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Abstract   Keywords 

یامیة من الفنون ذو األصالة التراثیة كحرفة تقلیدیة منشرة في األماكن الشعبیة في مصــر، یعتبر فن الخ 
في إنتاج مشــغوالت الخیامیــة  رمادي) - أسود  –(أبیض ولجأت الباحثتان إلى استخدام األلوان الحیادیة 

وتــم رضــیة وتم توظیف مبدأ التضاد اللوني بین الشكل واألرضیة مع وجود تبادل لونى بین الشكل واأل
استخدام األلیاف الضوئیة فــي إنتــاج مفروشــات منزلیــة ذو قیمــة تراثیــة برؤیــة معاصــرة تتماشــى مــع 

مـا إمكانیـة  یمكن صیاغة مشـكلة البحـث فـي التسـاؤل:   .في النماذج المنفذة  متطلبات العصر الحدیث
ن الحیادیـة فـي إنتـاج االستفادة من توظیف مبدأ التضاد اللوني بین الشكل واألرضیة مستخدماً األلـوا

توظیف مبدا التضاد اللوني بین الشكل   أھدف البحث:  ؟مشغوالت الخیامیة وإثرائھا باأللیاف الضوئیة
واألرضــیة فــي إنتــاج مشــغوالت الخیامیــة وذلــك لرفــع القیمــة (االبتكاریــة والجمالیــة والوظیفیــة) لفــن 

فع القیمة (االبتكاریة والجمالیة والوظیفیة) لفن إثراء مشغوالت الخیامیة باأللیاف الضوئیة لر  -   الخیامیة.

اتبــع مـنھج البحـث:  قیاس أراء المستھلكات في مشغوالت الخیامیــة المنفــذة بشــكل عصــري.  الخیامیة.
وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین  :عـن أسفرت النتائج  البحث الحالي المنھج الوصفي التحلیلي.

 یامیــة فــي تحقیــق الجانــب االبتكــاري وفقــا آلراء المتخصصــین.النماذج األربع المنفــذة لمشــغوالت الخ
الجانــب وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین النماذج األربع المنفذة لمشــغوالت الخیامیــة فــي تحقیــق و

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین النمــاذج األربــع المنفــذة و وفقــا آلراء المتخصصــین. الجمــالي
وجــود فــروق ذات داللــة و وفقــا آلراء المتخصصــین. الجانــب الــوظیفي لمشغوالت الخیامیة في تحقیق

ــا آلراء  ــي وفق ــب التقن ــق الجان ــي تحقی ــة ف ــذة لمشــغوالت الخیامی ــع المنف ــاذج األرب ــین النم إحصــائیة ب
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین النماذج األربع المنفذة لمشــغوالت الخیامیــة وفقــا و  المتخصصین.

ود فروق ذات داللة إحصائیة بین النماذج األربع المنفذة لمشغوالت الخیامیــة وجو  آلراء المتخصصین.
  وفقا آلراء المستھلكات.
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Introduction  
 بیئتــھ فــي المرئیــة والمثیــرات المنبھات من الكثیر  یستقبل اإلنسان

 المعلومات ھذه تقوم بنقل الحسیة، التي أعضائھ بواسطة المحیطة
 داخــل وعالقتھــا ألشــكالاأللــوان واتمییز  عملیة لتتم الدماغ، إلى

  لإلنسان . المرئي المجال
بنا ویمثل جزء ھام في حیاة   المحیطة  البیئة  اللون من أھم مظاھر 
الفنیة   األعمال  نجاح مختلف  كبیر في  الفرد والمجتمع، وللون أثر 
عالقاتھ،   وتوافق  استخدامھ  على  القدرة  مدي  على  ذلك  ویتوقف 

الطبیعة وأحد المعاییر التي  وبذلك یعتبر اللون ھو أحد الثوابت في  
بین   التمییز  محددات  أحد  أنھ  كما  األشیاء،  على  خاللھا  من  یُحكم 

