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Abstract   Keywords 
ي الیاباني باستخدام الغرز األساسیة وتشمل ویعد أسلوب الساشیكو ھو شكل من أشكال التطریز الشعب 

  مشكلة البحث  األنماط الھندسیة خطوطا مستقیمة أو منحنیة للخیاطة مرتبة في نمط مكرر في األصل.
ما إمكانیة االستفادة من اسلوب الساشیكو الیاباني في  الت التالیةیمكن تحدید مشكلة البحث في التساؤ :

ما إمكانیة االستفادة من أسلوب الساشیكو الیاباني فى إثراء القیمة  إثراء القیمة الجمالیة لمالبس االطفال؟
 ي؟ما درجة تقبل المتخصصین للمودیالت المنفذة بأسلوب الساشیكو الیابان الوظیفیة لمالبس االطفال ؟

أسالیب جدیدة في تطریز مالبس محاولة ابتكار  -1 ترجع اھمیة البحث الحالى إلى: : أھمیة البحث
إنتاج مالبس أطفال جدیدة  ومبتكرة بإستخدام  -2 من خالل استخدام اسلوب الساشیكو الیاباني . االطفال

والنسیج والتطریز في تنویع  مساعدة القائمین على تدریس مجال المالبس -3 أسلوب الساشیكو الیاباني.
 تطویر مالبس األطفال من خالل :إلىیھدف البحث  :ف البحثاھدأ أسالیب الزخرفة المستخدمة.

فتح آفاق جدیدة للتجریب من خالل استخدام أسلوب الساشیكو  -  استخدام أسلوب الساشیكو الیاباني.
 - ل مالبس االطفال بعمل زخرفة لھا بأسالیب جدیدة.إثراء مجا -   الیابانى في زخرفة مالبس األطفال.

إثراء الجانب الوظیفي والجمالي   - االستفادة من أسلوب الساشیكو الیاباني في زخرفة مالبس االطفال.
  لمالبس االطفال عن طریق استخدام اسلوب الساشیكو الیاباني.

 أسلوب الساشیكو  
Sashiko Style 

التطریز     
Embroidery 

  مالبس االطفال الخارجیة
Children's Outerwear 
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:Introduction  
 یستمد فن التطریز جذوره من التاریخ، ویعتبر ھذا الفن الممیز
ً على العصور  بأشكالھ وألوانھ وتقنیاتھ الحدیثة والقدیمة شاھدا
المتعاقبة، ومرآة عاكسة للحیاة الیومیة لألجیال، على الرغم من 
التطور الكبیر الذي شھده على أكثر من مستوى سواء على مستوى 

  األلوان المختارة أو على النماذج العصریة واإلبداعیة الحدیثة.
لتطریز إلى تاریخ طویل في مصر منذ أكثر ویرجع استعمال فن ا

ً على مجموعة القطع 5000من  سنة قبل المیالد ویتضح ذلك جلیا
  المطرزة لألقمشة في المتاحف التاریخیة الموجودة بمصر.

ً لھ أھمیتھ في زخرفة  األقمشة  والیوم أصبح التطریز عنصرا
ً لما ً أو آلیا یضیفھ  للمالبس والمفروشات سواء كان التطریز یدویا

  على القطع الفنیة والملبسیة من دقة وجمال.
ً من أھم الخبرات والموروثات اإلنسانیة فھو لیس  ویعتبر واحدا
مجرد وسیلة لزخرفة المنسوجات ولكنھ ینطوي على معنى 
ومغزى ثقافي واجتماعي ألنھ یمثل المقیاس الحقیقى لمدى التطور 

  الثقافي والفني الذي تمتلكھ أي أمة. 
  )8:7م ,ص2005دة محمد وآخرون،  (ماج  

ھو مجموعة من تقنیات التطریز التي نشأت منذ أكثر من 
عام بمرور الوقت، عندما طورت شیشو (إحدى طرق 1600

التطریز الیاباني ) صفاتھا وخصائصھا الیابانیة الفریدة، اتخذت 
غرًضا أكثر فنیة. وفقا للمؤرخین، تم استخدام التطریز الیاباني من 

المبكرة في المقام األول لتزیین أزیاء سیدات البالط  Heianفترة 
اإلمبراطوري خالل ھذه المراحل المبكرة، كان الشیشو (إحدى 
طرق التطریز الیاباني) متاًحا فقط لمجموعة مختارة ؛ فقط أعلى 
المستویات في المجتمع یمكنھا أن تتحمل مثل ھذا العمل المكلف. 

م، أصبح ھذا التراث الثقافي، الذي ومع ذلك وبعد ألف عام من النو
كان ثمرة عدد ال یحصى من أسالفھ، متاًحا اآلن لجمھور أوسع 

        ویواصل تطویر غرض أكثر روحانیة.

 )www.japaneseembroidery.com(  
ي ویعد أسلوب الساشیكو ھو شكل من أشكال التطریز الشعب

الیاباني باستخدام الغرز األساسیة وتشمل األنماط الھندسیة خطوطا 
   مستقیمة أو منحنیة للخیاطة مرتبة في نمط مكرر في األصل.

)https://www.thespruce.com(  
في شمال الیابان الریفي وانتشر جنوبًا  Sashikoظھر اسلوب  
ق التجارة مثل العدید من تقالید النسیج القدیمة، على طول طر

بعض  Sashikoتضیع أصولھا الدقیقة إلى الوقت ربما وضعت 
 Tokugawa Familyالوقت خالل فترة حكم عائلة توكوجاوا 

–1868( Meijiعھد االمبراطور میجي حتى  )1603-1868(
1912.(  

خدامھ من قبل ویعتبر الساشیكو "نسیًجا شعبیًا" ألنھ تم إنتاجھ واست
یعمل في فصل الشتاء للنساء من  Sashikoفصول الفالحین. كان 

عائالت الزراعة أو الصید، الذین استخدموا ھذه التقنیة إلطالة 
عمر األقمشة البالیة، وإصالح المالبس في فصل الشتاء، وتجمیل 

  األشیاء الیومیة.    
)ain.eulc.edu.eghttp://m (  

ومن ھنا كان التفكیر فى تنفیذ مالبس االطفال بواسطة اسلوب 
الساشیكو لعمل منتجات ملبسیة مختلفة عن مثیلتھا الموجودة في 
االسواق. حیث ان المالبس تشكل المظھر الخارجى للفرد وتعبر 
عن ذاتھ وتظھره فى شكل خاص یكون لھا اثر فى تكوین شخصیة 

لمالبس دور ھام فى الحصول على التغییر لالنسان الفرد وتلعب ا
  وفق رغباتھ من خالل التنوع فى مالبسھ.  

  )3:2م ,٢٠١٩(سامیة محمد وآخرون، 
وحیث أن تنفیذ مالبس األطفال یتطلب العدید من المھارات بدایة 
  من اختیار التصمیم المناسب للطفل، اختیار الخامات المناسبة.  

  )156م ,2018(عزة أحمد محمد،  
  ً ً وعلما ً و حیویا ً ھاما ولقد اصبح األھتمام بمالبس األطفال مطلبا

ً یمكن من خاللة أشباع احتیاجات الطفل.       مدروسا
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  )26م,2003(حنان سعید، 
لذا یرى الباحثون ضرورة التنوع واضافة اسلوب الساشیكو الثراء 

ع مالبس االطفال الخارجیة، كما نبعت مشكلة البحث بعد االضطال
على العدید من الدراسات السابقة الخاصة بمجال مالبس األطفال 
(خاصة مرحلة الطفولة المبكرة) وكذلك مشاھدة الباحثین لمالبس 
األطفال المعروضة فى األسواق توصلوا إلى كثرة استخدام أسالیب 
الزخرفة التقلیدیة في زخرفة مالبس األطفال مثل استخدام التطریز 

تطریز الیدوي كالفرع والحشو وھى الغرز اآللي وبعض غرز ال
ً في زخرفة مالبس األطفال ولذلك یحاول البحث  األكثر تداوال
الحالى زخرفة مالبس األطفال بأسالیب جدیدة باستخدام أسلوب 
الساشیكو الیابانى إلنتاج مالبس أطفال بشكل جدید ومعاصر 

  ومبتكر.
Statement of the problem 

  الت التالیة:یمكن تحدید مشكلة البحث في التساؤ
ما إمكانیة االستفادة من اسلوب الساشیكو الیاباني في إثراء  -1

 القیمة الجمالیة لمالبس االطفال؟
ما إمكانیة االستفادة من أسلوب الساشیكو الیاباني فى إثراء  -2

 القیمة الوظیفیة لمالبس االطفال ؟
ما درجة تقبل المتخصصین للمودیالت المنفذة بأسلوب  -3

 ي؟الساشیكو الیابان
Significance 

  ترجع اھمیة البحث الحالى إلى:
من  أسالیب جدیدة في تطریز مالبس االطفالمحاولة ابتكار  -1

 خالل استخدام اسلوب الساشیكو الیاباني .
إنتاج مالبس أطفال جدیدة  ومبتكرة بإستخدام أسلوب  -2

 الساشیكو الیاباني.
والنسیج  مساعدة القائمین على تدریس مجال المالبس -3

  والتطریز في تنویع أسالیب الزخرفة المستخدمة.
Objectives:   

  :یھدف البحث الحالى إلى
استخدام أسلوب الساشیكو  تطویر مالبس األطفال من خالل -1

 الیاباني.
فتح آفاق جدیدة للتجریب من خالل استخدام أسلوب الساشیكو  -2

 الیابانى في زخرفة مالبس األطفال.
 ل مالبس االطفال بعمل زخرفة لھا بأسالیب جدیدة.إثراء مجا -3
االستفادة من أسلوب الساشیكو الیاباني في زخرفة مالبس  -4

 االطفال.
إثراء الجانب الوظیفي والجمالي لمالبس االطفال عن طریق  -5

  استخدام اسلوب الساشیكو الیاباني.
 Methodology 

  تتبع الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي والتطبیقي .
اسلوب الساشیكو الیاباني یتبع البحث المنھج الوصفى  في وصف  

في التطریز والخامات والخیوط المستخدمة فیھ ومالبس األطفال 
، والتحلیلى في تحلیل ما حدث أثناء مبكرة في مرحلة الطفولة ال

التجارب العملیة ، والمنھج التطبیقي فیما یتم تطبیقھ واستعراضھ 
  لنوعیة األطقم المقترحة والمنفذة .

