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Abstract   Keywords 
ة التشكیلی إلمكاناتو تتمیز بالثراء في الما تحتویھ من قیم جمالیة نحو تناول العجائن الورقیة  الدراسةاتجھت  

ھ حدیثة تجریبی فتح افاق جدیده إلیجاد مداخلحث إلي ھدف البوویمكن توظیفھا في مجال التشكیل علي المانیكان 
اعداد  خالل من خالل العجائن الورقیة و امكانیھ االستفادة منھا في مجال التشكیل على المانیكان وذلك من

ت لتي حصلوتم اختیار أربع تصمیمات للتنفیذ بالعجائن الورقیة وا اوعددھا عشرون تصمیمتصمیمات ملبسیھ 
جاد حلول إی وكنت أھم نتائج البحث . عند تقیمھا من المتخصصین في مجال المالبس النسیج علي أعلي نسبھ 

أنھ راسة اثبتت الد كما  تشكیلیة متنوعھ تتسم بالطالقة التعبیریة والمرونة لتطبیقھا في مجال التشكیل علي المانیكان
ن بین متھة نظر المتخصصین، حیث یمكن االستفادة من العجائن الورقیة في تنفیذ تصمیمات ومكمالت من وج

اوح ات تترأن جمیع المنتجات قد حصلوا على مستوى مالئم بمتوسطخالل استجاباتھم حول التصمیمات ما یلى: 
نتجات ن ترتیب الموبالتالي یكو، وتعتبر كل المنتجات مناسبة من حیث تحقق الجوانب التقنیة، ) 2.93:  3ما بین (

  ).10)، التصمیم (18)،  المكمل(20كمل()، الم6المنفذة : التصمیم (

  الخامات   
Materials 

 العجائن الورقیة 
Paper pulp 

 تصمیم األزیاء 
Fashion Design 

  التشكیل علي المانیكان 
Draping 
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Introduction  
یعتمد مصمم االزیاء على مصادر متنوعھ یستلھم منھا افكار 

ون تصمیماتھ ولكي یصل الي المكانة التي یتطلع لھا البد ان یك
مجدد لنشاطھ الذھني  وذلك بالبحث عن مصادر تجعلھ متفرد 

ى ومبدع في اعمالھ و المصمم المبدع ھو الذي یمتلك القدرة عل
 من زة  الجدیدة ،ان كل ما یحیط بالمصمماكتشاف المصادر المتمی

مؤثرات بصریھ تدعو للتفكیر والتأمل والتحلیل تمثل مصدرا 
 لإللھام  فكل ما ینتجھ المصمم من اعمال یكون انعكاس لخبرت

  بصریة او لفكرة مسبقھ من وحي البیئة المحیطة.
 قنیاتن تمفاألزیاء من الفنون التطبیقیة التي تتأثر بكل ما ھو جدید 

ا حدیثة فیزداد ازدھارھا وكل مصمم لألزیاء یمكنھ اضافھ كل م
ھو جدید الي ھذا المجال بحیث یتمشى ومتطلبات العصر ویتفق 
والموضة تبعا للبیئات المحیطة، وقد دخلت الموضة مؤخرا في 

 – اميالتجاه العام الداعي الي الحفاظ علي البیئة  ( ھدي محمد س
2015-1163.(  

ت فن الحدیث صور مباشره في التحرر من الخاماونظرا لتناول ال
ھ ھلكالتي اعید استخدامھا واالستجابة لخامات جدیده ونفایات مست

 داعیمكن لعین الفنان المبتكرة ان تصیغھا في قوالب تتسم باإلب
ھ والتجدید ولكي یضیف  الفنان الى فنھ  كان ھناك ضرورة حتمی

 من كتشف ما یصلح منھاتفرض علیھ ان یتنقل في بیئتھ المحلیة لی
 – تحيخامات یستفید منھا ویوظفھا في اعمال الفنیة ( احمد محمد ف

2011-635. (  
ء شیاویتطلب ھذا االسلوب من الفنان قضیھ البحث والتنقیب عن اال

التي یستخدمھا في التعبیر عن ما ھو خاص بھ حیث تتطلب ذلك 
 من ابتكارشاحنھ كبیره من التخیل والذكاء حتى یتمكن الفنان 

اشكال وصیغ ألفكار جدیده غیر مألوفة من خالل العناصر 
 المضافة والتي تمنح الفنان الفرصة لتنوع طرق االداء و فتح

  ) .648-2011 –اسواق جدیده لإلبداع ( احمد محمد فتحي 
وقد و ھذا البحث ھو الذي یقودنا الى اختیار الخامة لتأدیة الفكرة ،

مات البیئة اما بحالتھا الطبیعیة كیف ما اتجھ الفنان نحو توظیف خا
وجدھا واما بتناول تلك الخامات محاوال التعدیل والتغییر في بعض 
الخصائص التشكیلیة یكون لھ دخل في ایجادھا بالكیفیة التي یرى 

امكانیات اوسع مما قد تكون علیھ بحالتھ الطبیعیة المعروفة ( احمد 
  ).639-2011 –محمد فتحي 
من  دیةب اخر وجدنا ان الفن یتخلى عن المفاھیم التقلیھذا ومن جان

ن اجل الوصول الى رؤیھ جدیده للواقع واختصر المسافة بین الف
ر والحیاه بمعنى التوجھ نحو العمل الفني بالخامة  بشكل مباش
 –متضمن كل العملیات الفكریة ولیس لھ ھدف( احمد محمد فتحي 

2011-648.  (  
ا اصروالتشكیلي لمفھوم الخامة لم یعد ق وان تطور الفكر الجمالي

ل علي استخدام الخامة في حدودھا الضیقة، بل تعدي بھا من خال
ا انموالحاجز الضیق في تناولھا ، ولذلك نجد الخامة لم تعد غایة 

  ).945-2008-أصبحت وسیلة لفكر الفنان ( اشرف احمد 
ال في ائال ھولقد شھد القرن العشرین باتجاھاتھ الفنیة المختلفة تحو

 ممارسة الفن معتمدا في ذلك علي التجریب بالخامة حیث تحولت
 ذلكالخامة من كونھا وسیط مادي الي كونھا مفھوم في حد ذاتھ وب

اعطت الفنون الحدیثة دروسا مبتكرة في التحرر من الخامات 
 في التقلیدیة واالستفادة بخامات جدیده یمكن أن یصوغھا الفنان

داع والحداثة للتحرر من كل ما ھو تقلیدي قالب فني من االب
ع بداوالبحث عنھ بدائل غیر مألوفة لفتح افاق جدیده في مجال اال

  ).   1294 - 2015 –واالبتكار الفني ( عفاف عمران وأخرون 
ة یدیوفي الوقت الحالي أصبح تناول الخامات المستحدثة غیر التقل

ن یكارة علي المانمن اھم التشكیالت والتصمیمات الحدیثة والمعاص
 ، حیث یحمل تنوع الخامات في الفن الحدیث قیما حسیة متعددة

(  كانیستطیع مصمم األزیاء توظیفھا في اثراء التشكیل علي المانی
ن التشكیل فھو كغیره من فنو) 262-2007 –سالمة محمد إبراھیم 

ط وسیلة للتفاھم لما یحتویھ من مفردات ودالالت انسانیھ ترتب
ن لفعالة باإلنسان حصرا وذلك لكونھ نتائج ابداعیھ مظواھره ا

 –مد ألحاالناحیتین الفكریة والعملیة لما صنعتھ ید االنسان ( احمد 
2001-259(  

فالورق خامة طبیعیة یمتلك صفات خاصھ تفتح مجانا واسع للتعبیر 
للفنان عند محاولھ تشكیلھ ابعاد فنیھ مستحدثھ تساھم في یتیح وقد 

ني اكثر ابداعیھ یحدث في الكشف عن صیاغات جعل نشاط الف
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تشكیلیھ ومعالجات تكنولوجیھ تسھم في مجال التشكیل بصفھ عامھ 
والتشكیل على المانیكان بصفھ خاصھ لھذا قامت الباحثة باستخدام  
العجائن الورقیة  وتوظیفھا لما تحتویھ من قیم تشكیلة وجمالیة  