البصریة الفنیة  اللطیف،  األعمال  عبد  وإذا    )22،  2006(أحمد 
على    ً خاصا  ً لونا منھا  لكال  أن  وجدنا  حوالنا  من  لألشیاء  نظرنا 

ولكنھا لون لھا  األشیاء ال  یقر بأن ھذه  العلم  أن  تمتص    الرغم من 
بعض إشعاعات الطیف وتعكس البعض اآلخر، فیكتسب كل شيء  

یعكسھ. الذي  اإلشعاع  إسماعیل،  لون  وللون    )26،  2000(شوقي 
إنتاج   في  منھا  االستفادة  یمكن  كبیرة  ووظیفیة  جمالیة  قیمة 

ذلك ودل على  المختلفة  صالح حسن،  المشغوالت  وقد  )2014(   ،
االستعانة إلى  الفنانین  من  العدید  التضادّ    یلجأ  وخصائص  بمفھوم 

مالحظة   یمكن  بحیث  وممیّزة،  فریدة  فنیّة  أعمال  لتقدیم  اللونّي 
والصور   الفنیّة  اللوحات  في  اللونّي  التضادّ  خصائص  ظھور 

وھدفت الدیكور،  وفّن  فاضل،  الفوتوغرافیّة  إلي    )2020(إسراء 
برایس،   كنیث  خزفیات  في  اللوني  التضاد  جمالیات  على  التعرف 

ا أبرز  بین  ومن  الحاصل  التضاد  ھو  اللونّي  التضادّ  على  ألمثلة 
إظھار   الموجود من حولھ من أجل  األبیض  األسود والفراغ  اللون 

واألرضیة الشكل  یعتبر   )https://e3arabi.com(مالمح  حیث 

في   واإلنشاء  التركیب  عالقات  كل  أساس  ھما  واألرضیة  الشكل 
ً على أن الشكل ھو العنصر  التكوین أ  و التصمیم وتشیر إلیھما أحیانا

الموضوع   و(الشكل)ھو  السلبي  العنصر  ھي  واألرضیة  اإلیجابي, 
إظھار   على  تساعد  التي  و(األرضیة)ھي  للتصمیم  األساسي 
وأن   البد  الوقت  نفس  وفي  بالشكل،  تحیط  التي  وھي  الموضوع 

بط من الممكن أن  یكون ھناك ترابط بین الشكل واألرضیة ھذا الترا
(السید  یكون قائم على عالقة متبادلة أو غیر متبادلة وھدف إلي ذلك

الذى قام بإلقاء الضوء على أھمیة الترابط   ) 2014صالح وآخرون، 
بین الشكل واألرضیة مع باقي عناصر العمل مما یؤدي إلي انتشار  

الفنون   الثقافة الفنیة وتنمیة الذوق الفني، ویعتبر فن الخیامیة من أھم 
تقوم   والتي  المصري  الحرفي  بھا  تمیز  التي  األصیلة  المصریة 
تتعامل   التي  الحرف  من  الخیامیة  تعد  كما  المصریة،  الثقافة  بنشر 
فباإلبرة   القماش،  على  بالقماش  الزخرفة  فن  فھي   ، القماش  مع 
والخیام   الصواوین  على  المختلفة  التصمیمات  حیاكة  یتم  والخیط 

یرھا، فقد یستخدم القطن والقطیفة والحریر واللوحات والوسائد وغ
ویتم   الرقیقة،  والجلود  القلوع  أقمشة  إلى  إضافة  والتیل  والستان 
الذى   وھو  علیھ،  والطلب  التصمیم  لنوعیة   ً تبعا منھا  كل  استخدام 
األخر   عن  غنى  لكالھما  ولیس  الفنان،  مھارة  مع  یتكامل 

)https://www.sis.gov.eg(تتأ الخیامیة  وتصمیمات  رجح  ، 
بین الجانبین النفعي والجمالي ، فمع تنوع الشكل والحجم والوظیفة  
یستلھم   فقد   ، الفنیة  والعناصر  والتراكیب  المفردات   ً أیضا تتعدد 
والدینیة   التاریخیة  بروافده  الشعبي  التراث  من  عناصره  الفنان 
حیث    ً منفردا التاریخي  العنصر  على  االتكاء  وبین   ، واالجتماعیة 