Search tools 
استبیان لمعرفة أراء المتخصصین في مجال المالبس والنسیج  -1

  في القطع المنفذة . (من إعداد الباحثین)
ستبیان الستطالع آراء المستھلكین في المنتجات المنفذة . (من ا -2

  إعداد الباحثین)
 Statistical methods  

 one way ANOVA- Lcd فى اجراء  SPSSاستخدام برنامج 
 hypotheses 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین القطع المنفذة في  - 1
 لرأي المحكمین.تحقیق عناصر التصمیم وفقا 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین القطع المنفذة في  - 2
 تحقیق الجانب الوظیفي وفقا لرأي المحكمین.

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین القطع المنفذة في  - 3
 تحقیق الجانب الجمالي وفقا لرأي المحكمین.

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین القطع المنفذة في  - 4
 الجانب االبتكاري وفقا لرأي المحكمین.تحقیق 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین القطع المنفذة في  - 5
 استمارة تقییم القطع ككل وفقا لرأي المحكمین.

 آراء المستھلكین إیجابیة نحو استخدام القطع المنفذة. – 6
Sample 

) من المتخصصین في مجال المالبس 9عینة قوامھا ( -1
ج والتعرف على آرائھم نحو القطع المنفذة بأسلوب والنسی

 الساشیكو.
) من المستھلكین (االمھات) للتعرف على 30عینة قوامھا ( -2

 آرائھم نحو القطع المنفذة بأسلوب الساشیكو.
procedure  

یقیة على تسیر إجراءات البحث من خالل الدراسة النظریة والتطب
  - النحو التالى :

 -اإلجراءات النظریة :  -أ
  االطالع على الدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع

الدراسة وھو استخدام اسلوب الساشیكو الیابانى في 
 التطریز.

   اختیار مالبس االطفال وخاصة مرحلة الطفولة المبكرة
والعوامل المؤثرة في اختیارھا و زخرفتھا بواسطة أسلوب 

 كو الیابانى.الساشی
 - اإلجراءات التطبیقیة:  -ب
 .تحدید القطع المراد تنفیذھا 
 ) أوالدي). 3بناتي،  3تحدید عدد االطقم المراد تنفیذھا 
  تحدید الوحدات المراد زخرفة مالبس االطفال بھا

 وعمل التصمیمات المناسبة لكل طقم.
 تحدید االشكال واسلوب التطریز الالزم لكل قطعة . 
 المناسبة المستخدمة والشرائط یوطالخ انواع تحدید 

  طقم. كل اللوان
 .التجھیز النھائي لكل طقم 
 المنفذة القطع لتقییم استبیان اعداد. 
  اعداد استبیان إلستطالع آراء المستھلكین فى القطع

  المنفذة.
 المتخصصین. المحكمین السادة على االستبیان تطبیق 
 .تطبیق االستبیان على المستھلكین  
 الى النتائج للوصول للبحث صائياالح التحلیل 

 .ومناقشتھا
 وضع التوصیات الخاصة بالبحث. 

 Terminology 
   さちこ"Sashiko Styleأسلوب الساشیكو"

یشیر مصطلح الساشیكو إلى خیاطة واحدة أو اكثر خالل طبقات 
من القماش مع غرزة سراجة بسیطة ویمكن أن تنطبق على نھایات 

  النسیج.
كو ھو اسم من الفعل ساشیو یعنى الثقب وكان الساشیكو على ساشی

األرجح ھو طریقة إلعادة تدویر أو إعطاء المالبس حیاة جدیدة 
مبنى  752وفى  حوالى  , .كما وجد من بین منسوجات االمبراطور

للحفاظ على االف القطع من الفن وممتلكات اخرى من الملك شومو 
  في القرن الثامن .

)Cynthia shaver-1992-p1(  



Heba Eldessouki  et al. 193 
 

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

 

  -التعریف اإلجرائى :
ھى غرزة  تنتمى إلى غرز التطریز الیابانیة و تعتمد على غرزة 

السراجة والنباتة في عملھا بحیث تنفذ لتعطى أشكال ھندسیة جمیلة 
ً لتصمیمات معینة وإخراجھا في الشكل النھائى المطلوب.   وفقا

   -:" Embroidery "التطریز 
قمشة وغیرھا من مواد التطریز. إنھا التطریز ھو فن زخرفة األ

طریقة للتزیین عن طریق الخیاطة على قطعة من القماش. یمكن 
ا من الثقوب في األقمشة  ً للتطریز أن یفكك سطًحا ما ، أو یخلق نمط

  أو یزیل الحافة مع الغرز.
)judy jeroy- 1998 -p 9(  

  - التعریف اإلجرائى:
ً على ھو فن یستخدم فیھ ابرة وخیط لعمل الغر زة المطلوبة بناءا

  خطوات منتظمة للحصول على الشكل النھائى لھا .
  - :Clothesمفھوم المالبس 

ِس: (اسم)   َمالَب
بَس   جمع َملْ

َى َجَسِدهِ  ل َ بَُسھُ اِإلْنَساُن ع َلْ ِس : َما ی   َمالَب
-معجم عربي عربي -(معجم المعاني الجامع  

https://www.almaany.com(  
  - ):outer clothesالمالبس الخارجیة (

ھى تلك األردیة التى ترتدى خارج المنزل وفى المناسبات المختلفة 
  طوال ساعات النھار أو اللیل وعلى مدار السنة.

  )993 – 2016 –محمد  عباس رشا(
  -التعریف االجرائى :

یقصد بھا المالبس التى یرتدیھا االنسان اثناء خارج المنزل سواءا 
  ر المناسبات الخاصة.نھارا للعمل أو لیال لحضو

  :  Kids clothesمالبس األطفال 
ھى كل مایرتدیھ الطفل من قطع ملبیسة سواء كانت داخلیة أو 

  خارجیة وھى المالبس التى یقصد بتصنیعھا لألطفال.
  )486  - 2019  -(فاطمة السعید مصطفى 

  -التعریف اإلجرائى :
یة أوخارجیة) یقصد بھا القطع الملبسیة التى یرتدیھا الطفل (داخل

وذات تصمیمات مناسبة لكل مرحلة من مراحل الطفولة بدایة من 
  مرحلة الطفولة المبكرة حتى المتأخرة .

  - ):Early Childhoodالطفولة المبكرة (
سنوات ) "قبیل المدرسة  6 – 2مرحلة الطفولة المبكرة  من سن (

  والحضانة "
رحلة الرضاعة ھذه ھى مرحلة قبیل المدرسة , وتعتمد من نھایھ م

حتى دخول المدرسة , ویفضل البعض اسم مرحلة الطفولة المبكرة 
على اسم مرحلة قبیل المدرسة اذ تستقبل مدرسة الحضانة األطفال 

  فیما بین سن الثالثة والسادسة تقریبا .
ویكون نمو الشخصیة فى ھذه المرحلة سریعا , ولذلك فھناك الكثیر 

  , على الطفل أن یتعلمھ.
  ) 161 – 1986 –عبدالسالم زھران (حامد 

  -التعریف اإلجرائى :
ھى المرحلة العمریة من عمرسنتین إلى ست سنوات فى األطفال 

  من الجنسیین الذكور واإلناث.
 Theoretical Framework 

  - :Previous Studiesالدراسات السابقة 
الدراسات التى تناولت مجال التطریز الیابانى مع العلم ال  -اوالً :

  صة بأسلوب الساشیكو :یوجد دراسات سابقة خا
):ھدفت إلى 2017دراسة : ھالة محمد محمود حسین ( -1

وإثراء  دراسة الحضارة الیابانیة والتعرف على مدلوالتھا .:
مجال المكمالت الملبسیة  والمفروشات باستخدام التصمیمات 

 المستوحاه من الفنون الیابانیة .
م واتبعت المنھج الوصفى التطبیقى وعمل استبانة لتحكی

ضرورة االھتمام توصلت الدراسة إلى :التصمیمات .و 

بدارسة الحضارات المختلفة واالستفادة منھا فى عمل 
تصمیمات مبتكرة تصلح للعصر الحدیث و استلھام تصمیمات 

الكسسوارات معاصرة وكذلك مفروشات منزلیة حدیثة 
تناسب التطور في خطوط الموضة,تفعیل دور الصناعات 

دة منھا في مجال المكمالت الملبسیة الصغیرة واالستفا
, توصلت الى معرفة الكثیر عن  والمفروشات المنزلیة

الحضارة الیابانیة واسالیب التطریز المختلفة بھا والتى 
  بدورھا تثرى المجال الذى استخدمت فیھ.

  ثانیا:الدراسات التى تناولت مجال التطریز فى مالبس االطفال :
 ھدفت إلى: )2018ود(دراسة إیناس حمدى عبدالمقص -2

ابتكار تصمیمات ملبسیة تصلح ألزیاء األطفال في مرحلة 
الطفولة المبكرة تعتمد في جوھرھا على وحدات زخرفیة 
مقتبسة من الرموز األفریقیھ باإلضافھ إثراء مالبس األطفال 

  بالعدید من األسالیب الزخرفیة المختلفة.
مما جعلھا مصدر وجود تنوع فى الرموز األفریقیھ  وتوصلت  إلى

  جید الستلھام المصمم لمالبس األطفال فى مرحلة
الطفولھ المبكره ، كما أن التنوع فى استخدام أسالیو الزخرفة زادت 

 القیمة الجمالیة للتصمیمات
التعرف  ) : ھدفت الى2017دراسة سمیحة محمد حافظ( -3

على أھم الممیزات والخصائص والسمات للفن الشعبي والتي 
ل المصري.االستفادة من الفن الشعبي المصري تناسب الطف

وجمالیاتھ وأشكالھ المنتقاة في إثراء التصمیم الزخرفي 
) 9: 6لمالبس األطفال في مرحلة الطفولة الوسطى من(

سنوات.إبراز أھمیة الفن الشعبي كفن قومي ینبغي الحفاظ 
علیھ واالستفادة منھ في التصمیم الزخرفي لمالبس األطفال 

) سنوات.التعرف على 9: 6الطفولة الوسطى من(في مرحلة 
” الفن الشعبي” التقنیات التي تثري التصمیم الزخرفي

) 9: 6لمالبس األطفال في مرحلة الطفولة الوسطى من(
التطریز)  -سنوات .التأكید على جمالیات أسلوبي (الطباعة 

واالستفادة منھما في إثراء التصمیم الزخرفي الشعبي لمالبس 
  نتائج الدراسة.األطفال.