عم البیئة وتندرج للحصول علي تصمیمات تدوایقاعات مختلفة 
وبذلك یمكن تحویل النفایات تحت مصطلح تنمیة البیئة المستدامة 

التي تشكل خطرا على المجتمع الصناعي من تلوث بصري 
وتدھور الصحي الى اعمال فنیھ تساھم في تنمیھ االحساس بالقیم 

باإلضافة الي تطلع الباحثة الي الجمالیة والسلوكیة في المجتمع ، 
مألوف واثارة اإلضافة اإلبداعیة المبتكرة في مجال الخروج عن ال

 التشكیل علي المانیكان 
Statement of the problem 
  مشكلة البحث في اإلجابة علي التساؤالت التالیة :تكمن 

ة  . 1 اد جمالی ل ابع یھ تحم میمات ملبس داد تص ھ اع ا امكانی م
 باستخدام العجائن الورقیة ؟

ي ما . 2 ات الم ھ ة التقنی ائن الورقی میم العج كیل وتص ة لتش طلوب
 ؟ علي المانیكان

ة  . 3 میمات المقترح اح التص دي نج ر م ھ  نظ ن وج م
 ؟  المتخصصین

Objective   
من خالل مقدمھ البحث والتساؤالت التي تم عرضھا یتضح الھدف 

یثة فتح افاق جدیده إلیجاد مداخل تجریبیھ حدمن البحث الحالي ھو 
ا الل العج ن خ ال م ي مج ا ف تفادة منھ ھ االس ة و امكانی ئن الورقی

  التصمیم على المانیكان وذلك من خالل :
ة   . 1 ائن الورقی تخدام العج انتاج تصمیمات ذات طابع خاص باس

 تمتاز بالتفرد والتمیز.
ع . 2 ة ووض ائن الورقی كیل دراسة العج ة لتش ات المطلوب ھا التقنی

  علي المانیكان.
ن قتصادیة وعلي درجة عالیة مالمساھمة في تقدیم منتج أكثر ا . 3

  الجودة .
Significance 

كیل  -1 یة القاء الضوء وفتح افاق جدیده من خالل اإلمكانات التش
  للعجائن الورقیة في مجال التصمیم علي المانیكان .

ات  -2 ین الخام ربط ب اثراء التذوق الفني للمصممین من خالل ال
  ء.الجدیدة غیر التقلیدیة وتصمیم االزیا

كیلیة -3 ة والتش یم الجمالی راز الق ت اب ة واالس ائن الورقی فادة للعج
  .منھا في التشكیل علي المانیكان

ات  -4 ن الدراس د م راء المزی احثین إلج ة للب یح الفرص د یت ق
ار  ى انتش اعد عل ا یس ة مم ائن الورقی ى العج ة عل التطبیقی

  استخدامھا .
 Methodology 

 : من خالل الدراسات السابقة وصفياستخدام البحث المنھج ال - 1
  واالطار النظري 

ن استخدم البح -2 ذ مجموعھ م الل تنفی ن خ ي م نھج التجریب ث الم
  القطع الملبسیة ومكمالت المالبس.

 Research Tools 
 الجسم الصناعي لتنفیذ التصمیمات الملبسیة (المانیكان ) . -
 العجائن الورقیة . -
 ء المتخصصین في التصمیمات المقترحةاستبانة استطالع آرا -

المحور بالعجائن الورقیة واالستمارة مكونھ من محورین 
:  المحور الثانيتحقیق عناصر وأسس التصمیم ، األول :

ل مدي تحقیق الجانب االبتكاري في التصمیم وقد تم تقسیم ك
 ) 1محور إلي عدة بنود أخري.  ملحق رقم (

ین في التصمیمات المنفذة استبانة استطالع آراء المتخصص -
رة تمابالعجائن الورقیة بأسلوب التشكیل علي المانیكان  واالس

م وت الجوانب التقنیة للعجائن الورقیة محور واحدمكونھ من 
 ) 2إلي عدة بنود أخري.  ملحق رقم (  تقسیم المحور

 Delimitations  
  العجائن الورقیة. -1
  للتصمیم علیھ المانیكان واألدوات المطلوبة -2
 الھ التصویر الفوتوغرافي  -3
-ة الخامات المستخدمة لتنفیذ التقنیات  (المشمعات الحراری -4

 أسالك). -رائط ستان ش –أقمشة – -صقال -روف -الورق
 برنامج اكسیل للمساعدة في استخالص النتائج اإلحصائیة. -5
برنامج الفوتوشوب لتعدیل الصور النھائیة للتصمیمات  -6

  المنفذة.
Hypothesis 
ادة  - تجابات الس ین إس ائیھ ب ة إحص روق ذات دالل د ف توج

ة  میمیات المقترح ى التص ین عل ائن  المتخصص ن العج م
ة ق الورقی ى تحق ب  ف میم والجوان س التص ر وأس عناص

 " االبتكاریة
ادة  - تجابات الس ین إس ائیھ ب ة إحص روق ذات دالل د ف توج

ن الع ذة م ةالمتخصصین على التصمیمیات المنف ائن الورقی  ج
 .فى مدي تحقق الجوانب التقنیة

ن  - تفادة م ن االس ات یمك ذ منتج ى تنفی ة ف ائن الورقی العج
ة  ة عالی الت) ذات تقنی میمات ومكم ر (تص ة نظ ن وجھ (م

  السادة المتخصصین).
Terminology 

 صیاغات تشكیلیة . -
الصیاغة التشكیلیة لمختلف العناصر داخل التكوین الشمل ھو 

ل احداث الوحدة والتكامل بین العناصر المختلفة للعمل من خال
 ذف،عملیات التنظیم وإعادة التنظیم ،والتحلیل، والتركیب، والح
 ضوءواالضافة، والتغییر في االشكال والدرجات للونیة ، وقیم ال

والظل والمساحات , وغیر ذلك من المكونات "والتكوین یعني 
كون في النھایة شیئا واحدا , وضع أشیاء عدیدة معا، بحیث ت

وطبیعة وجود كل من العناصر یساھم مساھمة فعالة في تحقیق 
 في العمل النھائي للناتج وفي التكوین البد من أن یكون كل شيء

موضع محدد ویؤدي الدور المطلوب والنشط من خالل علقاتھ 
  ).Ruskin-1971-36بالمكونات األخرى (

ت ظیماالعمل الفني تتم بأسالیب وتنوالصیاغات التشكیلیة لمكونات 
یخ مختلفة تبعا للمدارس واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة في تار

 )Anaheim-1954-353الفن ( 
 عجائن ورقیھ . -

  عجائُِن : جمع عجینة
دً جیِّ  عجینة : قطعة من الخلیط المتماسك بعد مزجھ بالماء وتحریكھ

 ُ َْعِجن ً، ف، وفي المعجم الوسیط "َعَجَن الشيَء ی ٌن ْعُجومَ ھو ھ َعْجنا
وَعِجین، واْعتََجنھ: اعتمد علیھ بُجْمعھ 

َْغِمُزه   https://www.almaany.com/ar/dict/ar-arی
 

( الورق كخامة راسة (ضحي مصطفي الدمرداش) بعنوان د  -1
  م : 2009 ) ابتكاریة لتصمیم األزیاء

دراسة إمكانیة تصمیم وتشكیل المالبس بخامة  ھدف البحث إلي :
غیر تقلیدیة كخامة الورق، تخفیف العبء المادي علي الطالب 
باستخدام خامة رخیصة في تصمیم األزیاء ،تنمیة القدرة االبتكاریة 

زة من خالل استخدام خامة التصمیمیة لطلبة قسم المالبس الجاھ
باستخدام خامة من أھم  نتائج البحث انھ الورق في التصمیم وكان 

الورق أمكن تنمیة القدرات االبتكاریة واإلبداعیة لدي طالب قسم 
المالبس الجاھزة ، أتاحت خامة الورق لطلبة قسم المالبس الجاھزة 
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ملبسیة التفكیر الحر مما مكنھم من إنتاج عدد من التصمیمات ال
المبتكرة  ، اتفقت كال الدراستین السابقة والحالیة في دراسة خامة 
الورق وخصائصھا ومیزاتھا وكیف یمكن االستفادة منھا في 
تصمیم األزیاء ولكن الدراسة الحالیة استخدمت طریقة من طرق 
تشكیل الورق ( العجائن الورقیة ) التي تستخدم في فن النحت 

