى جانب قیاس نجاح التصمیمات المقترحة من حیث اختیار الخامة 

  .واأللوان وأسالیب التنفیذ

  :استبیان خاص بالمستھلكات  - 2
لھم تم إعداد استبیان خاص بالمستھلكین للتعرف على مدى تقب

. للتصامیم المقترحة والتي تحمل الطابع الورقي لالوریجامي
ومجموعة من )  الوظیفي والجمالي ( وتضمن االستبیان محورین 

بحیث یمكن الحكم من خاللھا على نجاح ) 12(العبارات عددھا 
التصمیمات المقترحة من حیث الشكل الجمالي ومدى مالئمتھا 

التي تبحث عن التمیز والتجدید وتوافقھا مع ذوق المرأة المعاصرة 
  .في أزیائھا 

  )صورة المتخصصات(یوضح قیم معامالت ألفا كرونباخ للدرجة الكلیة لإلستبیان 
  

  المحور
  طرق الثبات

  جثمان  سبیرمان  براون
  **0,615  **0,702  **0,865  الدرجة الكلیة لالستبیان

  )صورة المستھلكین(ان یوضح قیم معامالت ألفا كرونباخ للدرجة الكلیة لالستبی
  طرق الثبات  المحور

  جثمان  سبیرمان  براون
  **0,795  **0,856  **0,902  الدرجة الكلیة لالستبیان

Results  
  :التحقق من صحة الفرض األول 3

  :ینص الفرض األول على ما یلي    

     " َ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات المنفذة وفقا
  ".راء المتخصصات بالنسبة لخامة الجلدآل

 التصمیم  المحاور
 

  العدد
  

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  نسبة  
  التحسن

  قیمة   
  "ت"   

الداللة 
 اإلحصائیة

  :األول
من  العبارة( الجمالي

1 -9(  

  *0,000  53,2000  0,28  0,83  14,78  21  األول
 *0,000  2,09  11,11  21 الثاني
 *0,000  1,81  12,56  21  الثالث

  :الثاني
  العبارة( الوظیفي

  )17-10 من

  *0,000  17,0229  0,80  2,26  13,63 21  األول
 *0,000 1,46 11,88  21 الثاني
 *0,000 1,73 12,13  21  الثالث

  )0,05(تشیر إلى الداللة اإلحصائیة عند مستوى *
ُمثل الفروق : التمثیل البیاني بین متوسطات یمكن للباحثة أن ت

استجابات المتخصصات تجاه التصمیمات الثالثة باستخدام خامة 
 :الجلد كالتالي 
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  التحقق من صحة الفرض الثاني 
  :ینص الفرض الثاني على ما یلي

 " َ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات المنفذة وفقا
  ".آلراء المتخصصات بالنسبة لخامة االورجانزا

 التصمیم  المحاور
 

  العدد
  

  المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  نسبة 
  التحسن

قیمة 
  "ت"

 الداللة اإلحصائیة

 العبارة( الجمالي  :األول
  )9-1من 

  *0,000  30,5424  0,45  1,00  9,67  21  الرابع 
 *0,000  1,36  13,89  21  الخامس
 *0,000  0,73  13,44  21  السادس

  العبارة( الوظیفي  :الثاني
  )17-10  من

  *0,000  25,7312  0,55  0,87  11,00 21 الرابع
 *0,000 1,55 14,13  21 الخامس
 *0,000 0,71 13,25  21  السادس

  )0,05(تشیر إلى الداللة اإلحصائیة عند مستوى *
ُمثل الفروق بین متوسطات : التمثیل البیاني یمكن للباحثة أن ت

الثالثة باستخدام خامة استجابات المتخصصات تجاه التصمیمات 
  :االورجانزا كالتالي 

   
  التحقق من صحة الفرض الثالث 

  :ینص الفرض الثالث على ما یلي       
      " َ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات المنفذة وفقا

  ".آلراء المستھلكین بالنسبة لخامة الجلد
  العدد  التصمیم  المحاور

   
المتوسط 
  يالحساب

  االنحراف
  المعیاري

  نسبة
التحسن   

   قیمة    
  " ت"   

  الداللة اإلحصائیة

  العبارة ( الجمالي  :األول
  )6-1  من

 *0,000 36,467  2,74 7,96 74,83 147 األول
 *0,000 6,71 99,83 147    الثاني
 *0,000 10,33 85,67 147 الثالث

  العبارة( الوظیفي  :الثاني
  )12- 7من  

  16,467 4,97 11,02 63,33 147 ألولا
  

0,000*  
 *0,000 12,17 81,83  147   الثاني
 *0,000 9,33 78,83  147 الثالث

  )0,05(تشیر إلى الداللة اإلحصائیة عند مستوى *
ُمثل الفروق بین متوسطات :التمثیل البیاني  یمكن للباحثة أن ت

ة باستخدام خامة استجابات المستھلكین تجاه التصمیمات الثالث
 : الجلد كالتالي

 
  التحقق من صحة الفرض الرابع
توجد فروق ذات داللة إحصائیة :" ینص الفرض الرابع على ما یلي

َ آلراء المستھلكات بالنسبة لخامة  بین التصمیمات المنفذة وفقا
  ".االورجانزا

  التصمیم  المحاور  
  

  العدد
   

  المتوسط
  الحسابي 

  االنحراف
  المعیاري

  نسبة  
التحسن    

   قیمة    
  " ت"   