أنھ یمكن االستفادة من زخارف الفن الشعبي في  توصلت إلي     
استحداث العدید من التصمیمات الزخرفیة لتزین أطقم      مالبس 

) سنوات.تم عمل 9: 6األطفال في مرحلة الطفولة الوسطى من (
) تصمیم زخرفي على مالبس األطفال في مرحلة الطفولة 26عدد (

) 15صر الفن الشعبي ثم عرضھم على عدد (الوسطى من عنا
ً في مجال التخصص الختیار أفضل ( ) تصمیمات لتنفیذھا 5محكما

عن طریق استمارة تقییم لتقییم التصمیمات بواسطة المقابلة 
الشخصیة.تم تنفیذ أفضل خمسة تصمیمات لمالبس األطفال في 
 مرحلة الطفولة الوسطى بواسطة األسالیب التنفیذیة المختلفة

  .الطباعة –(التطریز 
التعرف على  ) : ھدفت إلى2017دراسة على السید زلط ( -4

الفن الشعبى المصرى وجمالیاتھ واشكالھ المنتقاه وعالقتھا 
بإثراء التصمیم الزخرفى لمالبس األطفال ,التعرف على 
التقنیات التى تثرى التصمیم الزخرفى "الفن الشعبى " 

الوسطى من  لمالبس األطفال فى مرحلة الطفولة
 –)سنوات والتأكید على جمالیات أسلوبى (الطباعة 9:6(

  التطریز ) واالستفادة منھما فى إثراء أزیاء األطفال.
االھتمام بدراسة التراث للمحافظة علیھ من  و توصلت إلى

االندثار.ضرورة االستفادة من أسلوبى الطباعة والتطریز فى إثراء 
.االھتمام بتوفیر المادة العلمیة  الجوانب الجمالیة لمالبس االطفال

  الحدیثة الخاصة بأشغال الطباعة والتطریز.
تم  تنفیذ ) :ھدفت الى 2017دراسة :عماد الدین سید جوھر( -5

زخارف لمالبس أطفال مرحلة ما قبل المدرسة باستخدام بقایا 
االقمشة.تحدید تأثیر الزخارف المضافة على المتغیر الشكلي 

المدرسة.تحدید مدى مناسبة الزخارف لمالبس أطفال ما قبل 
  الفنیة المستخدمة لألطفال من وجھة نظر المتخصصین

https://www.almaany.com(
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تدریب األطفال على كیفیة االستفادة من بقایا االقمشة  وتوصلت الى
لتنمیة الحس الجمالي لدیھم توجیة المھتمین باألطفال باھمیة إعادة 

القائمین التدویر واستخدامھا في أعمال فنیة متنوعة توجیھ  نظر 
على برامج االطفال بالتركیز على إعادة التدویر كإحدى االنشطة 
الفنیة المقدمة لألطفال نشر ثقافة الحد من االستھالك في نفوس 

  األطفال.
 ) :ھدفت إلى2012دراسة غادة عبدالفتاح عبدالرحمن( -6

محاولة إلقاء الضوء على إمكانیة االستفادة من جمالیات فن 
ي التریكو اآللي والتطریز اآللي إلثراء القیم الكروشیھ الیدو

 ٩ -٦الجمالیة لمالبس أطفال مرحلة الطفولة الوسطى (
سنوات). باإلضافة إلى تفعیل دور الصناعات الصغیرة 
ومساعدتھا في استخدام التقنیات المختلفة المستخدمة في 
البحث بھدف اإلفادة منھا في مجال سوق العمل. ولقد تم 

 -ثالث أنواع من األقمشة وھي (القطن -مما یلي:استخدام كال 
الجینز) لعمل تسع فساتین لألطفال لتناسب مرحلة  -الجبردین

سنوات) وذلك باستخدام ثالث أنواع  ٩- ٦الطفولة الوسطى (
التطریز  -التریكو اآللي -من التقنیات وھي (الكروشیھ الیدوي

  اآللي)
جودة ممكنة بنسبة حصول التصمیم الثامن على أعلى  توصلت الى 

% وذلك بالنسبة لباقي التصمیمات، وكذلك حصول 90.56
%، بینما حصل التصمیم 90.14التصمیم الثاني بمعامل جودة 

  .%75.28الخامس علي أقل جودة ممكنة بنسبة 
عمل   ) ھدفت الى2015دراسة یسري معوض عیسى( - -7

تصمیمات مقترحة ثالثیة األبعاد من الخامات النسجیة ومن 
. االستفادة من تقنیة التجسیم 2ایا صناعة المالبس الجاھزة. بق

. 3كقیمة فنیة في تنفیذ أشكال (ثالثیة األبعاد) محببة لألطفال. 
التأكید على الجوانب الوظیفیة والجمالیة لتصمیمات مالبس 
األطفال، من خالل األشكال المجسمة (ثالثیة األبعاد) والتي 

  تترك أثر إیجابي لدى األطفال.
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات  وتوصلت الى 

االثني عشر تصمیما في األشكال ثالثیة األبعاد (التجسیم) كقیمة 
الفرض • فنیة، وأن التصمیم العاشر كان أفضل التصمیمات. 

الثاني توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات االثني 
ة لمرحلتي الطفولة المبكرة عشر تصمیما في االعتبارات الملبسی

• والمتوسطة وأن التصمیم السادس كان أفضل التصمیمات. 
الفرض الثالث توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات 
االثني عشر تصمیما في االستفادة من بقایا صناعة المالبس وأن 

الفرض الرابع توجد • التصمیم العاشر كان أفضل التصمیمات. 
لة إحصائیة بین التصمیمات االثني عشر تصمیما فروق ذات دال

في األسالیب المختلفة لزخرفة مالبس األطفال وأن التعمیم العاشر 
الفرض الخامس توجد فروق ذات داللة • كان أفضل التصمیمات. 

إحصائیة بین التصمیمات االثني عشر تصمیما في بعض المفاھیم 
  .أفضل التصمیماتوالقیم التعلیمیة وأن التصمیم الثامن كان 

  - :Theoretical Frameworkاالطار النظرى
  Hand Embroidery-التطریز الیدوى :

استخدم التطریز قدیما لزخرفة مالبس الملوك والعظماء وذلك لما 
یضیفھ علي المالبس من جمال وجالل وكان یستخدم في مالبس 

  النساء والرجال علي السواء .
سطر علي النسیج بمعاني مختلفة وغرز التطریز ما ھي إال كتابة ت

  تعبر عن العصر والمكان ومیزة لكل دولة . 
وقد اھتمت بالتطریز بالد كثیرة وأنشئت لھ متاحف ودراسات 

وسمیت غزر بأسماء بالد مثل غرزة البروتون نسبة الي بروتون 
  فرنسا .

كما نسیت بعض غرز التطریز لبعض العظماء مثل تطریز 
  كاردینلي ریشیلیو.الریشیلیو نسبة الي ال

وفي عصرنا ھذا اصبح التطریز عنصرا لھ اھمیتھ في االقمشة 
  سواء أكان التطریز یدویا او الیا في النسیج قبل حیاكتھ أو بعده . 

كما اصبح التطریز عامال لدعم اقتصاد كثیر من الدول التي غزا 
فنھا العالم مثل الصین ، ففي كل مكان من العالم نجد المشغوالت 

مطرزة الصینیة التي لھا طابعھا الخاص الممیز .  (سھام زكي ال
  ) 15-2008 -واخرون

  
یعتبر التطریز فن من أوائل الفنون الیدویة القدیمة التى عرفھا 
االنسان منذ القدم فھو احد المصادر الرئیسیة إلعطاء تاثیرات 

ومالمس مختلفة لسطح النسیج باستخدام الغرز المختلفة . (سامیة 
 ) 12 – 2019 –وأخرون  محمد

كما یعتبر وسیلة من وسائل زخرفة المنسوجات عن طریق الخیط 
ً للتصمیم , والتطریز أما یكون یدوى أو  فى مواضع مختلفة طبقا

 Encyclopedic Dictionary of)     تطریز آلى .
Polymers-2011-264)    

دون كذلك ھو عبارة عن حرفة یتم تنفیذھا عن طریق التحكم بالید 
  األلھ باستخدام االبره التقلیدیة .

(Theresa C.Alexander – 2014 – 30 )  
ویعد التطریز الیدوى فنا من الفنون الرفیعة , وھذا الفن البدیع  

الیمكن فصلھ عن تصمیم األزیاء وتنفیذھا , فھو مكمل لھ , وذلك 
بزخرفة القطع الملبسیة بالتطریز بواسطة الخیوط الملونة أو 

  ھ بل أكثر من ذلك .المذھب
  ) 183 – 2010 –(ھدیل حسن وأخرون 

كما یعتبرزخرفة باإلبرة تتكون من تصمیمات بأنواع مختلفة من 
الفضة ),  –الذھب  –الحریر  –الصوف  –الخیوط مثل (القطن 

 –الخرز  –الریش  –وأیضا مكمالت ثانویة مثل (القواقع 
  ینة .المجوھرات )على جمیع الخامات بالید أو بالماك

  ) 8 – 2002 –(فاطمة حسن 
  -بدایة ظھور التطریز الیابانى:

نجد الصین مصدر للفن الیاباني لذا لم یكن للیابانیین شخصیة فنیة 
محددة ، والزخارف الیابانیة لیست تقلیدیة كما ھو الحال في الصین 

  ، ذلك أنھم اھتموا بفن المناظر الطبیعیة 
إلتقان المفرط للزخرفة في وفى الصین والیابان كانت النزعة ل

معابدھم على األعمدة والدعامات وھى متماثلة في البلدین كذلك في 
جدران البیوت علیھا الزخارف مرسومة ومذھبة وواضحة بوفرة 

في مقر إقامھ حاكم الصین ومثلما ھي موجودة في الیابان في قصر 
  اإلمبراطور . 

ي حین دخلت الدیانة ویؤرخ للفن الیاباني من القرن السادس المیالد
البوذیة قادمة الیھا من الصین عبر كوریا وتوسعت أسرة الفاجور 

قرون ثم توالت  4وزادت من قوة الدولة واستمرت تحكم حوالى 
  العصور حتى تولت الحكم أسرة اشیجاوا.