  .للتشكیل علي المانیكان 
راسة ( ھیفاء عبد هللا جسر ) بعنوان ( بناء أسس وتقانات د  -2

لتشكیل وتنفیذ مالبس النساء من خامتي الورق واالسالك 
  م.2016بأسلوب المانیكان )

 : التعرف علي أنواع واستخدامات وطرق لتشكیل ھدف البحث إلي
كل من خامتي الورق واالسالك ، بناء طرق لإلنھاء والتشطیب 

 تم تقیات المستخدمة في بعض التصمیمات المقترحة والتيتناسب ال
ھ ان أھم نتائج البحثتشكیلھا بخامتي الورق واالسالك  كان من 

قامت الباحثة بوضع مجموعھ من األسس والقواعد إلنھاء 
وتشطیب بعض التقانات التي تم استخراجھا من التصمیمات 

ت مان نفس الخاالمقترحة من خامتي الرق ولسالك وقد تم تنفیذھا م
لیة لحاالمستخدمة داخل كل تصمیم، اتفقت كال الدراستین السابقة وا

في دراسة خامة الورق وخصائصھا ومیزاتھا وكیف یمكن 
مت تخداالستفادة منھا في تصمیم األزیاء ولكن الدراسة الحالیة اس

م طریقة من طرق تشكیل الورق ( العجائن الورقیة ) التي تستخد
  تشكیل علي المانیكان .في فن النحت لل

Theoretical Framework 
وي قفھي بمثابة مثیر التشكیل  تعد الخامة عنصرا ھاما من عناصر

 یاتفي ذاتھ یدفع الفنان الممارس الي استخدام العدید من التقن
ي لھا الینقوالمستحدثة التي یبعدھا عن المعالجات التقلیدیة  المألوفة 

ل لعملجات المبتكرة  فالخامة جزء أساسي في بناء االحلول والمعا
  ).60 - م1976 –الفني (زكریا ابراھیم 

  فالعمل الفني التشكیلي عناصره ثالثة :
  ة : كیفیة تناول الفنان لھا وطرق معالجتھا .الخام -1
  لتعبیر : وھو الشرح الذي ینفرد بھ كل فنان .ا -2
 میرة مطر بأنھ الشكللشكل او البنیة الفنیة : وقد وصفتھ أا -3

  )13-1984 –المعبر ( میرة مطر 
ا وتعتبر خامة الورق من الخامات التي تتمیز بخصائص عدیده لم
 تتصف بھ من مرونة ، طواعیة التشكیل ، تنوع مسطحاتھا وثراء

  .میمیة لتصتأثیراتھا الملمسیة التي تسمح بتوارد العدید من االفكار ا
ة التي یسھل صنعھا وتغطیة العدید فعجینة الورق من المواد الصلب

من األسطح بھا، وتستخدم عادةً في الحرف الیدویة واألعمال الفنیة 
لتنفیذ العدید من المنحوتات وأوعیة الفاكھة والدُمى وغیرھا، 
ویسھل طالء سطحھا وتلوینھ ما یتیح لك إضافة النقوش واأللوان 

  .ة الرائعةالزاھیة علیھا مانًحا عملك لمستھ الفنیة النھائی
  عجینھ الورق نوعان:

 غلیفت: وھي تصلح للكتابة اول  النوع األول: العجینة الناعمة
 بھذه یمكنالھدایا اول االعمال الفنیة الدقیقة والناعمة االسطح و

العجینة اعاده صناعھ الورق بشكلھا المعروف واستخدامھ  
  للكتابة علیھا.

 طریقھ تجھیز عجینة الورق الناعمة  :
  وعھ من االوراق القدیمة ونقصھا الى قطع صغیره.مجم -
ثم وضعھا في الماء الساخن وتركھا بعض الوقت لیذوب  -

ویمتزج بالماء حتي یصبح خلیط غلیظ القوام صورة رقم 
)1.( 

بعد ذلك نضعھ في الخالط الكھربائي ویجب اضافھ   -
تھ الورق بالتدریج حتي ال یتضرر الخالط  ثم نقوم بتصفی

م ائد باستخدام مصفاه وعصرة جیدا باستخدامن الماء الز
 ).2قطعھ من القماش صورة رقم (

لیط ثم نقوم بإضافة الغراء بكمیة تكفي للعجین لیصبح الخ -
 ) . 4متماسكا وناعما صورة رقم (

نضع عجینھ الورق في حافظات او أكیاس بالستیك  -
  ).5استعدادا استخدامھا فیما بعد صورة رقم (

  ).223-2015 –( نزھات البوغیشي  
ة : و تكون اقوى من العجین النوع الثاني: العجینة الخشنة

س لملمالناعمة و تستخدم في االعمال الفنیة التي تحتاج فیھا ا
ً في عمل الخرائط فأنھا تعطي منظر واضح الخشن  خصوصا

 لتضاریس كما في الخرائط
  تستخدم في عمل الدیكورات على الجدران -3

  ) ٦٨ – 2010 –( التربیة الفنیة 
  ).6طریقة تجھیز عجینة الورق الخشنة صورة رقم (

  یقطع الورق الي قطع صغبره  -
ثم وضعھا في الماء الساخن وتركھا بعض الوقت لیذوب  -

ویمتزج بالماء حتي یصبح خلیط غلیظ القوام صورة رقم 
)1.( 

ثم نقوم بتصفیتھ من الماء الزائد باستخدام مصفاه  -
ن القماش صورة رقم وعصرة جیدا باستخدام قطعھ م

)3.( 
اي ان یكون الصمغ ثلث  1: 3ثم إضافة الصمغ بنسبھ  -

  مقدار الماء.
نقوم بعجین الورق ومزجھ جیدا بأیدینا بعد لبس قفاز  -

)،صورة رقم 6حمایھ الیدین من االتساخ صورة رقم (

  
  )1صورة رقم (

 
  )2صورة رقم (

  

  
  )3صورة رقم (

  

  
  )4صورة رقم (

  
  )5صورة رقم (
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)7.(  
بعد االنتھاء والحصول على مزیج متجانس من عجینھ الورق 

یة ) ( الترب5اس بالستیك صورة رقم (نحفظھ في اوعیھ او اكی
  ) 8٨ – 2010 –الفنیة 

  العجائن الورقیة بإضافة الخامات المحتفلة :
 یستخدم في ھذه النوعیة العجائن الورقیة مضاف الیھا بعض

ھ ، الخامات ذات المالمس السطحیة المتنوعة كالنباتات الجاف
الخیوط ، األوراق ، لیصبح سطح العجینة المؤلف بتلك 

  لخامات یحمل ثراء تشكیلیا متمیزا ا
كما یمكن اضافھ حبوب األرز والعدس وقطع الخشاب او 
 الحجار الصغیرة  أیضا للحصول علي تأثیرات مختلفة (عفاف

  ).1401- 2015-عمران

  
  )6صورة رقم (

  
  )7(صورة رقم 

ض من خالل التجارب العملیة التي قامت بھا الباحثة وبعد استعرا
ا واعھالدراسات السابقة للعجائن الورقیة وخطوات اعدادھا ومعرفة أن

ً و ً واألدوات المطلوبة لتشكیلھا وكیفیة االستفادة منھا علمیا  على فنیا
مستوى صناعة الموضة وكیف تحولت لمصدر الھام ینضح بقیم ورؤى 

على  شكلةلیة جدیدة ربما تسھم في إثراء مجال التصمیم لألزیاء المتشكی
  وبالتالي اتجھ البحث الحالي إلى المانیكان 

اقتراح مجموعھ من التصمیمات الملبسیة والمكمالت وعددھم عشرون 
تصمیما والتي تصلح لالرتداء في العروض المسرحیة واالزیاء 

ي عرض التصمیمات المقترحة االستعراضیة والمالبس التنكریة وفیما یل
. 