الداللة 
  اإلحصائیة

  العبارة ( الجمالي  :األول
  )6-1  من

  *0,000  68,232  1,36  5,85  70,17  147  الرابع
 *0,000  3,33  92,67  147الخامس      

  *0,000  2,07  88,50  147  السادس
  العبارة( الوظیفي  :الثاني

  )12- 7من  
  *0,000  104,540  0,85  9,29  59,50  147  الرابع

 *0,000  2,07  88,50  147الخامس      
 *0,000  5,71  85,17  147  السادس

ُمثل الفروق بین متوسطات : التمثیل البیاني   )0,05(تشیر إلى الداللة اإلحصائیة عند مستوى * یمكن للباحثة أن ت
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 :االورجانزا كالتالي خامة استجابات المستھلكین تجاه التصمیمات الستة باستخدام 

    
  التحقق من صحة الفرض الخامس 

توجد فروق ذات داللة :"ینص الفرض الخامس على ما یلي 
إحصائیة بین التصمیمات المنفذة  باستخدام االورجانزا والجلد 

  "بأسلوب االوریجامي لصالح الجلد 
الرابع، / ات التصمیم األول ، الثاني ، الثالث باستخدام خامة الجلد جدول یوضح استجابات أفراد العینة من المتخصصات على عبار

  الخامس، السادس باستخدام خامة االورجانزا
  /المحاور
  الخامة

  التصمیم
  

  العدد
  

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  نسبة
  التحسن

  قیمة
  "ت"

الداللة 
  اإلحصائیة

  *0,000  32,2240  0,42  1,71  14,24  21 األول  الجلد :األول
 *0,000  1,81  11,47  21 الثاني
 *0,000  1,73  12,35  21 الثالث

  *0,000  40,8167  0,34  1,16  10,29 21 الرابع  االورجانزا :الثانى
 *0,000 1,41 14,00  21 الخامس
 *0,000 0,70 13,35  21 السادس

  )0,05(تشیر إلى الداللة اإلحصائیة عند مستوى *
ُمثل الفروق بین متوسطات أ :اني التمثیل البی مكن للباحثة أن ت

استجابات المتخصصات تجاه التصمیمات الستة باستخدام خامتي 

بالتمثیل ) الجانب الوظیفي –الجانب الجمالي ( االورجانزا و الجلد
 :البیاني كما ھو موضح بالشكل التالي

       
Results 

نین أمكانیة التصمیم على أوضحت نتائج تطبیق االستبیا - 1
واثر ذلك في تجدید خطوط , المانیكان بأسلوب االوریجامي 

  .الموضة 
أن فن االوریجامي من الفنون التي تھتم بالتشكیل الفني الدقیق  - 2

لألعمال ثنائیة وثالثیة األبعاد واثر ذلك على التصمیم على 
  .المانیكان 

بعض أفكار  االستفادة من االوریجامي كطریقة لصیاغة - 3
  .التصمیم بناء على معرفة المصمم بأسلوب االوریجامي 

استخدام فن االوریجامي في تصمیم وتنفیذ المالبس یساھم في  - 4
  تجدید األفكار وابتكار أسالیب جدیدة للتصمیم 

أكدت نتائج تطبیق االستبیان أن التصامیم المنفذة أظھرت سمات  - 5
  .فن االوریجامي 

یق االستبیان الموجة للمتخصصین وجود فروق دلت نتائج تطب - 6
بین متوسط درجات ) 0,05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

التصمیمات المنفذة بأسلوب االوریجامي لخامة الجلد لصالح 
  .التصمیم األول وبذلك یتحقق الفرض األول 

دلت نتائج تطبیق االستبیان الموجة للمتخصصین وجود فروق  - 7
بین متوسط درجات ) 0,05(یة عند مستوى ذات داللة إحصائ

التصمیمات المنفذة بأسلوب االوریجامي لخامة االورجانزا 
  .وبذلك یتحقق الفرض الثاني, لصالح التصمیم الخامس 

دلت نتائج تطبیق االستبیان الموجة للمستھلكین وجود فروق  - 8
بین متوسط درجات ) 0,05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

المنفذة بأسلوب االوریجامي لخامة الجلد لصالح التصمیمات 
  .وبذلك یتحقق الفرض الثالث , التصمیم الثاني 

دلت نتائج تطبیق االستبیان الموجة للمستھلكین وجود فروق  - 9
بین متوسط درجات ) 0,05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

التصمیمات المنفذة بأسلوب االوریجامي لخامة االورجانزا 
  .وبذلك یتحقق الفرض الرابع , لتصمیم الخامسلصالح ا

ثبت من خالل مناقشة الفرض الخامس انھ توجد فروق ذات  - 10



314 Benefiting from Origami Art in Fashion Draping By Using Diverse Fabrics 
 

International Design Journal, Volume 9, Issue 1January 2018 
 

بین التصمیمات ) 0,05(داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
َ آلراء المتخصصات والمستھلكات بالنسبة  الستة المنفذة وفقا
ح لخامة الجلد وخامة االورجانزا وأن ھذه الفروق جاءت لصال

أما بالنسبة , التصمیم األول المنفذ بخامة الجلد للمتخصصات 
للمستھلكات فجاءت الفروق لصالح التصمیم الثاني المصمم 

  .وھذا یحقق صحة الفرض الخامس , بخامة الجلد 
 

ضرورة االستلھام من الفنون المختلفة مثل فن االوریجامي في  - 1
ات الدراسیة مثل مادة تصمیم مجال تصمیم األزیاء في المقرر

  .األزیاء 
إجراء المزید من الدراسات واألبحاث التي تتناول جمالیات فن  - 2

  .االوریجامي 
تدریب وتعلیم الطالبات على كیفیة استخدام االوریجامي لما لھ  - 3

  .من أھمیة بالغھ في تطویر أفكارھم التصمیمیة 
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