  ) 17 – 1990 –( اسامة محمد 
كما یعد التطریز الیاباني (خاصة أسلوب الساشیكو)ھو تقنیة 

تعود ألكثر من ألف سنة. في مراحلھ المبكرة تم استخدام  تطریز
التطریز الیاباني فقط لتزیین العناصر المستخدمة خالل االحتفاالت 
الدینیة. مع مرور الوقت ، عندما طور شیشو خصائصھ الفریدة ، 

ً أكثر فنیة. وفقا للمؤرخین ، من أوائل فترة  استغرق األمر ھدفا
Heian الیاباني في المقام األول لتزیین ازیاء  كان یستخدم التطریز

السیدات في المحكمة. خالل ھذه المراحل المبكرة كان شیشو متاح 
فقط لمجموعة مختارة ؛ فقط أعلى طبقات المجتمع یمكنھا تحمل 

تكلفة ھذا العمل المكلف ومع ذلك ، بعد أكثر من ألف عام من النوم 
 حصر لھا ، متاًحا ، أصبح ھذا التراث الثقافي ، ثمرة أسالف ال

   .اآلن لجمھور أوسع
(https://www.japaneseembroidery.com)   

ویعد أسلوب الساشیكو ھو شكل من أشكال التطریز الشعبي 
الیاباني باستخدام الغرز األساسیة وتشمل األنماط الھندسیة خطوطا 

 .     یة للخیاطة مرتبة في نمط مكرر في األصلمستقیمة أو منحن
https://www.thespruce.com)(  

لیست واضحة جدا. ، خالل القرون القلیلة  sashikoأصل 

https://www.japaneseembroidery.com)
https://www.thespruce.com)(
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الماضیة ، ومع ذلك تم ممارسة ھذا النوع من التطریز في العدید 
  من المناطق في الیابان.

أشكال مختلفة من الساشیكو شائعة االستخدام ،  3ال ھناك كما ال یز
  ، والكوجین. hitomezashiوھي الساشیكو البسیط ، و 
)http://www.designbyaika.com(  

  
  )Sashiko )http://www.designbyaika.comبسیط 

  
Hitomezashi    )http://www.designbyaika.com(  

 http://www.designbyaika.com   Kogin  
,   Hitomezashiوقد استخدم فى ھذا البحث نوعان فقط وھما (

  ) Sashikoبسیط 
الیوم من شكل فني عملي إلى زخرفي لتجمیل  Sashikoتطورت 
  السطح.

Sylvia Pippen- 2009 -8)( 
  تم استخدام القطن للنسیج األساسي ، غالبًا مع مجموعة متنوعة من

لرئیسي للنسیج تقنیات  الطباعة والصباغة.وقد كان اللون ا
  األساسي النیلي األزرق الداكن.

Cynthia Shaver-1992- 273)(  
   -الخیوط االساسیة المستخدمة في التطریز الیدوي :

  الخیوط : 
تعتبر خیوط التطریز من الخامات االساسیة المؤثرة علي جودة 

  التطریز .
وقد تطورت خیوط التطریز تبعا للتطور الناتج من تنوع الخیوط 

  ستخدمة في النسیج نفسھ الم
  ). 203-2007-(انھار محمود عبد الغني 

  تنقسم خیوط التطریز الي : 
قطن )(حیوانیة : صوف  –:(نیاتة :كتان خیوط طبیعیة   )1(

متدرج  –مؤكسد  –ذھبي  –حریر)(معدنیة : فضي  –
 االلوان)                       

:( صناعیة محورة : حریر الفسكوز)( خیوط صناعیة  )2(
  ناعیة تركیبیة : البولي استر والنایلون)ص

 –وخیوط التطریز یجب ان تتوافر فیھا صفة المتانة والمرونة    
وطول التیلة ودقة االلیاف وذلك بجانب صفات اخري یحسن ان 

مثل االنسجام بین االلیاف والشعیرات المكونة لخامة  –تتوافر بھا 
والصبغات  الخیوط والمسامیة وقدرتھا علي امتصاص الماء

  واللمعان وقوة التحمل .
والخیوط القطنیة والممرسر والصوفیة المستخدمة في التطریز .

غیر الخیوط المعدنیة لھا خواص معینة یجب ان تتوافر فیھا اھمھا 
  نعومة الملمس ومتانة الخیط  

وھناك الخیوط الصناعیة العدیدة التي تستخدم ویتم برمھا یدویا 
وتتدرج من حیث خیوط رفیعة ناعمة الي وتتنوع ھذه الخیوط 

- 2007-خیوط سمیكة خشنة.    ( انھار محمود عبد الغني 
205،204 (  

  الخیوط المعدنیة : 
واالن تستخدم الخیوط المعدنیة ویطلق علیھا تجاریا "السیرما 

" علي رغم من ان السیرما ما ھي اال اسالیب التطریز 
- 2007ر محمود عبد الغني بالخیوط المعدنیة .         ( انھا

208  (  
  :  Japanese goldالخیوط الذھبیة الیابانیة 

الخیوط الیابانیة واحدة من الخیوط المعدنیة التي تتمیز بنقائھا فھي 
خالصة غیر زائفة وذات بریق ولمعان وتوجد على ھیئة شرائط 

ضیقة تشبھ الشرائح الدقیقة ویتم لف الشرائح حول شعیرة من 
  الحریر .

  ) 32 – 2005 –( ماجدة محمد 
  - الخامات المساعدة في التطریز :

  :  Beadsالخرز 
ھو كل جسم مشكل من اي خامة من الخامات یتخللھ ثقب او تقوب 

  یمكن نظمھ عن طریقھا .
وھناك انواع واشكال واحجام متنوعة وعدیدة في الخرز فمنھا ما 

جاج ،الفخار یصنع من االحجار الكریمة ،االحجار الصناعیة ،الز
  ،البالستك ، الخشب ،العاج ،الصدف ، القاشاني واللؤلؤ . 

الترتر عبارة عن دائرة صغیرة او  الترتر واشكال اوراق الشجر :
اوراق اشجار مصنوعة من صفائح معدنیة رقیقة او البالستیك 

الشفاف ویكون الترتر ذھبیا وفضیا او ملونا بالوان براقة والوان . 
  ) 212-2007-عبد الغني (انھار محمود 

  اقمشة التقویة : 
یحتاج التطریز بالخیوط والخامات المعدنیة الي تبطین النسیج 

  وعادة ما تكون من البفتة او الكتان المتین .
یستخدم االن انواع من التقویة یسمي "الفازلین "  وھو نوع من 

  البطانات الالصقة المصنوعة من الورق المضغوط .
  ) 213-2007-محمود عبد الغني (انھار       

  اسالیب التطریز :
ً بالطرق المختلفة التى تستخدم إلبراز الجانب  وتعرف إجرائیا

  -الجمالى لألقمشة وتم تصنیفھا إلى:
  أسالیب التطریزبالغرزالمختلفة (الفرع , السلسلة , الحشو.........).

  .).أسالیب التطریز بالخامات المساعدة (الخرز , الفصوص ......
  أسالیب التطریز بالشرائط (باختالف العرض).

  أسالیب التطریز باإلضافة (قطع من القماش المضاف باألبلیك).
  )621:651"3"– 2015–(أمیمة رءوف ، وسام مصطفى  

  فن التطریز الیدوي یتفوق ویتمیز علي التطریز اآللي باالتي :
 بقیمتھ الفنیة العالیة .  -1
 .  ال یرتبط بمكان او یشغل حیز -2
من الممكن تحویل كل فرد في المجتمع الي الھ تطریز یدویة  -3

 بأدوات زھیدة وخامات متوفرة وال حاجة آلالت مكلفة . 

http://www.designbyaika.com(
http://www.designbyaika.com(
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التطریز الیدوي یتخطي الطبقات االجتماعیة فھو متاح للجمیع  -4
للطبقة العلیة (الراقیة ) والمتوسطة والبسیطة ، للمتعلم لغیر 

 الراقیة  المتعلم .یعتبر من الفنون الرفیعة
  ویتحقق النجاح في ھذا العمل الفني بما یأتي : 

  اوال : حسن اختبار الزخرفة المناسبة للتصمیم المطلوب .
  ثانیا :األلوان المتوفقة .

  ثالثا : الغرز المتنوعة المتالئمة مع الزخرفة .
  رابعا : الشغل الجید الن طریقة التنفیذ یتوقف علیھا االخراج الجید 

نسیق بین النسیج واللون والزخرفة والخیط واسلوب خامسا : الت
  التطریز .

  ) 97- 2008 –( سھام زكي واخرون 
وتسھم زخرفة المالبس لألطفال في جذب انتباھھم واثارة البھجة 
والسعادة لدیھم , لذا فإنھ توجد العدید من الطرق واالستراتیجیات 

اد الدین التى تساھم في الحصول على التصمیم المستدام .   (عم
  ) 237 – 2017 –سید 

الملبس ھو الجلد الثانى لإلنسان والمالبس تكون مالصقة مباشرة 
للجلد , لذلك فإن مراعاة طبیعة جلد اإلنسان عامل ھام جدا في 

  ) 496 – 2010 –توفیر الراحة الملبسیة .  ( منال البكرى 
تضیھا لذا ینبغى لمالبس األطفال أن تتوافر فیھا متطلبات خاصة تق 

ظروف األداء الحركى الذى یقوم بھ الطفل , إلى جانب الذوق 
السلیم والبساطة في التصمبم وتناسق وانسجام كل من تصمیم 

الملبس وتصمیم المنسوج , والبد أن تسایر مالبس األطفال 
اإلتجاھات العالمیة الحدیثة (الموضة)  فإفتقاد عنصر الحداثة في 

النقص , ولكن یجب عدم ملبس الطفل یؤدى إلى شعوره ب
اإلنجراف وراء التیارات الغربیة في الموضة التى ال تتناسب مع 

  بیئتنا الراقیة وتقالید مجتمعنا.
  ) 485 – 2019 –(فاطمة السعید 

وفى القرن التاسع عشر ظھرت رغبة الناس في تزیین منازلھم 
ومالبسھم وبدأت الحركة الفنیة تجعل األشخاص الذین یقوموا 

یز بأن یعبروا عن أنفسھم وذلك عن طریق استخدام مواد بالتطر
أخرى جدیدة وأن یعبروا عن براعتھم داخلھم وأن یطرزوا 

  بأشرطة.    
(Lucinda gander ton – 1999 – 7 ) 

والمالبس التى تشعر الطفل بالتمیز بین أقرانھ وتجذب انتباه 
االخرین لھ تشبع حب التمیز التى ھى صفة من صفات ھذه 

رحلة العمریة .وعرف اإلنسان ماقبل التاریخ فن الزخرفة وقد الم
كان وقتھا یسیر تبعا للفطرة وكانت اھتماماتھ وقتیھ ال تتعدى 
المطالب األساسیة  من مأكل  ومشرب ومسكن , وھنا جاءت 

الزخرفة فطریة فى نشأتھا فرسم اإلنسان ونقش وزخرف بعض 
.      (فاطمة السعید األشكال البدائیة واستمر ذلك فترة طویلة 

  )487  - 2019  -مصطفى 
تحظى الطفولة باھتمام بالغ من جمیع المھتمین فى ھذا المجال 

وذلك بأنھا صانعة المستقبل وان اطفال الیوم ھم شباب الغد ولذلك 
البد من االھتمام بھم وبشئون حیاتھم وتعتبر المالبس من 

یار الخامات الجیدة االحتیاجات االساسیة للطفل ولذا البد من اخت
  والتصمیم المناسب مع نمو الطفل وتطوره .