 
  التصمیم األول

العجینة الورقیة تمثل الجزء 
الزخرفي باللون األزرق 
وتمثل االسورة في ایدي 

  المانیكان.

  
  التصمیم الثاني

العجینة الورقیة علي شكل 
  تفرعات بجانب الفستان

  
  التصمیم الثالث

العجینة الورقیة تمثل الجزء 
لون األیمن من المانیكان  بال

البنفسجي ویمثل جزء من 
  الخلف والكتف

  
  التصمیم الرابع

العجینة الورقیة تمثل 
  االخطبوط علي الكورساج

  
 التصمیم الخامس

العجینة الورقیة تمثل الشرائط 
 باللون األصفر

  
  التصمیم السادس

العجینة الورقیة تمثل 
الكورساج كامال ویمتد 

حتي خط اكبر حجم باللون 
  وداألحمر في األس

  
  التصمیم السابع

العجینة الورقیة تمثل 
الكورساج كامال والزخارف 

  علي جونلة الفستان

  
  التصمیم الثامن

العجینة الورقیة تمثل 
الكورساج كامال 

والجوانتي واالسورة في 
  الذراع
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  التصمیم  التاسع

تمثل العجینة الورقیة 
الكورساج كامال والزخارف 

  الموجودة بالكاب

  
  العاشرالتصمیم 

العجینة الورقیة تمثل 
الكورساج كامال ویمتد 

حتي خط اكبر حجم باللون 
  األسود

  
  التصمیم الحادي عشر
تمثل العجینة الورقیة 

التفرعات الموجودة نھایة 
  الفستان

  التصمیم  الثاني عشر
العجینة الورقیة تمثل 

  الكورساج كامال

  
  التصمیم الثالث عشر
العجینة الورقیة تمثل 

  كورساج كامالال

  
  التصمیم الرابع عشر

العجینة الورقیة تمثل أسفل 
الصدر والوسط حني خط 

  البطن

  
  

 التصمیم الخامس عشر
العجینة الورقیة تمثل الوسط 

(قصة علي شكل حزام 
 الفستان )

  
  التصمیم السادس عشر
تمثل العجینة الورقیة 
المكمل (ثعبان ) علي 

  الرقبة والذراع

  
  ع عشرالتصمیم الساب

تمثل العجینة الورقیة مكمل 
(كولیھ) علي شكل نجمة 

  البحر

  
  التصمیم الثامن عشر

  تمثل العجینة الورقیة التاج

  
  

  التصمیم التاسع عشر
  تمثل العجینة الورقیة جوانتي

  
  

 التصمیم العشرون
 تمثل العجینة الورقیة قبعھ

  أدوات الدراسة :
صیاغات تشكیلیة حدیثة في التشكیل علي ) 1بیان (است . 1

( الخاص بالمحكمین  المانیكان باستخدام العجائن الورقیة
 للتصمیمات المقترحة ): 

 :(ضبط االستبیان) تجریب وتقنین االستبیان 
  أوالً : صدق االستبیان : 

تم عرض االستبیان  الصدق الظاھري ( صدق المحكمین ) : . 1
) محكم 15المحكمین وعددھم ( في صورتھ األولیة على

  وذلك إلبداء أرائھم فیما یلى : 
 تحدید انتماء كل عبارة من عبارات االستبیان للمحور  .أ

 الذي وردت ضمنھ أو عدم انتمائھا .
 صالحیة العبارات لقیاس ما وضعت من أجلھ .  .ب
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شمولیة االستبیان على عبارات تجیب على مدى تحقق   .ج
لجانب االبتكاري عناصر وأسس التصمیم، مدى تحقق ا

 في التصمیم.
 كفایة عدد العبارات لتوضیح المحور الذى یتضمنھا .  .د
وضوح صیاغة وسالمة لغة كل عبارة للسادة   .ه

المتخصصین وإمكانیة تعدیل صیاغة أو حذف أو إضافة 
بنود جدیدة لیصبح االستبیان أكثر قدرة على تحقیق 

 الغرض الذي وضع من أجلھ .
استبقت الباحثة على البنود التي حصلت وفى ضوء اتفاق المحكمین 

% فأكثر) من عدد المحكمین ، وتم إعادة 80على نسبة اتفاق (

ً علي صیاغة بعض العبارات  وأدخل بعض التعدیالت علیھا بناءا
فقد أصبح االستبیان في صورتھ النھائیة بعد مالحظات المحكمین 

وزعة ) عبارات م10إجراء تعدیالت السادة المحكمین مكون من (
  على محورین.

تم التحقق من االتساق صدق االتساق الداخلي لالستبیان:  . 2
الداخلي الستبیان الخاص بالمحكمین وحساب معامالت 
االرتباط بین عبارات االستبیان والدرجة الكلیة للمحور، 

 عبارات االستبیان والدرجة الكلیة لالستبیان: 

 ) 1جدول (
  بیان وكال من (الدرجة الكلیة للمحور والدرجة الكلیة لالستبیان)معامالت االرتباط بین عبارات االست

  العبارة
معامل االرتباط بین 
العبارة والدرجة 
  الكلیة لالستبیان

معامل االرتباط بین 
العبارة والدرجة 

  الكلیة للمحور
  العبارة

معامل االرتباط بین 
العبارة والدرجة الكلیة 

  لالستبیان

معامل االرتباط بین 
والدرجة الكلیة  العبارة

  للمحور
1  0.0769  0.677  6  0.875  0.781  
2  0.875  0.752  7  0.801  0.876  
3  0.778  0.788  8  0.765  0.891  
4  0.782  0.875  9  0.752  0.791  
5  0.765 0.796  10  0.822  0.811  

  )0.05* دالة عند مستوى (                        )              0.01** دالة عند مستوى (
ین  اط ب امالت االرتب ابق أن مع دول الس ن الج ح م یتض
ین  ا ب ت م ل تراوح تبیان كك ة لالس ة الكلی ارات والدرج العب

ین 0.875**)، (0.752( اط ب امالت االرتب **)، مع
ا  ت م ھ تراوح ى إلی ي تنتم ور الت ة المح ارات ودرج العب

ین( د 0.891**)، (0.677ب ائیة عن ة إحص ا دال **)، وجمیعھ
  .0.01مستوى 

   اً: ثبات االستبیان:ثانی
اخ حساب ثبات االستبیان باستخدام عدة طرق (معامل ألفا كرونبم ت

ا ( ة قوامھ ى عین ك عل ن 15، التجزئة النصفیة) وقد تم ذل م م  محك
  األساتذة المتخصصین) وكانت النتائج كالتالي:

دول (  ) أن بالنسبة لمعامل ألفا كرونباخ:  . 1 ن الج ح م یتض
بات لكل محور من محاور االستبیان تراوحت معامالت الث

ین ( ا ب تبیان 0.889:  0.956م ا لالس ل ألف ة معام )، قیم
 ).0.955ككل كانت (

بیرمان  . 2 ة س فیة (معادل ة النص ل التجزئ بة لمعام وبالنس
حیحیة):  ات التص امالت الثب دول ( ) أن مع ن الج ین م تب

ین ( ا ب ت م اور تراوح ن المح ور م ل مح :  0.868لك
 ).0.949یمة ثبات االستبیان ككل ()، ق0.938

ات و ن الثب ة م تبیان بدرجة عالی كلھا معامالت تدل على تمتع االس
اس  الحیة المقی ى ص ك عل دل ذل میمات ، ی لقیاس مدى جودة التص

  للتطبیق.
  ) قیم معامل الثبات لكل محور من محاور االستبیان الخاص بالمحكمین للتصمیمات المقترحة 2جدول (

 عدد  المحاور 
معامل التجزئة النصفیة   معامل ألفا كرونباخ  العبارات

  راون)ب –(سبیرمان 
  0.893  0.894  5  مدى تحقیق عناصر وأسس التصمیم

  0.823  0.887  5  مدى تحقیق الجانب االبتكاري فى التصمیم
  0.849  0.911  10  االستبیان ككل

تبیان ( . 2 ى 2اس كیل عل ى التش ة ف كیلیة حدیث یاغات تش )  ص
المحكمین  المانیكان ة ب ة ( الخاص ائن الورقی باستخدام العج

 للتصمیمات المنفذة): 
 :(ضبط االستبیان) تجریب وتقنین االستبیان 

  أوالً : صدق االستبیان : 
تم عرض  الصدق الظاھرى ( صدق المحكمین ) : . 1

االستبیان في صورتھ األولیة على المحكمین وعددھم 
  : ) محكم وذلك إلبداء أرائھم فیما یلى 15(

صالحیة العبارات لقیاس ما وضعت من أجلھ، شمولیة االستبیان 
على عبارات تجیب على مدى تحقق الجوانب التقنیة للعجائن 
الرقمیة، كفایة عدد العبارات لتوضیح الھدف منھا، وضوح صیاغة 

وسالمة لغة كل عبارة ألفراد العینة وإمكانیة تعدیل صیاغة أو 
ح االستبیان أكثر قدرة على حذف أو إضافة بنود جدیدة لیصب
 تحقیق الغرض الذي وضع من أجلھ .