الفرعو وبذلك  الطراز  اإلسالمي  أو  القبطي  أو  الروماني  أو  ني 
فالخیامیة من الفنون التي یمكن تطویعھا بصور كثیرة على حسب  
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قلیل   لعدد غیر   ً ھدفا الخیامیة  كان فن  ولھذا  لھا،  الوظیفي  الغرض 
الذي ھدف    ) 2011(حسین محمد وآخرون،  من الباحثین من بینھم

با  والتطریز  الخیامیة  فن  وتطویع  اختیار  المضاف  إلي  لنسیج 
و الوظیفي،  الغرض  مع  تتالءم  فنیة  وتقنیات  (مادلین  بصیاغات 

لھ أبعاد جمالیة تسھم    ) 2015أنور،   التي تفترض أن فن الخیامیة 
و معاصرة،  فنیة  مشغوالت  استحداث  الرحمن،  في  عبد  حنان   )

خالل    )2017 من  معاصرة  جداریات  صیاغة  استطاعت  التي 
لخیامیة، وبذلك یعتبر فن الخیامیة من  استخدام بقایا األقمشة وفنون ا 

الفنون القابلة للتجدید سواء كان ھذا التجدید في شكل ولون تصمیم  
الخیامیة أو تجدید في األداء الوظیفي لفن الخیامیة وذلك من خالل  
إضافة الضوء لھ وجعلھ یشع منة الضوء، حیث تعتبر اإلضاءة من  

لم وذلك  للتصمیم  والممتعة  الھامة  تأثیرات  العناصر  من  لھا  ا 
بواسطة   اإلضاءة  تكنولوجیا  أتاحت  وقد  ووظیفیة  سیكولوجیة 
خیالھ   إلى  یتوارد  ما  كل  تحقیق  مرونة  للمصمم  الضوئیة  األلیاف 
من تصمیمات قد تعجز اإلضاءة الصناعیة التقلیدیة عن تحقیقھا لما  

) أجھزتھا  دقة  من  بھ  وزنھا  https://kayf.comتتمیز  وخفة   (
رونتھا الجیدة وتكلفتھا المنخفضة وسھولة عنایتھا  ورفع سمكھا وم

وذلك بسبب عدم تأثرھا بالماء وھي أمنة في نفس الوقت وال تسخن  
حرارى   عزل  تتطلب  للمزایا     (Tao,2005,176)وال   ً ونظرا

من   قلیل  غیر  عدد  قام  الضوئیة  األلیاف  بھا  تتمتع  التي  الكثیرة 
والنسی المالبس  مجال  في  بإدخالھا  ھؤالء  الباحثین  بین  ومن  ج 

المنعم،  )،(Kami Emirhan, 2005(الباحثین   عبد  غادة 
  ).   2017(تفاحة موسى، و) 2009( دالل عبد هللا، ،)2006

Statement of the problem 
یعتبر فن الخیامیة من الفنون ذو األصــالة التراثیــة كحرفــة تقلیدیــة 

ــا  ــي مصــر، وغالب ــعبیة ف ــاكن الش ــي األم ــاج منشــرة ف ــتم إنت ــا ی م
مشغوالت الخیامیة باستخدام خطة األلوان المتوافقة وھــذا التوافــق 
اللوني یصنع نوع من االتزان ولكن في بعض األحیان تعطي خطة 
 ً األلوان المتوافقة اإلحساس بالملل ألنھا تعتبر خطة متنبأ بھا مســبقا

ا ومن الممكن أن ال تتماشى ھذه األلوان مع لون أثاث المنزل، ولھذ 
 - أســود  –(أبــیض لجأت الباحثتان إلى اســتخدام األلــوان الحیادیــة 

في إنتاج مشغوالت الخیامیة وتم التأكید على مبدأ التضــاد   رمادي)
اللوني بین الشكل واألرضیة في النماذج المنفــذة مــع وجــود تبــادل 
لونى بین الشكل واألرضیة لكل نموذج ومثیلھ من النماذج المنفذة، 