وتتمیز مرحلة ما قبل السن المدرسى بممیزات عامة منھا 
استمراریة النمو السریع وزیادة النشاط الحركى المستمر ومحاولة 

  التعرف على البیئة المحیطة واكتساب مھارات جدیدة.
ة مریحة حتى ویفضل الطفل الصغیر أن تكون مالبسھ فضفاض

  )121 – 1998 –محمد  لطیفة( التضایقھ أثناء المشى واللعب .
ما تعد مرحلة ماقبل المدرسة من أھم مراحل الحیاة اإلنسانیة في ك

البیئة المحیطة , وتكسبھ حیاة الطفل , حیث یشتد بھا قابلیتھ للتأثر ب
ً من المعرفة , والمھارات والمفاھیم , والخبرات ؛ مما یجعلھا  ألوانا

        .ً من الفترات الحاسمة في بناء وتكوین شخصیتھ مستقبال
  ) 237 – 2017 –(عماد الدین سید 

مرحلة الطفولة المبكرة ھى المرحلة التى تبدأ من نھایة مرحلة 

- 2فل المرحلة االبتدائیة أى من سن الرضاعة حتى دخول الط
سنوات ,وینضم الطفل فى ھذه المرحلة إلى مؤسسات التربیة 6

والتعلیم (ریاض األطفال) وتظھر فى ھذه المرحلة الفروق الفردیة 
فى جوانب السلوك , وزیادة النشاط الحركى , والتعرف على البیئة 

لى النفس فى المحیطة , ونمو الوعى , واالستغاللیة , واالعتماد ع
  )117 – 2010 –سعید  خدیجةاألكل واللبس.       (

  أھمیة مرحلة الطفولة المبكرة:
تعتبر مرحلة الطفولة المبكرة من المراحل المھمة في حیاة اإلنسان 
والتي بدأھا باالعتماد الكامل على الغیر ثم یتطور في النمو ویتجھ 

ة الطفولة المبكرة نحو االستقالل واالعتماد على الذات ، ففي مرحل
یقل اعتماد الطفل على الكبار ویزداد اعتماده على نفسھ وذاتھ ویتم 

فیھا االنتقال من بیئة المنزل إلى بیئة الروضة حیث یبدأ في التفاعل 
مع البیئة الخارجیة المحیطة بھ ، مما یمكنھ من التعامل بوضوح 

عملیة التنشئة مع بیئتة مقارنة بمرحلة المھد. وفي ھذه المرحلة تبدأ 
االجتماعیة وإكساب القیم واالتجاھات ، والعادات االجتماعیة 

ویتعلم فیھا التمییز بین الصواب والخطأ وإن كان ال یفھم لماذا ھو 
 – 1998 –صواب أو خطأ.                (محمد السید عبدالرحمن 

786 (  
  المبكرة الطفولة مرحلة في النمو على المؤثرة العوامل

  
 www.abahe.co.uk    

  االتجاھات الحدیثة في كیفیة إشباع حاجات الطفولة :
  تنمیة اإلحساس بالثقة في النفس وفي الغیر. -
  تنمیة اإلحساس باستقالل الذات. -
  تنمیة المبادرة. -
  تنمیة االبتكار. -
  تحمل المسئولیة. -

 www.abahe.co.uk   
  - العوامل  المؤثرة على اختیار الطفل لمالبسھ:

عوامل بیئیة:تتعلق  بالمناخ والطقس ونمط البیئة  -1
  الجغرافیة والتاریخیة .

عوامل اجتماعیة : تتعلق بالعادات والتقالید والعرف  -2
 مط المجتمع وتكوینھ وتشكیالتھ .ون

عوامل نفسیة : تتعلق بالشخصیة واالتجاھات والسلوك  -3
 والعادات والدوافع والرغبات والمیول.

عوامل ثقافیة :یقصد بھا تلك العوامل التى تتعلق  -4
 باالفكار والدیانات والھویة والمیراث التاریخى .

عوامل اقتصادیة : تتعلق بالمستوى االقتصادى وسعر  -5
 لملبس والدخل االقتصادى للفرد.ا

باإلضافة إلى األسرة , المدرسة , جماعة األقران ,  -6
  وسائل االعالم.

  ) 50 – 2017 –(دعاء عبدالمجید 
  - الشروط الواجب توافرھا في مالبس األطفال:

http://www.abahe.co.uk
http://www.abahe.co.uk
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أن تتوافق مالبس األطفال مع الظروف الجسمیة والحركیة  -
ماعى لألطفال واالجتماعیة حتى یحدث نوع من التوافق االجت

. 
أن تبین المالبس الوجھ من الظھر بسھولة وذلك باستخدام  -

 أنواع معینة من الزخرفة واأللوان.
أن تكون األقمشة المستخدمة في صناعة مالبس األطفال من  -

لتتوافر الراحة المطلوبة من حیث  1/1النسیج التریكو السادة 
 الوزن والحركة والمطاطیة والمرونة .

اكیب النسجیة ذات المسامیة المنخفضة والخیوط استخدام التر -
 المتقاربة .

قوة التحمل لكى تتحمل جمیع االجھادات الواقعة علیھا من  -
 أنشطة ولعب.

اختیار الخامات المناسبة لمالبس األطفال التى لھا األثر في  -
 إظھار الزى في صورة الئقة وتجعلھ اكثر جاذبیة للطفل.

ً مع حجم القطع الملبسیة مراعاة ان تكون النقوش اكثر ت - ناسبا
 الخاصة بالطفل ویجب أن تتناسب نسبیا مع سن الطفل.

مراعاة توافر عنصر مقاومة التوبیر في الخامات المستخدمة  -
  مالبس االطفال.

أنواع المالبس التى تصلح لالطفال في مرحلة الطفولة المبكرة 
  -والتى استخدمت في البحث :

  :(T-Shirt)التى شیرت 
لتى شیرت قطعة من المالبس تغطى الجزء العلوى من ویعد ا

  الجسم .
  :(Shirt)القمیص 

ً من نسیج قماش خفیف بیاقة وأكمام ولھ فتحة من األمام  وھو غالبا
  بزرایر وھو عادة زى رجالى.

  )3-2004-صدقي ھدي(
  :(Blouse)البلوزة

معناھا قمیص خارجى فضفاض ترتدیھ النساء واألوالد وھى فى 
حدیثة تعنى ثوب نسوى یستر النصف األعلى من الجسم العربیة ال

  ویرادفھ فى العربیة الصدریة .
  )8-2018-(نجالء محمد 

رداء یستخدم لتغطیة الجزء العلوي من الجسم ابتداء من حردة 
الرقبة وخط الكتف حتي اسفل خط الوسط,وقد یصل الي خط 
الجنب او اكثر وھو خاص بالنساء ویتمیز بكثرة التصمیمات 

وتنوعھا ومنھا ماھو لفترة المساء او لمصباح وترتدي عادة مع 
.     وصدیري جونلة و تایوراوالجونلة او البنطلون او تستعمل مع 

  )11 – 2019 –(سامیة محمد واخرون 
  :(Gilet)جیلیھ 

- رداء ذو أكمام أو بدون اكمام , لھ فتحة أمامیة.     (نجالء محمد 
2018-14(  

 :(Skirt)الجونلة 
ى الجزء السفلى من الزى الذى یبدأ من الوسط وینتھى أعلى أو ھ

 ً اسفل الركبتین حسب أطوال الموضة السائدة وتعد الجونلة زیا
 – 2005 –یرتدى مع البلوزة أو الجاكیت.      (سعدیة مصطفى 

22 (  
  -البنطلون :

ً , والبنطلون إما قطعة منفصلة أو  ھو زى رجالى وحریمى أیضا
  ولھا تصمیمات مختلفة تتبع الموضة. جزء من البدلة

  (jens pants)البنطلون الجینز
یتصف بأنھ مضبوط إلى حد ما على الجسم بدء من مستوى خط 

  الوسط إلى خط الذیل , بكمر متوسط العرض.
  )23,20 – 2018 -(نجالء محمد  

  ):Dressالفستان (
ھو رداء خارجى للبنات والسیدات بتصمیمات وأشكال مختلفة 

الجسم من الكتفین حتى الركبة وقد یكون أطول أو أقصر من  تغطى
 ً ً للتصمیم كما أنھ یتكون من جزئین منفصلین مثبتین معا ذلك وفقا

عند خط الوسط وھما الجزء العلوى المعروف بالكورساج والجزء 
 –السفلى المعروف بالجونلة .      (كفایة سلیمان,سحرزغلول 

2007 – 142 (  
  -السالوبیت:

داء خارجى ناتج من اتصال قطعتین , قطعة خاصة ھو ر
بالكورساج العلوى مع الكورساج السفلى (بنطلون أو جونلة مع 

جزء لتغطیة النصف العلوى من الجسم) مع استخدام حماالت 
  الرتدائھ.

  -االدوات المستخدمة للتطریز للقطع المنفذة:
  دبابیس ) –كشتبان  –اطر  –مقصات  –(إبرالتطریز 

  ) 43 – 2015 –بدالعزیز , انعام محمد (صفیة ع
  - الخامات المستخدمة في التطریز القطع المنفذة:

الخیوط:ان خیوط التطریز متوفرة بجمیع االلوان السادة والمتدرجة 
  وھناك انواع مختلفة من الخیوط

الحریریة والصوفیة والقطنیة ومن الخیوط ما یتم معالجتھا 
  معة.للحصول علي الخیوط المجعدة والال

الشرائط:ان استخدام الشرائط الزخرفیةیضفي الجمال واالناقة علي 
  المالبس ویساعد علي

ابتكارتصمیمات وتشكیالت عدیدة لزخرفة المالبس وتتعدد انواع 
  الشرائط منھا الكردون والستان.