 صلتوفى ضوء اتفاق المحكمین استبقت الباحثة على البنود التي ح
% فأكثر) من عدد المحكمین ، وتم إعادة 80على نسبة اتفاق (

ً عليصیاغة بعض العبارات   وأدخل بعض التعدیالت علیھا بناءا
عد ستبیان في صورتھ النھائیة بفقد أصبح االمالحظات المحكمین 

  ) عبارات.8إجراء تعدیالت السادة المحكمین مكون من (
تم التحقق من االتساق صدق االتساق الداخلي لالستبیان:  . 2

الداخلي الستبیان الخاص بالمحكمین وحساب معامالت 
 االرتباط بین عبارات االستبیان والدرجة الكلیة لالستبیان: 

  ) معامالت االرتباط بین عبارات االستبیان والدرجة الكلیة لالستبیان 3جدول ( 
  نمعامل االرتباط بین العبارة والدرجة الكلیة لالستبیا  العبارة

1  0.883**  
2  0.878**  
3  0.756**  
4  0.795**  
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  نمعامل االرتباط بین العبارة والدرجة الكلیة لالستبیا  العبارة
5  0.818**  
6  0.897**  
7  0.875** 
8  0.832**  

  )0.01** دالة عند مستوى (
دول ا ن الج ح م ین یتض اط ب امالت االرتب ابق أن مع لس

ین  ا ب ت م ل تراوح تبیان كك ة لالس ة الكلی ارات والدرج العب
د 0.897**)، (0.756( ائیة عن ة إحص ا دال **)، وجمیعھ

  ).0.01مستوى (
   ثانیاً: ثبات االستبیان:

دة طرق (معامل  قامت الباحثة بحساب ثبات االستبیان باستخدام ع
 15ا () وقد تم ذلك على عینة قوامھألفا كرونباخ ، التجزئة النصفیة

  محكم من األساتذة المتخصصین) وكانت النتائج كالتالي:

) أن  3یتضح من الجدول ( بالنسبة لمعامل ألفا كرونباخ:  . 1
 ).0.942قیمة معامل ألفا لالستبیان ككل كانت (

بیرمان  . 2 ة س فیة (معادل ة النص ل التجزئ بة لمعام وبالنس
دول التصحیحیة):  ن الج ین م ات 3( تب امالت الثب ) أن مع

 ).0.911لالستبیان ككل (
ات و ن الثب ة م تبیان بدرجة عالی كلھا معامالت تدل على تمتع االس

اس  الحیة المقی ى ص ك عل دل ذل میمات ، ی لقیاس مدى جودة التص
  للتطبیق.

  )2ة () قیم معامل الثبات لكل محور من محاور االستبیان الخاص بالمحكمین  للتصمیمات المنفذ 4جدول (

  ) ككل الخاص بالمحكمین 2االستبیان (
عدد 

معامل التجزئة النصفیة   معامل ألفا كرونباخ  العبارات
  راون)ب –(سبیرمان 

8  0.942  0.911  
  المعامالت اإلحصائیة التي استخدمت في تحلیل البیانات:

تخدام برن ائیة باس امج تم تحلیل البیانات وإجراء المعامالت اإلحص
spss تخراج ائیة  الس الیب اإلحص ض األس ي بع ا یل ائج وفیم النت

  المستخدمة :
ون . 1 اط بیرس ل ارتب وى (  معام دق المحت اب ص : لحس

 التجانس الداخلي ) لالستبیان.
اخ . 2 ا كرونب ل ألف الحیة االداة  معام ات وص اب الثب : لحس

ى  د عل ث یعتم ات حی امالت الثب ھر مع ن أش ر م ویعتب
 اراتحساب االرتباط الداخلي لإلجابة على العب

رجح  . 3 وي الم ط المئ ث (: المتوسط المرجح والمتوس حی
ى  ات للتعرف عل یعتبر من أفضل أسالیب قیاس االتجاھ
ین  ر المحكم ة نظ ن وجھ ارة م ل عب ودة ك توى ج مس

 ویستخدم في مقاییس واستبیانات التدرج ) .
ویكون الوزن المرجح إلجابات كل عبارة من العبارات على النحو 

  التالي:

  (غیر مالئم )          1.67 – 1   
  (إلى حد ما )            2.35  - 1.68  
  ( مالئم)                  3  – 2.36  

 لمعرفة المھمة المقاییس أحد ھو :  المعیاري االنحراف . 4
 یفید أنھ كما ، الحسابي وسطھا عن تشتت البیانات مدى
ي ب ف طات ترتی د المتوس ھا عن اوي بعض ث ، تس  حی

ى ة تعط رة ضلاألف الرتب ي للفق ا الت اري انحرافھ  المعی
  أقل.

د  . 5 اه واح ي اتج  - Oneاختبار تحلیل التباین األحادي ف
Way ANOVA  ة ارات المعملی دى االختب و إح : ھ

 ویستخدم في حالة وجود أكثر من عینتین مستقلتین.
ى  وف عل دف الوق ة بھ ائج الدراسة التطبیقی من نت زء یتض ذا الج ھ

ة إمكانیة االستفادة من العجائ كیلیة حدیث یاغات تش ن الورقیة فى ص
  فى التصمیم على المانیكان.

جابات قاً الست) یوضح المتوسط المرجح والمتوسط المئوي المرجح واالنحراف المعیاري وترتیب التصمیمات وتقدیرھا طب  5جدول (  
  السادة المتخصصین لجمیع المحاور

ات
یم

صم
الت

  

ات
خام

ال
  

  مستویات المؤشرات
مجموع 
ط   األوزان

وس
مت

ال
جح

مر
ال

ف   
حرا

الن
ا

ري
عیا

الم
  

المتوسط المئوي 
  المرجح

  (معامل الجودة)

ترتیب 
  التصمیمات

مستوى 
إلى حد   مالئم  التصمیم

  ما
غیر 
  مالئم

1  

 تصمیمات

 مالئم السابع (م) 93.3%  0.484 2.80 420 5 20 125
 مالئم السادس (م) 94.4% 0.379 2.83 425 0 25 125  2
 مالئم الخامس 95.6% 0.346 2.87 430 0 20 130  3
 مالئم السابع (م) 93.3% 0.407 2.80 420 0 30 120  4
 مالئم العاشر (م) 90% 0.535 2.70 405 5 35 110  5
 مالئم األول  100% 0 3.00 450 0 0 150  6
 مالئم الثامن (م) 92.2% 0.430 2.77 415 0 35 115  7
 مالئم الرابع 96.7% 0.305 2.90 435 0 15 135  8
 مالئم العاشر (م) 90% 0.466 2.70 405 0 45 105  9

 مالئم الثاني 98.9% 0.183 2.97 445 0 5 145  10
 مالئم السادس (م) 94.4% 0.379 2.83 425 0 25 125  11
 مالئم الثامن (م) 92.2% 0.504 2.77 415 5 25 120  12
 مالئم شر (م)العا 90% 0.466 2.70 405 0 45 105  13
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 مالئم العاشر (م) 90% 0.596 2.70 405 10 25 115  14
 مالئم التاسع (م) 91.1% 0.450 2.73 410 0 40 110  15
16  