التطور التكنولوجي في مجال الضوء الباحثتان من وكذلك استفادت  
واالبتكارات الحدیثة التي ترتب علیھا إنتاج خامات ضوئیة حدیثــة 

ــتخدامھا  یمكــن ــاج اس ــال جمــال األلیــاف الضــوئیة فــي إنت إلدخ
ــة معاصــرة تتماشــى مــع  ــة برؤی ــة ذو قیمــة تراثی مفروشــات منزلی

بحـث فـي وبذلك یمكن صیاغة مشـكلة ال  متطلبات العصر الحدیث
التساؤل الرئیسي وھو: مـا إمكانیـة االسـتفادة مـن توظیـف مبـدأ 
التضاد اللوني بین الشكل واألرضیة مستخدماً األلوان الحیادیة في 

 من ویتفرع ؟إنتاج مشغوالت الخیامیة وإثرائھا باأللیاف الضوئیة
 :التالیة الفرعیة التساؤالت التساؤل ھذا
الحیادیة األلوان   باستخدامإمكانیة تنفیذ مشغوالت خیامیة ما   .1

وإثرائھا باأللیاف الضوئیة مــع التأكیــد علــى مبــدأ التضــاد 
 ؟اللوني بین الشكل واألرضیة

في مشــغوالت الخیامیــة المنفــذة مــن   أراء المتخصصینما   .2
 ؟االبتكاریة، الجمالیة، الوظیفیة، التقنیة) الناحیة (

  ؟الخیامیة المنفذة لمشغوالتدرجة تقبل المستھلكات  ما .3
Objectives    

توظیف مبدا التضاد اللوني بین الشكل واألرضیة في إنتاج  .1
مشغوالت الخیامیة وذلك لرفع القیمة (االبتكاریة والجمالیة 

 والوظیفیة) لفن الخیامیة.
 تنفیـــذ مشـــغوالت الخیامیـــة باســـتخدام األلـــوان الحیادیـــة .2

(الجمالیــة  واالبتعاد عن األلوان التقلیدیة وذلك لرفع القیمــة
 .لفن الخیامیة والوظیفیة)

إثراء مشغوالت الخیامیــة باأللیــاف الضــوئیة لرفــع القیمــة  .3
 (االبتكاریة والجمالیة والوظیفیة) لفن الخیامیة.

ــاس  .4 ــذة  أراء المســتھلكاتقی ــة المنف ــي مشــغوالت الخیامی ف
 بشكل عصري.

Significance 
لفن الخیامیة إلحیاء   یسھم ھذا البحث في تقدیم أفكار جدیدة .1

  .التراث المصري القدیم برؤیة معاصرة
إلقاء الضوء على أسلوب جدیــد إلنتــاج مشــغوالت خیامیــة  .2

ــة والتضــاد  ــوان الحیادی ــف باســتخدام األل ذات طــابع مختل
  والتبادل اللوني بین الشكل واألرضیة.

  استخدام األلیاف الضوئیة إلبراز جمال مشغوالت الخیامیة. .3
األلیاف الضوئیة إلضــافة أداء وظیفــي جدیــد   االستفادة من .4

للمفروشات المنفذة بطریقة الخیامیة لتكون مصــدر إضــاءة 
 خافتة بالمنزل.

Methodology 
: لوصــف وتحلیــل اتبع البحث الحـالي المـنھج الوصـفي التحلیلـي

 - واأللــوان الحیادیــة - الدراسات والبحــوث المتعلقــة (بفــن الخیامیــة
ــوني ــذ   - والتضــاد الل واأللیــاف الضــوئیة) واالســتفادة منــھ فــي تنفی

  مشغوالت خیامیة بطریقة عصریة.
  Delimitations  

 أوال: حدود موضوعیة:
نماذج لمشغوالت الخیامیة متنوعة باســتخدام   4تصمیم وتنفیذ عدد  