  ) 321 – 2010 –(رشا عباس 
  -التناسب بین نوع التطریز والقماش :

تلفة من القماش وكل نوع لھ یمكن التطریز على انواع مخ
استخدامھ وتختلف نتیجة التطریز باختالف نوع القماش المستخدم 
وأیضا اختیار نوع القماش الذى سیتم تنفیذ التطریز علیھ , والبد 

من تحدید الغرض المستخدم من اجلھ القماش بفرض أستخدام 
أنواع من القماش دون غیرھا لكونھا ھى األصلح للتطریز من 

  اع األخرى.األنو
  )621:651– 2015–(أمیمة رءوف ، وسام مصطفى  

  -اإلطار التطبیقى:
  -ویشمل جدول توصیف القطع المنفذة:

  المودیل  م  المودیل  م
1  

  

4  

  
  طقم بناتي مكون من قطعتین تي شیرت وجونلة  الوصف

  الجینزالسادة للجونلةالخامة المستخدمة:
  طقم والدي مكون من قطعتین قمیص وشورت  الوصف

الجینز السادة كحلى للشورت الخامة المستخدمة:
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  % للتي شیرت100والقطن 
  أسلوب الساشیكو الیابانىمة: الغرز المستخد
قطن  9.5/2خیوط كتون بارلیھ نمرة الخیوط المستخدمة:

  لبني )  -وردي  -اخضر -احمر -لون ( اصفر

  % للقمیص100والقطن 
  لیابانى: أسلوب الساشیكو االغرز المستخدمة
خیوط كتون بارلیھ (لون لبنى الخیوط المستخدمة:

  مالونیھ(وردى). )9.5/2نمرة 
2  

  

5  

  
  طقم بناتي مكون من قطعھ واحدة فستان   الوصف

  الجینز السادة أزرق للفستان والحزام الخامة المستخدمة:
  أسلوب الساشیكو الیابانى الغرز المستخدمة:

خیوط كتون الخیوط المستخدمة:
قطن  9.5/2بارلیھ(االصفر،اللبنى،النبیتى) نمرة 

  ومالونیھ(البرتقالى)

  طقم اوالدى مكون من قطعتین  الوصف
  تیشیرت وبنطلون جینز.

الجینز السادة أسود للبنطلون الخامة المستخدمة:
  والرمادي الفاتح للتي شیرت

  أسلوب الساشیكو الیابانى الغرز المستخدمة:
 9.5/2خیوط كتون بارلیھ نمرة دمة:الخیوط المستخ

  ) ازرق -بني -وردي -لبني -ن ( اصفرقط
3  

  
  
  
  
  
  

  

6  

  
  -د أدوات البحث وإجازاتھا:إعدا

  -استمارة تقییم القطع المنفذة: - 1
یھدف إلى التعرف على آراء المتخصصین في مجال المالبس 

) محكم , صمم مقیاس  9والنسیج في المودیالت المنفذة وعددھم(
  الجانب  -التقویم من أربعة محاور وھم (عناصر التصمیم 

تكاري) ، ویشتمل كل الجانب االب –الجانب الجمالي  –الوظیفي
محور على مجموعة بنود لتوصیف وتقویم ھذا المحور تقویما 

جید  –مقبول  –كامال ، وتم وضع میزان تقدیر خماسي( ضعیف 
)درجة  ١ممتاز) وذلك إلعطاء(صفر) ضعیف , و( -جید جدا  –

 ٤)درجات جید جدا ، و ( ٣)درجة جید ، و( ٢مقبول ، و(
  )درجات ممتاز . 

  استبیان التقییم : أوالً : صدق
صدق االستبیان یعني التأكد من أنھا سوف یقیس ما أعد لقیاسھ, 

كما یقصد بالصدق "شمول االستبیان لكل العناصر التي یجب أن 
تدخل في التحلیل من ناحیة, ووضوح فقراتھا ومفرداتھا من ناحیة 

بحیث تكون مفھوم لكل من یستخدمھا" . وقد تم التأكد من  ,ثانیة
  :داة الدراسة من خاللصدق أ

   :الصدق الظاھري لالستبیان-أ
التعرف على مدى صدق أداة الدراسة في قیاس ما وضعت لقیاسھ 
ثم عرضھا على عدد من السادة المحكمین المتخصصین في مجال 

المالبس والنسیج. وفي ضوء آراء المحكمین تم إعداد أداة ھذه 
  . الدراسة بصورتھا النھائیة

  : داخلي صدق االتساق ال
حساب معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من العبارات  -1

  المكونة لكل محور ، والدرجة الكلیة للمحور باالستبیان.

حساب معامالت االرتباط بین الدرجة الكلیة لكل محور  -1
  من محاور االستبیان والدرجة الكلیة باالستبیان .

  : عناصر التصمیم : المحور األول
الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب  تم حساب    

معامل االرتباط ( معامل ارتباط  بیرسون ) بین درجة كل عبارة 
  ودرجة المحور (عناصر التصمیم) ، والجدول التالي یوضح ذلك :

  ) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل 1جدول ( 
  عبارة ودرجة المحور (عناصر التصمیم) 

  ةالدالل  االرتباط  م
1-  0.629  0.05  
2-  0.705  0.01  
3-  0.781  0.01  
4-  0.815  0.01  
5-  0.938  0.01  
6-  0.850  0.01 

  
یتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلھا دالة عند مستوى     

) القترابھا من الواحد الصحیح مما یدل على 0.05 – 0.01(
  صدق وتجانس عبارات االستبیان .   

  لجانب الوظیفي :المحور الثاني : ا
تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب      

معامل االرتباط ( معامل ارتباط  بیرسون ) بین درجة كل عبارة 
  ودرجة المحور (الجانب الوظیفي) ، والجدول التالي یوضح ذلك :
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  ) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل 2جدول ( 
  نب الوظیفي)عبارة ودرجة المحور (الجا

  الداللة  االرتباط  م
1-  0.879  0.01  
2-  0.914  0.01  
3-  0.828  0.01  
4-  0.602 0.05  
5-  0.726  0.01 

یتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلھا دالة عند مستوى     
) القترابھا من الواحد الصحیح مما یدل على 0.05 – 0.01(

  صدق وتجانس عبارات االستبیان .  
  حور الثالث : الجانب الجمالي :الم

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب      
معامل االرتباط ( معامل ارتباط  بیرسون ) بین درجة كل عبارة 

  ودرجة المحور (الجانب الجمالي) ، والجدول التالي یوضح ذلك :
  ) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل  3جدول ( 

  ة المحور (الجانب الجمالي)عبارة ودرج
  الداللة  االرتباط  م
1-  0.890  0.01  
2-  0.640  0.05  
3-  0.739  0.01  
4-  0.845  0.01  

یتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلھا دالة عند مستوى 
) القترابھا من الواحد الصحیح مما یدل على 0.05 – 0.01(

  صدق وتجانس عبارات االستبیان .   
  ور الرابع : الجانب االبتكاري :المح

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل 
االرتباط ( معامل ارتباط  بیرسون ) بین درجة كل عبارة ودرجة 

  :كاري) ، والجدول التالي یوضح ذلكالمحور (الجانب االبت
  ) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل  4جدول ( 

  درجة المحور (الجانب االبتكاري)عبارة و
  الداللة  االرتباط  م
1-  0.803  0.01  
2-  0.752  0.01  
3-  0.902  0.01  

  

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

  وتجانس عبارات االستبیان.   
الداخلي بین الدرجة الكلیة لكل محور  الصدق باستخدام االتساق

  والدرجة الكلیة لالستبیان :
تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب       

معامل االرتباط ( معامل ارتباط  بیرسون ) بین الدرجة الكلیة لكل 
محور (عناصر التصمیم ، الجانب الوظیفي ، الجانب الجمالي ، 

الدرجة الكلیة لالستبیان (تقییم القطع الجانب االبتكاري) و
  المنفذة) ، والجدول التالي یوضح ذلك :

) قیم معامالت االرتباط بین الدرجة الكلیة لكل   5جدول (           
  محور (عناصر التصمیم ، الجانب

الوظیفي ، الجانب الجمالي ، الجانب االبتكاري) والدرجة        
  ع المنفذة)الكلیة لالستبیان (تقییم القط

  الداللة  االرتباط  
: عناصر  المحور األول

  التصمیم
0.861  0.01  

المحور الثاني : الجانب 
  الوظیفي

0.718  0.01 

المحور الثالث : الجانب 
  الجمالي

0.762  0.01  

المحور الرابع : الجانب 
  االبتكاري

0.884  0.01  

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

  وتجانس محاور االستبیان.    
  الثبات :

دقة االختبار في القیاس والمالحظة ،  reabilityیقصد بالثبات 
وعدم تناقضھ مع نفسھ ، واتساقھ  واطراده فیما یزودنا بھ من 

ن تباین الدرجة معلومات عن سلوك المفحوص ، وھو النسبة بی
على االستبیان التي تشیر إلى األداء الفعلي للمفحوص ، و تم 

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

أن جمیع قیم معامالت الثبات : معامل  التالىیتضح من الجدول 
مما یدل على   0.01الفا ، التجزئة النصفیة ، دالة عند مستوى 

  ثبات االستبیان .

  ) قیم معامل الثبات لمحاور استبیان تقییم القطع المنفذة  6جدول (
  التجزئة النصفیة  معامل الفا  المحاور

 0.751 – 0.832  0.795  المحور األول : عناصر التصمیم
 0.823 – 0.907  0.864  المحور الثاني : الجانب الوظیفي
 0.734 – 0.813  0.775  المحور الثالث : الجانب الجمالي
 0.870 – 0.953  0.913  المحور الرابع : الجانب االبتكاري

 0.785 – 0.861  0.822  ذة ككلثبات استبیان تقییم القطع المنف
 

   -استبیان أراء المستھلكین في القطع المنفذة : -2
تھلكین ة آراء المس ى معرف تبانھ إل دف اإلس ذة,  تھ ع المنف ي القط ف

ن ( تبانة م ون اإلس ع 10وتتك تھلكین بوض وم المس ارات ویق ) عب
  أمام أحد االختیارات ( نعم / ال ).√ )  عالمة ( 

  أوالً : صدق االستبیان:
تم عرض اإلستبیان في صورتھا األولى على مجموعة من    

المتخصصین للتأكد من وضوح العبارات ومناسبة بنود االستبیان 
الذي وضعت من أجلھ ، وقد بلغت نسبة اتفاق  للغرض

% ، وفي ضوء ذلك تم  95المتخصصین على صالحیة االستبیان 
إعداد االستبیان في صورتھ النھائیة ، وتم قیاس الصدق الذاتى 

)  ٠٫٩4بحساب الجذر التربیعى لمعامل ثبات االستبیان ویساوى ( 
  احد الصحیح.وھى قیمة تعبر عن صدق االستبیان  لقربھا من الو

  ثانیاً : ثبات االستبیان :
تم التأكد من ثبات االستبیان  باستخدام معامل ألفا ، وكانت قیمتھ    
) وھي تقترب من الواحد الصحیح مما یدل على ثبات ٠٫٩16(