 مكمالت

 مالئم السادس (م) 94.4% 0.461 2.83 425 5 15 130
 مالئم التاسع (م) 91.1% 0.521 2.73 410 5 30 115  17
 مالئم الثالث (م) 97.8% 0.254 2.93 440 0 10 140  18
 مالئم السادس (م) 94.4% 0.379 2.83 425 0 25 125  19
 مالئم الثالث (م) 97.8% 0.254 2.93 440 0 10 140  20

 
  ) یوضح ترتیب التصمیمات وتقدیرھا طبقاً الستجابات السادة المتخصصین لجمیع المحاور 1شكل (  

  ) : 1) والشكل (   5یوضح الجدول ( 
الت استجا میمات ومكم ة التص دى مالئم بات المتخصصین حول م

ع  ین أن جمی د تب ة وق ائن الورقی ن العج رة م س المبتك المالب
ا  راوح م طات تت م بمتوس التصمیمات قد حصلوا على مستوى مالئ

، وتعتبر كل التصمیمات والمكمالت قابلة للتنفیذ، ) 2.70:  3بین (
الت كا میمات والمكم ب التص ین أن ترتی ا تب میم كم الي التص لت

میم 100السادس حصل على الترتیب األول بنسبة ( %)، یلیھ التص
بة ( اني بنس ب الث ى الترتی ل عل ر حص یھم 98.9العاش %)، یل

المكمالن الثامن عشر والعشرون حصال على الترتیب الثالث بنسبة 
بة 97.8( ع بنس %)، یلیھ التصمیم الثامن حصل على الترتیب الراب
ھ التص96.7( امس %)، یلی ب الخ ى الترتی ل عل ث حص میم الثال

بة ( ر، 95.6بنس ادي عش اني، والح میمان الث ھ التص %)، یلی

ب  ى الترتی لوا عل ر حص ع عش ر والتاس ادس عش الن الس المكم
ال  %)، یلیھم94.4السادس بنسبة ( ع حص میمان األول، الراب التص

بة ( ابع بنس ب الس ابع، 93.3على الترتی میمان الس یھم التص %)، یل
بة ( الثاني امن بنس ب الث ى الترتی ال عل یھم 92.2عشر حص %)، یل

التصمیم الخامس عشر ، المكمل السابع عشر حصال على الترتیب 
%)، یلیھم التصمیمات الخامس، التاسع، الثالث 91.1التاسع بنسبة (

   %).90عشر، الرابع عشر حصلوا على الترتیب العاشر بنسبة (
ائن وبالتالى یكون ترتیب التصمیمات والم ن العج كمالت المنفذة م

میمات "   10، 6الورقیة وفق اتفاق أراء المتخصصین ھو (التص
میمات  20، 18" ثم المكمالت "  م 11، 2، 3، 8" ، ثم التص ، ث

، ثم المكمل 15، 12، 7، 4، 1، ثم التصمیمات 19، 16المكمالت 
  ).14، 13، 9، 5، ثم التصمیمات 17

محاور  محور من لكلالمقترحة  سة معنویة الفروق بین استجابات السادة المتخصصین على التصمیمات) تحلیل التباین لدرا  6جدول (  
  االستبیان واالستبیان ككل 

درجات  مصدر التباین محاور االستبیان
 الحریة

مجموع 
 المربعات

متوسط 
مستوى  الداللة F المربعات

 الداللة

تحقق عناصر وأسس 
  التصمیم

 4.013 76.250 19 بین التصمیمات
1.147 0.304 

غیر دالة 
عند 

)0.05( 
 3.500 980.000 280  داخل التصمیمات

 - 1056.250 299  اإلجمالي

مدى تحقق الجانب 
 االبتكاري فى التصمیم

 8.575 162.917 19 بین التصمیمات
دالة عند  0.027 1.765

 4.857 1360.000 280  داخل التصمیمات )0.05(
 - 1522.917 299  اإلجمالي

  اإلستبیان ككل
 13.246 251.667 19 بین التصمیمات

1.432 0.111 
غیر دالة 

عند 
)0.05(  

 9.250 2590.000 280  داخل التصمیمات
 - 2841.667 299  اإلجمالى

  ) :     6یوضح الجدول ( 
  ة توى معنوی د مس ائیھ عن ة إحص روق ذات دالل د ف ال توج

السادة المتخصصین على التصمیمیات  ) بین إستجابات0.05(
ق عناصر  دى تحق والمكمالت المقترحة فى المحور األول (م

ة (ف)  ت قیم ث بلغ میم) حی س التص توى  1.147وأس ومس

ة ( ة (0.304الدالل توى المعنوی ن مس ر م و أكب ) ، 0.05) وھ
دى  ى م میمات ف ین التص روق ب ود ف دم وج ى ع دل عل ا ی مم

تضح من ذلك  كفاءة جمیع تحقیق عناصر وأسس التصمیم، وی
س  ر وأس ق عناص ث تحق ن حی الت م میمات والمكم التص

  التصمیم.
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 ) 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیھ عند مستوى معنویة (
میمیات  ى التص ین عل ادة المتخصص تجابات الس ین إس ب
ب  ق الجان دى تحق اني (م والمكمالت المقترحة فى المحور الث

ت  ث بلغ میم) حی ى التص ارى ف ة (ف) االبتك  1.765قیم
ة ( توى الدالل ة 0.618ومس توى المعنوی ن مس ل م و أق ) وھ

میمات 0.05( ین التص روق ب ود ف ى وج دل عل ا ی ) ، مم
  والمكمالت فى مدى تحقیق الجانب االبتكارى فى التصمیم.

  ة توى معنوی د مس ائیھ عن ة إحص روق ذات دالل د ف ال توج
میات ) بین إستجابات السادة المتخصصین على التصمی0.05(

والمكمالت المقترحة فى اإلستبیان ككل حیث بلغت قیمة (ف) 
ة ( 1.432 توى الدالل توى 0.111ومس ن مس ر م و أكب ) وھ

ة ( ین 0.05المعنوی روق ب ود ف دم وج ى ع دل عل ا ی ) ، مم

ع  اءة جمی التصمیمات فى االستبیان ككل، ویتضح من ذلك كف
 التصمیمات والمكمالت المقترحة فى االستبیان ككل.

میمات  بعد تحكیم التصمیمات المقترحة  تم تنفیذ مجموعة من التص
ددھم ( ین وع ا آلراء المحكم میمات4طبق میمان  ) تص ا التص وھم

ا (السادس، العاشر)، والمكمالن (الثامن عشر والعشرون)  و فیم
  :یلي عرض وتوصیف للتصمیمات المنفذة 

  
  )6التصمیم المقترح رقم (

  
  أمام

  )1التصمیم المنفذ رقم (

  
  خلف

  )1التصمیم المنفذ رقم (

 خطوات تشكیل وتنفیذ التصمیم

  
تغطیة المانیكان بمشمع 
الصق شفاف للحفاظ علیھ 
من الماء الموجود بالعجائن 

  الورقیة

 
رسم شكل لتصمیم علي المشمع 
ووضع العجینة الورقیة وتشكیل 

ف الجونلة وترك العجینة حتي تج
 في الشمس لمده یوم كامل 

  
بعد جفاف العجینة الورقیة تم 

  رشھا بإسبراي باللون األسود 

  
تقسیم الكورساج بوضع شریط 

الصق طولیا علي ابعاد 
متساویة ثم استخدام االسبراي 
بللون األحمر علي الكورساج 

 كامال
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إزالة الشریط الالصق 
ولصق الفرو بالغراء علي 

  األمام في الكورساج

احداث ثقوب بمنتصف الخلف 
وتدكیك شریط باللون األحمر 

  ولصق الفرو بالغراء ایضا

تجربة ارتداء الكورساج بعد 
  التلوین

 خطوات تشكیل وتنفیذ التصمیم

  
تغطیة المانیكان بمشمع الصق شفاف 

للحفاظ علیھ من الماء الموجود 
  بالعجائن الورقیة

  
 

رسم شكل لتصمیم علي المشمع ووضع 
العجینة الورقیة وتشكیل الجونلة وترك 

 العجینة حتي تجف في الشمس لمده یوم كامل

  
بعد جفاف العجینة الورقیة تم رشھا 

والجونلة  بإسبراي باللون األسود
 باللون الدھبي واكمال تشكیل الجونلة

 