األلوان الحیادیة مع مراعات التضاد اللوني بین الشكل واألرضــیة 
 ف الضوئیة وھذه النماذج ھي:وإثرائھا باأللیا

  ســم × 40مفــرش ظھــر أنتریــھ مقــاس  2النموذج األول عدد
 سم. 40

  سم.160سم × 160النموذج الثاني ستارة مقاس 
  سم.45سم × 45خدادیة أنتریھ مقاس  2النموذج الثالث عدد 
  سم.90سم × 90النموذج الرابع مفرش منضدة أنتریھ مقاس 

 :ثانیاً: حدود زمانیة
االستبیان خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي   تم إجراء

  .م2019/2020
Sample  

ــراوح     ــن المســتھلكات یت ــة البحــث مــن مجموعــة م ــت عین تكون
) سیدة بمحافظة المنیــا 45سنھ وعددھن ( 40- 25أعمارھن ما بین  

 تقبلھن لمشغوالت الخیامیة المنفذة بالبحث.   لقیاس درجة
Research Tools 

ــدأ  .1 ــف مب ــذة بتوظی ــة المنف ــیم مشــغوالت الخیامی اســتبیان تحك
ــاف  ــا باأللی ــین الشــكل واألرضــیة وإثرائھ ــوني ب التضــاد الل

 )1ملحق رقم (الضوئیة من قبل األساتذة المتخصصین. 
استبیان لقیاس درجة تقبــل المســتھلكات لمشــغوالت الخیامیــة  .2

 )2ملحق رقم ( المنفذة.
Hypothesis 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین النمــاذج األربــع المنفــذة  .1

لمشغوالت الخیامیة في تحقیق الجانب االبتكــاري وفقــا آلراء 
 .المتخصصین

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین النمــاذج األربــع المنفــذة  .2
وفقــا آلراء   الجانــب الجمــاليلمشغوالت الخیامیة في تحقیــق  

 .المتخصصین
وق ذات داللة إحصائیة بین النمــاذج األربــع المنفــذة توجد فر  .3

وفقــا آلراء  الجانــب الــوظیفيلمشغوالت الخیامیة في تحقیــق 
 المتخصصین.

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین النمــاذج األربــع المنفــذة  .4
ــا آلراء  لمشــغوالت الخیامیــة فــي تحقیــق الجانــب التقنــي وفق

https://kayf.com
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 المتخصصین.
ة بین النمــاذج األربــع المنفــذة توجد فروق ذات داللة إحصائی .5

 لمشغوالت الخیامیة وفقا آلراء المتخصصین.
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین النمــاذج األربــع المنفــذة  .6

  لمشغوالت الخیامیة وفقا آلراء المستھلكات.
Terminology 

 ):contrastالتضاد ( .1
وجــات : بأنھ التباین واالختالف في طــول المیعرف التضاد -

(ابن منظور، الضوئیة التي تتسلل للعین من العالم المرئي. 
  )12، 2010جمال الدین،

ً  ضاد شيء الضد كل دضبكما یعرف أیضاً:  -  ،لیغلبــھ شــیئا
الحیــاة، واللیــل ضــد  ضــد والمــوت ،البیاض ضد والسواد

 )12، 2014(ابن منظور، جمال الدین، .النھار 
ــھ الحالــ  وتعرفــھ الباحثتــان إجرائیــاً: - ــین بأن ة التــي تجمــع ب

الشيء ونقیضــھ، أمــا التضــاد اللــوني فھــو التعــارض بــین 
 یعنــي األلوان، فــاألبیض ضــد األســود وھــذا التضــاد ھنــا

ً منھمــا  ً وھذا یعني أن كــال التباین بحیث یتواجد اللونین معا
  یبین اآلخر ویوكده.