  االستبیان .
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Results 
  - اختبار صحة فروض البحث :

  اوالً:اختبار صحة الفرض االول :
رض االول من فروض البحث والذى ینص على مایلى بالنسبة للف

:" توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین القطع المنفذة في تحقیق 

 عناصر التصمیم  وفقا ألراء المحكمین".
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط درجات   

القطع المنفذة في تحقیق عناصر التصمیم  وفقا ألراء المحكمین ، 
  والجدول التالي یوضح ذلك :

  ) تحلیل التباین لمتوسط درجات القطع المنفذة في تحقیق عناصر التصمیم  وفقا ألراء المحكمین1جدول (  

درجات   متوسط المربعات  مجموع المربعات  عناصر التصمیم
  الداللة  قیمة ( ف)  الحریة

  48  12.938  621.031  لمجموعاتداخل ا  دال  0.01  43.510  5  562.944  2814.720  بین المجموعات
      53    3435.751  المجموع

      
) وھى 43.510) إن قیمة ( ف) كانت ( 1یتضح من جدول (   

) ، مما یدل على وجود 0.01قیمة دالة إحصائیا عند مستوى (
فروق بین القطع المنفذة في تحقیق عناصر التصمیم وفقا ألراء 

 LSDم تطبیق اختبار المحكمین ، ولمعرفة اتجاه الداللة ت
  للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك :

  
 للمقارنات المتعددة LSD) اختبار  2جدول (  

  عناصر التصمیم
الطقم األول 

  "بناتي"
  29.644م =

الطقم الثاني 
  "بناتي"

  27.140م =

الطقم الثالث 
  "بناتي"

  11.300م =

الطقم الرابع 
  "أوالدي"

  23.062م =

الطقم 
س الخام

  "أوالدي"
  14.346م =

الطقم 
السادس 
  "أوالدي"

  19.433م =

            - الطقم األول "بناتي"

          -  *2.504  الطقم الثاني "بناتي"

        -  **15.840  **18.344  الطقم الثالث "بناتي"

      -  **11.762  **4.077  **6.582  الطقم الرابع "أوالدي"

    -  **8.715  **3.046  **12.793  **15.297  الطقم الخامس "أوالدي"

  -  **5.086  **3.628  **8.133  **7.706  **10.211  الطقم السادس "أوالدي"

 بدون نجوم غیر دال                     0.05* دال عند                     0.01** دال عند 
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الطقم األول 
"بناتي"
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"أوالدي"

الطقم السادس 
"أوالدي"

29.64427.14

11.3

23.062

14.346
19.433

عناصر التصمیم

  
  ر التصمیم  وفقا ألراء المحكمین) یوضح متوسط درجات القطع المنفذة في تحقیق عناص 1شكل ( 

  ) یتضح أن :1) والشكل (  2من الجدول (  
وجود فروق دالة إحصائیا بین القطع المنفذة عند  -1

، فنجد أن الطقم األول "بناتي"  0.01مستوي داللة 
كان األفضل في تحقیق عناصر التصمیم  وفقا ألراء 

ع المحكمین ، یلیھ الثاني "بناتي" ، ثم الطقم الراب
"أوالدي" ، ثم الطقم السادس "أوالدي" ، ثم الطقم 

 الخامس "أوالدي" ، وأخیرا الطقم الثالث "بناتي" .
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بین الطقم  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  -2
األول "بناتي" والطقم الثاني "بناتي" لصالح الطقم 

 األول "بناتي" .
  - ومن النتائج السابقة یتضح أن:  

اتى كان أكثر تحقیقا لعناصر التصمیم لطقم االول بنا
یلیھ الطقم الثانى بناتى ثم الطقم الرابع أوالدى ثم 
السادس أوالدى ثم الخامس أوالدى وأخیرا الطقم 

  الثالث بناتى وبذلك یتحقق الفرض االول كلیا.

  ثانیاً:اختبار صحة الفرض الثانى :
بالنسبة للفرض الثانى من فروض البحث والذى ینص على 

یلى:"  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین القطع المنفذة في ما
  تحقیق الجانب الوظیفي وفقا ألراء المحكمین".

وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط   
درجات القطع المنفذة في تحقیق الجانب الوظیفي وفقا ألراء 

  المحكمین ، والجدول التالي یوضح ذلك :
  

  حلیل التباین لمتوسط درجات القطع المنفذة في تحقیق الجانب الوظیفي وفقا ألراء المحكمین) ت3جدول (  

درجات   متوسط المربعات  مجموع المربعات  الجانب الوظیفي
  الداللة  قیمة ( ف)  الحریة

  48  6.480  311.053  داخل المجموعات  دال  0.01  63.498  5  411.486 2057.428  بین المجموعات
      53    2368.481  المجموع

      
) وھى 63.498) إن قیمة ( ف) كانت ( 3یتضح من جدول (   

) ، مما یدل على وجود 0.01قیمة دالة إحصائیا عند مستوى (
فروق بین القطع المنفذة في تحقیق الجانب الوظیفي وفقا ألراء 

 LSDالمحكمین ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  والجدول التالي یوضح ذلك :للمقارنات المتعددة 

  للمقارنات المتعددة LSD) اختبار  4جدول (  

  الجانب الوظیفي
الطقم األول 

  "بناتي"
  24.484م =

الطقم الثاني 
  "بناتي"

  19.022م =

الطقم الثالث 
  "بناتي"

  7.706م =

الطقم الرابع 
  "أوالدي"

  15.393م =

الطقم الخامس 
  "أوالدي"

  10.973م =

الطقم السادس 
  دي""أوال

  20.420م =
            - الطقم األول "بناتي"
          -  **5.462  الطقم الثاني "بناتي"
        -  **11.315  **16.777  الطقم الثالث "بناتي"
      -  **7.686  **3.628  **9.091  الطقم الرابع "أوالدي"

    -  **4.420  **3.266  **8.048  **13.511  الطقم الخامس "أوالدي"
  -  **9.446  **5.026  **12.713  1.397  **4.064  الطقم السادس "أوالدي"

  

  
  ) یوضح متوسط درجات القطع المنفذة في تحقیق الجانب الوظیفي وفقا ألراء المحكمین 2شكل ( 

  ) یتضح أن : 2) والشكل (  4من الجدول ( 
وجود فروق دالة إحصائیا بین القطع المنفذة عند  -1

، فنجد أن الطقم األول "بناتي"  0.01مستوي داللة 
كان األفضل في تحقیق الجانب الوظیفي وفقا ألراء 
المحكمین ، یلیھ الطقم السادس "أوالدي" ، ثم الطقم 
الثاني "بناتي" ، ثم الطقم الرابع "أوالدي" ، ثم الطقم 

 الخامس "أوالدي" ، وأخیرا الطقم الثالث "بناتي" .

الطقم الثاني "بناتي" والطقم  بینما ال توجد فروق بین    
  السادس "أوالدي" .

  - ومن النتائج السابقة یتضح أن:
الطقم االول بناتى كان أكثر تحقیقا للجانب الوظیفى یلیھ 
الطقم السادس أوالدى ثم الثانى بناتى ثم الرابع أوالدى 

ثم الخامس أوالدى وأخیرا الطقم الثالث بناتى وبذلك 
  .یتحقق الفرض الثانى كلیا
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  ثالثاً: اختبار صحة لفرض الثالث:
بالنسبة للفرض الثالث من فروض البحث والذى ینص على 

مایلى:" توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین القطع المنفذة في 
 تحقیق الجانب الجمالي وفقا ألراء المحكمین".

وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط   
في تحقیق الجانب الجمالي وفقا ألراء درجات القطع المنفذة 

  المحكمین ، والجدول التالي یوضح ذلك :

  ) تحلیل التباین لمتوسط درجات القطع المنفذة في تحقیق الجانب الجمالي وفقا ألراء المحكمین  5جدول (

درجات   متوسط المربعات  مجموع المربعات  الجانب الجمالي 
  الداللة  قیمة ( ف)  الحریة

  48  6.650  319.200  داخل المجموعات  دال  0.01  54.343  5  361.381  1806.907  عاتبین المجمو
      53    2126.107  المجموع

      
) وھى 54.343) إن قیمة ( ف) كانت ( 5یتضح من جدول (   

) ، مما یدل على وجود 0.01قیمة دالة إحصائیا عند مستوى (
ي وفقا ألراء فروق بین القطع المنفذة في تحقیق الجانب الجمال

 LSDالمحكمین ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك :

  
  للمقارنات المتعددة LSD) اختبار   6جدول ( 

  الجانب الجمالي
الطقم األول 

  "بناتي"
  19.904م =

الطقم الثاني 
  "بناتي"

  17.728م =

الطقم الثالث 
  "بناتي"

  5.102م =

الطقم الرابع 
  "أوالدي"

  11.206م =

الطقم الخامس 
  "أوالدي"

  7.402م =

الطقم السادس 
  "أوالدي"

  14.344م =
            - الطقم األول "بناتي"
          -  *2.175  الطقم الثاني "بناتي"
        -  **12.626  **14.802  الطقم الثالث "بناتي"
      -  **6.104  **6.522  **8.697  الطقم الرابع "أوالدي"

    -  **3.804  *2.300  **10.326  **12.502  الطقم الخامس "أوالدي"
  -  **6.942  **3.137  **9.242  **3.384  **5.560  الطقم السادس "أوالدي"

  

  
  ) یوضح متوسط درجات القطع المنفذة في تحقیق الجانب الجمالي وفقا ألراء المحكمین 3شكل ( 

  ) یتضح أن : 3) والشكل (  6من الجدول ( 
وجود فروق دالة إحصائیا بین القطع المنفذة عند  -1

، فنجد أن الطقم األول "بناتي"   0.01مستوي داللة 
كان األفضل في تحقیق الجانب الجمالي وفقا ألراء 
المحكمین ، یلیھ الطقم الثاني "بناتي" ، ثم الطقم 

ثم  السادس "أوالدي" ، ثم الطقم الرابع "أوالدي" ،
الطقم الخامس "أوالدي" ، وأخیرا الطقم الثالث 

 "بناتي" .
    

بین الطقم  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  -2
األول "بناتي" والطقم الثاني "بناتي" لصالح الطقم 

األول "بناتي" ، كما توجد فروق عند مستوي داللة 
بین الطقم الثالث "بناتي" والطقم الخامس  0.05

 لح الطقم الخامس "أوالدي" ."أوالدي" لصا
  - ومن النتائج السابقة یتضح أن:  

لطقم االول بناتى كان أكثر تحقیقا للجانب الجمالى  ا
یلیھ الطقم الثانى بناتى ثم الطقم السادس أوالدى ثم 

الرابع أوالدى ثم الخامس أوالدى وأخیرا الطقم الثالث 
  بناتى وبذلك یتحقق الفرض الثالث كلیا.