  
وضع عجینة الورق الناعمة 

علي االسالك وصنع لنتوءات 
الصغیره ، تركھ في الشمس 

 
استخدام األلوان المائیة للتلوین 

 والحصول علي درجة اللون المناسبة
 

 )20التصمیم المقترح رقم (

  

  
  )10التصمیم المقترح رقم (

  
  

  )2أمام التصمیم المنفذ رقم (
  

خلف التصمیم المنفذ رقم 
)2(  
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  حتي یجف 

  
 وقفسم لیتم صنع البتالت للوردة  25دائرة قطر كل منھا  14یتم قص 

كة فوق كتف المانیكان تحدید قطر الدائرة وثنیھا نصفین ونبدأ حیا
ني الجزء المثني بغرز السراجة وقبل االنتھاء من حیاكة الخط المث

 وضع دائرة أخري فوقھا وحیاكة األربعسم یتم  4للدائرة بحوالي 
طبقات مع بعض وتعاد ھذه الخطوات الي أن ینتھي عدد الورقات 
الالزمة ویشد الخیط جیدا فیتم كشكشة الشریط حتي یصبح طول 

 الشریط مساوي لمحیط الكتفین معا ویتم التثبیت
  

  ) 18النصمیم المقترح رقم ( 

  
  

  )3(التصمیم المنفذ رقم 

  
  
  
  

  خطوات تشكیل وتنفیذ التصمیم
  

  
تجھیز االسالك وقصھا بأطوال 

  مختلفة

  
صنع طوق مناسب لحجم 

الرأس بعد قیاس محیط الرأس 
ولف االسالك الصغیره علي 

  ابعاد مناسبة

  
لف القصدیر ( ورق 

األلومنیوم ) علي االسالك 
  لتعطي شكل اكثر صالبھ

علي رق  ونیتم عمل باتر
 كارتون بالشكل والحجم المناسب

 

 
یتم لف دائرتین من االسفنج 

 وتثبیتھم باللصق

 
نحشو الباترون ورق او قصدیر 

   ونثبتھم باللصق
یتم لف حبل سمیك العطاء 

 التجذیعات المطلوبة

  
یتم تجھیز غطاء الرأس بوضع 
مشمع الصق علي الرأس وبعدھا 
نضع الشریط االصق حتي نصل 

 للحجم المطلوب 

  

  
  

یتم تجمیع الشكل تغطیتھ بعجینة 
  الورق 

  
  

 
من  یتم تغطیة القناع بطبقھ

المعجون العطاء الشكل االملس 
ثم تلوینھ باالسبراي األسود ثم 
طبقھ ورنیش المع للحفاظ علیھ 

 من الماء 

 

  
 

ذة  تم تطبیق االستبیان الثاني الخاص بالمحكمین للتصمیمات المنف
  وذلك للتعرف على مدى تحقق الجوانب التقنیة لكل منھم .

ً ئوي المرجح واالنحراف المعیاري وترتیب التصمیمات المنفذة وتقدی) یوضح المتوسط المرجح والمتوسط الم 7جدول (   رھا طبقا
  )2الستجابات المتخصصین على االستبیان (
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ات
تج

من
ال

  

  النوع

  مستویات المؤشرات
مجموع 
  األوزان

جح
مر

 ال
سط

تو
الم

  

ف 
حرا

الن
ا

ري
عیا

الم
  

المتوسط 
المئوي 
  المرجح
(معامل 
  الجودة)

ترتیب 
  التصمیمات

مستوى 
  غیر مالئم  إلى حد ما  مالئم  التصمیم

6  
 التصمیمات

 مالئم األول  100%  0 3 360 0 0 120
 مالئم الرابع 97.8% 0.129 2.93 352 0 8 112  10
18  

 المكمالت
 مالئم الثالث 98.9% 0.088 2.97 356 0 16 104

 مالئم الثاني  99.7% 0.032 2.99 359 0 0 120  20

  
  تصمیمات والمكمالت المنفذة وتقدیرھا طبقاً إلستجابات المتخصصین فى مدى تحقق الجوانب التقنیة) یوضح ترتیب ال 2شكل (  

  ) :   2) والشكل (    7یوضح الجدول (   
ن  ذة م ات المنف ة المنتج دى مالئم ول م ین ح تجابات المتخصص اس
ى  لوا عل د حص ات ق ع المنتج ین أن جمی د تب ة وق ائن الورقی العج

، وتعتبر كل ) 2.93:  3طات تتراوح ما بین (مستوى مالئم بمتوس
ین أن  ا تب ة ، كم ب التقنی ق الجوان ث تحق ن حی بة م ات مناس المنتج
ى  ث حصل عل ذة حی أفضل المنتجات كانت للتصمیم السادس المنف

%)، یلیھ المكمل العشرون حیث حصل 100الترتیب األول بنسبة (
بة ( اني بنس ب الث ى الترتی ل ا99.7عل ھ المكم ر %)، یلی امن عش لث

بة ( ث بنس ب الثال میم 98.9حیث حصل على الترتی ھ التص %)، یلی
بة ( ع بنس ب الراب ى الترتی ل عل ث حص ر حی %)، 97.7العاش

میم ( ذة (التص ات المنف ب المنتج ون ترتی الي یك )، 6وبالت
  ).10)، التصمیم (18)،  المكمل(20المكمل(

  ثاني لالستبیان الالمنفذة  تجابات المتخصصین على التصمیمات) تحلیل التباین لدراسة معنویة الفروق بین اس 8جدول ( 

درجات  مصدر التباین محاور االستبیان
 الحریة

مجموع 
 المربعات

متوسط 
مستوى  الداللة F المربعات

 الداللة

إستبیان مدى تحقق 
الجوانب التقنیة 
  للمنتجات المنفذة

 0.283 0.850 3 بین التصمیمات
0.696 0.558 

غیر 
 دالة عند

)0.05(  
 0.407 22.800 56  داخل التصمیمات

  23.650 59  اإلجمالي
  ) :     8یوضح الجدول ( 

  توى د مس ائیھ عن ة إحص روق ذات دالل د ف ة ال توج دالل
ذة 0.05( ات المنف ى المنتج ین عل تجابات المتخصص ) بین اس

ة  ب التقنی ق الجوان دى تحق ي م ة ف ائن الورقی تخدام العج باس
ت قی ث بلغ ة (ف) حی ة ( 0.696م توى الدالل ) 0.558ومس

ة ( توى المعنوی ن مس دم 0.05وھو أكبر م ى ع دل عل ا ی ) مم
ة،  ب التقنی ق الجوان دى تحق ي م ات ف وجود فروق بین المنتج

  كفاءة جمیع المنتجات من وجھة نظر المتخصصین. مما یبین
  تفسیر النتائج المرتبطة باختبار صحة فروض الدراسة :

 بفرض الدراسة األول ومؤداه : النتائج المتعلقة . 1
ادة  تجابات الس ین إس ائیھ ب ة إحص روق ذات دالل د ف " توج

ى  من العجائن الورقیة المتخصصین على التصمیمیات المقترحة  ف
  " . عناصر وأسس التصمیم والجوانب االبتكاریة تحقق

  وقد أثبتت النتائج ما یلى :  
 توى مع د مس ائیھ عن ة إحص روق ذات دالل د ف ة ال توج نوی

) بین إستجابات السادة المتخصصین على التصمیمیات 0.05(
ق عناصر  دى تحق والمكمالت المقترحة فى المحور األول (م
ین  روق ب ود ف دم وج ى ع دل عل ا ی میم)، مم س التص وأس
التصمیمات فى مدى تحقیق عناصر وأسس التصمیم، ویتضح 
ق  من ذلك  كفاءة جمیع التصمیمات والمكمالت من حیث تحق

  صر وأسس التصمیم.عنا

 ) 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیھ عند مستوى معنویة (
میمیات  ى التص ین عل ادة المتخصص تجابات الس ین إس ب
ب  ق الجان دى تحق اني (م والمكمالت المقترحة فى المحور الث
ین  روق ب ود ف ى وج دل عل ا ی میم) ،مم ى التص ارى ف االبتك

االبتكارى فى التصمیمات والمكمالت فى مدى تحقیق الجانب 
  التصمیم.