 :)colorاللون ( .2
بأنھ ذلــك التــأثیر الفســیولوجي (أي الخــاص   ُیعرف اللون: -

وظائف أعضاء الجسم) الناتج عن شبكة العین سواء  كان ب
ً عن المــادة الصــبغیة الملونــة أو عــن طریــق الضــوء  ناتجا
الملون، فاللون یعتبر إحساس لیس لھ وجود خارج الجھــاز 

 العصبي للكائن الحي. 
 )2010،174(شوقي اسماعیل،    
-  ً ھو صفة الجسم من السواد والبیاض   :كما ُیعرف أیضا

 وغیرھا.  والحمرة 
)https://www.maajim.com (  

ھــو التــأثیر الفســیولوجي الــذى  وتُعرفھ الباحثتان إجرائیـاً: -
تراه العین من خالل انعكاس األشعة على األجسام وترجمة 

 العقل إلى ذلك.
 :)shapeالشكل ( .3
ً من الُیعرف الشكل - نقطــة، : بأنھ عنصر مسطح أكثر تركیبا

أو مجموعة متجاورة من الخطوط حیث یؤدي ذلك التجاور 
إلى تكوین مساحة متجانسة یختلف مظھر الحدود الخارجیة 

.(إیھـاب لھا باختالف اتجاه وحركــة الخطــوط المكونــة لھــا
  )121، 1998بسمارك، 

-  ً ھــو عبــارة عــن ھیئــة للجســم أو الســطح   :كما یُعرف أیضا
ــدود  ــالكرة أو بح ــد ك ــد واح ــدودة بح ــث مح ــة كالمثل مختلف

 )https://www.almaany.com( .والمربَّع
: ھــو عبــارة عــن ســطح محــدد وتُعرفـھ الباحثتـان إجرائیــا -

  بحدود خارجیة وقد یحتوي على تفاصیل داخلیة.
 ):groundاألرضیة ( .4
: بأنھا المساحة أو المنطقة التي تكون خلف تُعرف األرضیة -

ألشیاء أو تحیط بھا وال یمكن عزلھا عن الشكل ولھــا دور ا
 .ھام بعالقتھا بالشكل والمحتوي

 )7، 2014(السید صالح،    
ھي خلفیة اللوحة وھي توضح الشكل وما  :كما تُعرف أیضاً  -

  .یحیط بھ ویؤكده
)comhttps://alruwydha.ahlamontada. (  

-  ً : بأنھا الخلفیة التي تحیط بالشكل وتُعرفھا الباحثتان إجرائیا
وتظھره وتقویھ ویكــون ھنــاك عالقــة تناغمیــة بینھــا وبــین 

 الشكل.
 ):Khayameyaالخیامیة ( .5

الخیامیة ھي فن مصري والمصطلح مشتق من كلمة خیام،  -
ــل  ــي عم ــتخدم ف ــي تس ــة الت ــة الملون ــناعة األقمش ــو ص وھ

ــد تــاریخ ھــذه المھنــة إلــى العصــر الســرادقات، وربمــا ی مت
ً في العصر  الفرعوني ولكنھا بالتأكید أصبحت أكثر ازدھارا

 اإلسالمي وال سیما العصر المملوكي. 
)https://www.gomhuriaonline.com(   

-  ً ــا ــان إجرائی ــا الباحثت ــاش  :وتُعرفھ ــة القم ــن زخرف ــا ف بأنھ
ماش، وھو نوع من التطریــز باإلضــافة حیــث تســتخدم بالق

ــرة والخــیط فــي حیاكــة التصــمیمات المختلفــة علــى  اإلب
 اللوحات والوسائد وغیرھا. 

 ):Optical Fiberاأللیاف الضوئیة ( .6
ــاف الضــوئیة - ــعیرات  األلی ــن ش ــزم م ــن ح ــارة ع ــي عب ھ

مصنوعة من الزجاج أو البالستیك، ولھا قــدرة فائقــة علــى 
، 2017( یاسر عبد الـرحمن،  الضوئیة.  توصیل اإلشارات

117( 
ً ◌ُ كما ت - : بجــدائل دقیقــة مــن الّزجــاج أو مــادّة عـرف أیضـا

ّافة أخرى توضع عشرات أو مئات منھا في كبل واحــد،  شف
 . وتستخدم في توصیل الكھرباء أو اإلشارات الھاتفیّة

)https://www.almaany.com ( 
-  ً ن شعیرات رفیعة : بأنھا عبارة عوتُعرفھا الباحثتان إجرائیا

ً ونقیة تماثل شــعر اإلنســان فــي الرفــع ومصــممة حتــى  جدا
 یسیر الضوء في طولھا وبداخلھا بأمان تام.