  ختبار صحة الفرض الرابع :رابعاً:ا
بالنسبة للفرض الرابع من فروض البحث والذى ینص على 
مایلى:" توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین القطع المنفذة في 
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 تحقیق الجانب االبتكاري وفقا ألراء المحكمین".
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط   

الجانب االبتكاري وفقا ألراء  درجات القطع المنفذة في تحقیق

  المحكمین ، والجدول التالي یوضح ذلك :
  

  ) تحلیل التباین لمتوسط درجات القطع المنفذة في تحقیق الجانب االبتكاري وفقا ألراء المحكمین 7جدول ( 

درجات   متوسط المربعات  مجموع المربعات  الجانب االبتكاري
  الداللة  قیمة ( ف)  الحریة

  48  7.377  354.116  داخل المجموعات  دال  0.01  27.586  5  203.511 1017.553  تبین المجموعا
      53    1371.669  المجموع

      
) وھى 27.586) إن قیمة ( ف) كانت ( 7یتضح من جدول (   

) ، مما یدل على وجود 0.01قیمة دالة إحصائیا عند مستوى (
ي وفقا ألراء فروق بین القطع المنفذة في تحقیق الجانب االبتكار

 LSDالمحكمین ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك :

  للمقارنات المتعددة LSD) اختبار   8جدول ( 

  الجانب االبتكاري
الطقم األول 

  "بناتي"
  14.950م =

الطقم الثاني 
  "بناتي"

  11.244م =

الطقم الثالث 
  "بناتي"

  3.680م =

الطقم الرابع 
  "أوالدي"

  12.333م =

الطقم الخامس 
  "أوالدي"

  6.204م =

الطقم السادس 
  "أوالدي"

  8.666م =
            - الطقم األول "بناتي"
          -  **3.705  الطقم الثاني "بناتي"
        -  **7.564  **11.270  الطقم الثالث "بناتي"
      -  **8.653  1.088  *2.616  الطقم الرابع "أوالدي"

    -  **6.128  *2.524  **5.040  **8.745  الطقم الخامس "أوالدي"
  -  *2.462  **3.666  **4.986  *2.577  **6.283  الطقم السادس "أوالدي"

  

  
  ) یوضح متوسط درجات القطع المنفذة في تحقیق الجانب االبتكاري وفقا ألراء المحكمین 4شكل ( 

  ) یتضح أن : 4شكل ( ) وال 8من الجدول ( 
وجود فروق دالة إحصائیا بین القطع المنفذة عند  -1

، فنجد أن الطقم األول "بناتي"   0.01مستوي داللة 
كان األفضل في تحقیق الجانب االبتكاري وفقا ألراء 
المحكمین ، یلیھ الطقم الرابع "أوالدي" ، ثم الطقم 
 الثاني "بناتي" ، ثم الطقم السادس "أوالدي" ، ثم
الطقم الخامس "أوالدي" ، وأخیرا الطقم الثالث 

 "بناتي" .
بین الطقم األول  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة   

"بناتي" والطقم الرابع "أوالدي" لصالح الطقم األول "بناتي" ، 
بین الطقم الثاني  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة 

الطقم الثاني  "بناتي" والطقم السادس "أوالدي" لصالح

بین الطقم  0.05"بناتي" ، كما توجد فروق عند مستوي داللة 
الثالث "بناتي" والطقم الخامس "أوالدي" لصالح الطقم الخامس 

بین الطقم  0.05"أوالدي" ، كما توجد فروق عند مستوي داللة 
الخامس "أوالدي" والطقم السادس "أوالدي" لصالح الطقم 

 السادس "أوالدي" .
نما ال توجد فروق بین الطقم الثاني "بناتي" والطقم الرابع بی  

 "أوالدي" .
  - ومن النتائج السابقة یتضح أن:

الطقم االول بناتى كان أكثر تحقیقا للجانب االبتكارى  یلیھ الطقم 
الرابع اوالدى  ثم الطقم الثانى بناتى  ثم السادس أوالدى ثم 

تى وبذلك یتحقق الخامس أوالدى وأخیرا الطقم الثالث بنا
  الفرض الرابع كلیا.
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  خامسا:اختبار صحة الفرض الخامس :
بالنسبة للفرض الخامس من فروض البحث والذى ینص على 
مایلى: "توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین القطع المنفذة وفقا 

 ألراء المحكمین".

وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط   
لمنفذة وفقا ألراء المحكمین ، والجدول التالي درجات القطع ا

  یوضح ذلك :
  

  ) تحلیل التباین لمتوسط درجات القطع المنفذة وفقا ألراء المحكمین 9جدول ( 

درجات   متوسط المربعات  مجموع المربعات  المجموع الكلي
  الداللة  قیمة ( ف)  الحریة

  48  114.044  5474.121  داخل المجموعات  دال  0.01 49.284  5  5620.554  28102.771  بین المجموعات
      53    33576.892  المجموع

      
) وھى 49.284) إن قیمة ( ف) كانت ( 9یتضح من جدول (    

) ، مما یدل على وجود 0.01قیمة دالة إحصائیا عند مستوى (
فروق بین القطع المنفذة وفقا ألراء المحكمین ، ولمعرفة اتجاه 

للمقارنات المتعددة والجدول التالي  LSDار الداللة تم تطبیق اختب
  یوضح ذلك :

  
  للمقارنات المتعددة LSD) اختبار  10جدول (  

  المجموع الكلي
الطقم األول 

  "بناتي"
  88.983م =

الطقم الثاني 
  "بناتي"

  75.135م =

الطقم الثالث 
  "بناتي"

  27.788م =

الطقم الرابع 
  "أوالدي"

  61.995م =

الطقم الخامس 
  "أوالدي"

  38.926م =

الطقم السادس 
  "أوالدي"

  62.864م =
            - الطقم األول "بناتي"
          -  **13.847  الطقم الثاني "بناتي"
        -  **47.346  **61.194  الطقم الثالث "بناتي"
      -  **34.206  **13.140  **26.987  الطقم الرابع "أوالدي"

    -  **23.068  **11.137  **36.208  **50.056  الطقم الخامس "أوالدي"
  -  **23.937  0.868  **35.075  **12.271  **26.118  الطقم السادس "أوالدي"

  

  
  ) یوضح متوسط درجات القطع المنفذة وفقا ألراء المحكمین 5شكل ( 

  ) یتضح أن : 5) والشكل (  10من الجدول ( 
د وجود فروق دالة إحصائیا بین القطع المنفذة عن -1

، فنجد أن الطقم األول "بناتي"  0.01مستوي داللة 
كان األفضل وفقا ألراء المحكمین ، یلیھ الطقم الثاني 
"بناتي" ، ثم الطقم السادس "أوالدي" ، ثم الطقم 
الرابع "أوالدي" ، ثم الطقم الخامس "أوالدي" ، 

  وأخیرا الطقم الثالث "بناتي" .
"أوالدي"  بینما ال توجد فروق بین الطقم الرابع -2

  والطقم السادس "أوالدي" .
  - ومن النتائج السابقة یتضح أن:

الطقم االول بناتى كان االفضل  یلیھ الطقم الثانى بناتى 
ثم الطقم السادس أوالدى ثم الرابع أوالدى ثم الخامس 

أوالدى وأخیرا الطقم الثالث بناتى وبذلك یتحقق 
  الفرض الخامس كلیا.

الخامس  الفرض تحقیق یمكن نھا یتضح السابق خالل ومن
علي(توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین القطع  ینص الذي

  .المنفذة فى استمارة تقییم القطع ككل  وفقا آلراء المحكمین)
  سادسا:اختبار صحة الفرض السادس :

من فروض البحث والذى ینص على  بالنسبة للفرض السادس
 ".ستخدام المنتجات المنفذةمایلى: " آراء المستھلكات إیجابیة نحو ا

  ) استبیان أراء المستھلكات في القطع المنفذة11جدول ( 
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 العبارة النسبة المئویة ال أوافق النسبة المئویة أوافق م
 ھل تناسب االطقم المنفذة الغرض الوظیفي لھا ؟ % 0 0 100% 30 1
 ؟ ھل تتوافر القیم الجمالیة في االطقم المنفذة  % 0 0 100% 30 2
 ھل ھناك تناسق في المظھر العام لالطقم المنفذة  ؟ 3.3% 1 96.7% 29 3

 ھل ھناك توافق في ألوان االطقم المنفذة ؟ % 13.3 4 86.7% 26 4
 ھل ھناك دقة فى تشطیب االطقم المنفذة ؟ 3.3% 1 96.7% 29 5
 ھل تتناسب االطقم المنفذة مع مرحلة الطفولة المبكرة ؟ % 0 0 100% 30 6

 ھل یسایر الشكل العام لالطقم  خطوط الموضة ؟ % 0 0 100% 30 7
 ھل یتوفر االبتكار والتجدید في االطقم  المنفذة ؟ 3.3% 1 96.7% 29 8
 ھل تناسب االطقم الذوق العام  في المجتمع ؟ % 6.7 2 93,3% 28 9

 المنفذة ؟ھل یتناسب اسلوب الساشیكو المستخدم مع االطقم  % 13.3 4 86.7% 26 10
  

  حساب النسب المئویة لدرجات المستھلكات في االستبیان )12رقم (جدول 
 النسبة  المئویة المتوسط الحسابي حجم العینة

 
30 

 غیر موافق موافق غیر موافق موافق
28.7 1.3 95.68 % 4.32% 

  
من الجدول السابق یتضح أن المتوسط الحسابي لدرجات الطالبات 

) غیر موافق بفارق یبلغ  1.3افق مقابل () مو28.7قد بلغت (
موافق مقابل  % ) 95.68) لصالح الموافقة وبنسبة مئویة (27.4(
% )غیر موافق وھي نسبھ مرتفعھ توضح أن آراء 4.32(

المستھلكات إیجابیة في القطع المنفذة  وبذلك یكون الفرض السادس 
  قد تحقق .
 Recommendations 

لدراسات والبحوث حول فن التطریز اجراء مزید من ا -1
 الیاباني وكیفیة توظیفھ في منتجات مختلفة.

تشجیع الخریجات على اقامة مشاریع باستخدام التطریز  -2
 الیاباني.

االستفادة من أسلوب الساشیكو فى إثراء تصمیمات  - -3
 . المالبس بمختلف أنواعھا لتتماشى مع خطوط الموضة
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