  ة توى معنوی د مس ائیھ عن ة إحص روق ذات دالل د ف ال توج
) بین إستجابات السادة المتخصصین على التصمیمیات 0.05(

ود  والمكمالت المقترحة فى اإلستبیان، مما یدل على عدم وج
ك  ن ذل ح م ل، ویتض تبیان كك ى االس فروق بین التصمیمات ف

الت میمات والمكم ع التص تبیان  كفاءة جمی ى االس المقترحة ف
  ككل.

 النتائج المتعلقة بفرض الدراسة الثاني ومؤداه : . 2
كیلیة حدی" یمكن  ة االستفادة من العجائن الورقیة في صیاغات تش ث

  (من وجھة نظر السادة المتخصصین) .في التصمیم على المانیكان
  وقد أثبتت النتائج ما یلى :  

ائن الورقی ن العج تفادة م ن االس ھ یمك ي أن كیلیة ة  ف یاغات تش ص
ان ى المانیك كیل عل ي التش ین،  حدیثة ف ة نظر المتخصص ن وجھ م

ین  ث تب م حی توى مالئ ى مس لوا عل د حص میمات ق ع التص أن جمی
ین ( ا ب میمات ) 2.70:  3بمتوسطات تتراوح م ل التص ر ك ، وتعتب

ان  د ك ذ وق ة للتنفی الت قابل الت والمكم میمات والمكم ب التص ترتی
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ن العج ذة م و المنف ین ھ اق أراء المتخصص ق اتف ة وف ائن الورقی
میمات "  الت "  10، 6(التص م المكم م  20، 18" ث " ، ث

میمات 19، 16، ثم المكمالت 11، 2، 3، 8التصمیمات  ، ثم التص
ل 15، 12، 7، 4، 1 م المكم میمات 17، ث م التص ، 13، 9، 5، ث

14.( 
 النتائج المتعلقة بفرض الدراسة الثالث ومؤداه : . 3

د ادة  " توج تجابات الس ین إس ائیھ ب ة إحص روق ذات دالل ف
 فى مدة المتخصصین على التصمیمیات المنفذة من العجائن الورقیة

  .تحقق الجوانب التقنیة
  وقد أثبتت النتائج ما یلى :  

  توى د مس ائیھ عن ة إحص روق ذات دالل د ف ة ال توج دالل
ذة 0.05( ات المنف ى المنتج ین عل تجابات المتخصص ) بین اس

ت ة باس ب التقنی ق الجوان دى تحق ي م ة ف ائن الورقی خدام العج
ة (ف)  ت قیم ث بلغ ة ( 0.696حی توى الدالل ) 0.558ومس

ة ( توى المعنوی ن مس دم 0.05وھو أكبر م ى ع دل عل ا ی ) مم
ة،  ب التقنی ق الجوان دى تحق ي م ات ف وجود فروق بین المنتج

  كفاءة جمیع المنتجات من وجھة نظر المتخصصین. مما یبین
 ج المتعلقة بفرض الدراسة الرابع ومؤداه :النتائ . 4

مات العجائن الورقیة في تنفیذ منتجات (تصمی" یمكن االستفادة من 
  (من وجھة نظر السادة المتخصصین).ومكمالت) ذات تقنیة عالیة 
  وقد أثبتت النتائج ما یلى :  

میمات  ذ تص ي تنفی ة ف ائن الورقی ن العج تفادة م ن االس ھ یمك أن
ن وجھ الت م الل ومكم ن خ ین م ث تب ین، حی ر المتخصص ة نظ

ا أن جمیع المنتجات قد حصلواستجاباتھم حول التصمیمات ما یلى: 
ین ( ا ب راوح م طات تت م بمتوس توى مالئ ى مس ، ) 2.93:  3عل

ة،  ب التقنی ق الجوان ث تحق ن حی بة م ات مناس ل المنتج ر ك وتعتب
میم ( ذة : التص ات المنف ب المنتج ون ترتی الي یك )، 6وبالت

  ).10)، التصمیم (18)،  المكمل(20مل(المك
Results 

  اسفرت النتائج عن توصل البحث الي:
یل على في التشكأنھ یمكن االستفادة من العجائن الورقیة   -1

أن جمیع من وجھة نظر المتخصصین، حیث تبین  المانیكان
التصمیمات قد حصلوا على مستوى مالئم بمتوسطات تتراوح ما 

تنفیذ ، وتعتبر كل التصمیمات والمكمالت قابلة لل) 2.70:  3بین (
ة ورقیترتیب التصمیمات والمكمالت المنفذة من العجائن الوقد كان 

" ثم  10، 6وفق اتفاق أراء المتخصصین ھو (التصمیمات " 
، ثم 11، 2، 3، 8" ، ثم التصمیمات  20، 18المكمالت " 

ل ، ثم المكم15 ،12، 7، 4، 1، ثم التصمیمات 19، 16المكمالت 
  ).14، 13، 9، 5، ثم التصمیمات 17

ي أنھ یمكن ا  -2 ة ف ائن الورقی كیلیة للعج ات التش ن تقنی تفادة م الس
تنفیذ تصمیمات ومكمالت من وجھة نظر المتخصصین، حیث تبین 

اتمن خالل استجاباتھم حول التصمیمات ما یلى:   أن جمیع المنتج
طات ت م بمتوس توى مالئ ى مس لوا عل د حص ین (ق ا ب راوح م :  3ت

ب ) 2.93 ق الجوان ث تحق ن حی بة م ات مناس ل المنتج ر ك ، وتعتب
ة،  میم (التقنی ذة : التص ات المنف ب المنتج ون ترتی الي یك )، 6وبالت
  ).10)، التصمیم (18)،  المكمل(20المكمل(

 ؤیا تشكیلیة جدیدة بطریقھ إبداعیة للوصول اليرالوصول الي  -3
  الجانب االقتصادي .تصمیمات حدیثھ یتوفر فیھا 

ونة شكیلیة متنوعھ تتسم بالطالقة التعبیریة والمرتإیجاد حلول  -4
 لتطبیقھا في مجال التشكیل علي المانیكان . 

متلك ترقیة من االوراق المتوفرة في البیئة المحیطة العجائن الو -5
ن امكانیات تشكیلیة كبیرة ال ترتبط اھمیتھا بالشكل وحسب ولك

یة  متعددة ومتنوعھ خاصھ عند دخول الصبغات احداث قیم سطح
 وااللوان االخرى علیھا فتعمل على اثراء الجانب التعبیري.

ؤدي ترقیة لھا كثیر من االمكانیات التشكیلیة التي العجائن الو -6
 الى صیاغھ تشكیلیھ حدیثھ في مجال المالبس والمكمالت.

جال ربط فن التشكیل علي المانیكان بالفن النحتي  و م  -1
  االشغال الفنیة.

  توصیات البحث :
ما التأكید على اھمیھ توظیف الورق والعجائن الورقیة ل -1

لھا من امكانیات و صیغ متعددة تساھم في ایجاد صیغ 
 تشكیلیھ جدیده.

اجراء المزید من الدراسات واألبحاث التي تتناول  -2
  .قیة الخامات المستحدثة الغیر تقلیدیة مثل العجائن الور

البات على االطالع على كل ما ھو جدید حث الط -3
ي ومبتكر من الخامات المستحدثة في محاولة لتطویعھا ف

 مجال التصمیم والتشكیل على المانیكان.
 االھتمام بالنواحي االبتكاریة وتوفیر جو من الحریة -4

 میةاثناء التصمیم لتنمیھ المھارات االبتكاریة والتصمی
شة التي ربما الخروج عن المألوف في تشكیل األقم -5

تحمل خصائص جدیدة قد تكتشف بتغیر ملمسھا 
 وتجاورھا مع الخامات المختلفة إلثراء مجال التصمیم

 والتشكیل على المانیكان.
برز االھتمام بفن أعاده التدویر بإقامة المعارض التي ت -6

  اإلمكانات التشكیلیة لھ .
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