 ):Neutral colorsاأللوان الحیادیة ( .7
دائــرة   إلــى تنتمــي ال التــي ھــي األلــوان: الحیادیة األلوان -

األلوان وتتمثل في األبیض واألسود والرمادي الذي یعتبــر 
ً مــن اللــون خلیط من ال ً إلیــھ قلیــل جــدا لون األبیض مضــافا

  )257، 2020. ( إسراء فاضل،األسود
-  ً ــا ــان إجرائی ــا الباحثت ــن األلــوان : وتُعرفھ ــت م بأنھــا لیس

األساسیة، أو الثانویة ، بل ھي مجموعة ألوان غیــر مشــعة 
ً وجذابــة وال تســبب  وسمیت بالمحایدة، ألنھا مریحة بصریا

.ً ً بصریا  صداعا
 Procedure  

  التالیة: للخطوات وفقا البحث إجراءات تسیر 
بفن   .1 الخاصة  المتنوعة  الزخرفیة  الوحدات  من  عدد  اختیار 

مع   الحیادیة  األلوان  باستخدام  كعینات   تنفیذھا  وتم  الخیامیة 
تطبیق التضاد اللوني بین الشكل واألرضیة وإثرائھا باأللیاف  

 الضوئیة. 
(ا  .2 المنفذة  الوحدات  عرض  من  تم  مجموعة  على  لعینات) 

 السادة المحكمین المتخصصین الختیار أفضل الوحدات. 
3.    ً تصمیم أربعة نماذج مختلفة تصلح لمشغوالت الخیامیة بناءا

 على الوحدات (العینات) المختارة من قبل السادة المحكمین. 
على   .4  ً بناءا الخیامیة  لمشغوالت  المختلفة  نماذج  األربع  تنفیذ 

  ن قبل السادة المحكمین.الوحدات المختارة م
وإجراء   .5 المنفذة  الخیامیة  مشغوالت  تحكیم  أدوات  إعداد 

 اختبارات الصدق والثبات علیھا. 
تحكیم مشغوالت الخیامیة المنفذة بعرضھا على مجموعة من  .6

ــدد مـــن الســـیدات  ــین وعـ ــادة المحكمـــین المتخصصـ السـ
 المستھلكات .

 ث.التحلیل اإلحصائي واستخالص النتائج الخاصة بالبح .7
 .وتفسیرھا إلیھا التوصل تم البحث التي  نتائج مناقشة .8
 توصــل التــي النتائج على بناء والمقترحات التوصیات تقدیم .9

 البحث. إلیھا
 الدراسة التطبیقیة:

  أوال: األدوات والخامات المستخدمة: 

https://www.maajim.com
https://www.almaany.com(
https://alruwydha.ahlamontada.
https://www.gomhuriaonline.com(
https://www.almaany.com
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  الشكل   األدوات والخامات   
ــة نمــرة ( اإلبــرة:   .1 ــة ذات ســن مدبب ــرة معدنی ــي حیا6إب ــة ) وتســتخدم ف ك

  األقمشة.

  
  مازوره القیاس: یستخدم لقیاس القماش.   .2

  
ــي  المقــص:   .3 ویســتخدم فــي قــص أنــواع القمــاش المختلفــة المســتخدمة ف

  الخیامیة.

  
وھي نوعان األقالم البیضاء: التي تستخدم في الرسم على األقمشة   أقالم:   .4

  الداكنة، واألقالم الرصاص: وتستخدم للرسم على األقمشة الفاتحة.

  
: الذي یرسم علیھ أجزاء الوحدة الزخرفیة منفصلة (اسطمبھ ورق مقوى   .5

  أو االورنیك).

  
  .لرسم التصمیمورق رسم ھندسي:    .6

  
  : لشف التصمیم.ورق شفاف   .7

  
  : لنقل التصمیم من الشفاف إلى القماش.كربون تفصیل   .8

  
  سم.35(سوستة): مقاس  سحاب   .9

  
  رمادي).ثالث ألوان(أبیض، أسود،  قماش تیل:   .10

  

  
  لعمل البطانة الخلفیة للمشغوالت.قماش كتان ثقیل:    .11
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  الشكل   األدوات والخامات   
خیط الخیاطـة اآللیـة المصـنوع  (أبیض، أسود، رمادي)بكر خیط ألوان    .12

   لتنفیذ شغل الخیامیة.من القطن: 

  
  المستخدمة في إثراء مشغوالت الخیامیة.ألیاف ضوئیة:    .13

  
  غیر مضائة

  
  مضائة 

  ): إلضاءة األلیاف الضوئیة.لضوئیة (البطاریةجھاز إضاءة األلیاف ا   .14

  
  :(العینات) الوحدات تنفیذ ً◌:ثانیا

ــذ عــدد ( .1 ــة 5تنفی ــات) مــن مشــغوالت الخیامی ) وحــدات (عین
باستخدام األلوان الحیادیة مع تطبیق مبدأ التضاد اللوني بــین 

 الشكل واألرضیة وتم إثرائھم باأللیاف الضوئیة.
) مــن الســادة 9علــى عــدد (تــم عــرض الوحــدات (العینــات)  .2

المحكمین المتخصصین الختیار أفضــل الوحــدات (العینــات) 

التي تصلح لتنفیذ نماذج مختلفة تصلح كمفروشات منزلیة من 
 الخیامیة.

%  85) وحدات (عینات) بنسبة ال تقل عن 2تم اختیار عدد ( .3
أما الوحدات (العینات) المتبقیة قد حصلت على نسبة أقل من 

 بعادھا.% فتم است 85
  

  الوحدات (العینات) المختارة من قبل األساتذة المحكمین المتخصصین 
ــاأللوان   - 1 ــنون ب ــة الس ــوتس ثالثی ــرة الل زھ

الحیادیة مع استخدام مبــدأ التضــاد اللــوني 
  بین الشكل واألرضیة.  

  
    أرضیة بیضاء والشكل أسود 

  أرضیة سوداء والشكل أبیض 
أللوان زھــرة اللــوتس خماســیة الســنون بــا  - 2

الحیادیة مع استخدام مبــدأ التضــاد اللــوني 
  بین الشكل واألرضیة.  

  
  أرضیة بیضاء والشكل أسود 

  
  أرضیة سوداء والشكل أبیض 

  وتتكون زھرة اللوتس من 

      
  خطوات تركیب زھرة اللوتس على القماش
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 تركیب السنون  .1
ــن - ج  السن األیسر- ب  السن األیمن - أ ســــــــــــــ

  المنتصف

  
    

  

 األجنحةتركیب  .2
الجناح   - ب  الجناح األیمن - أ

  األیسر

      

تركیــــب ذقــــن  .3
 الزھرة

  

    

  مسمیات األجزاء األخرى المستخدمة في بناء التصمیمات المنفذة 

        
ثالثــاً: إعــداد وتنفیــذ تصــمیمات لنمــاذج مفروشــات مختلفــة مــن 

  الخیامیة:
وعة مــن تم تنفیذ أربعة نماذج مختلفة للمفروشــات المنزلیــة المصــن

  الخیامیة وفیما یلي عرض تفصیلي لطریقة تنفیذ كل نموذج:
  سم 40سم × 40النموذج األول مفرش ظھر أنتریھ مقاس  

قطعة إحداھما منفذة على أرضیة بیضــاء اللــون   2عبارة عن عدد  

والشكل (الوحدات) منفذة باللون األسود والرمادي وذلك الستخدام 
رضــیة، واألخــرى منفــذة علــى مبدأ التضاد اللوني بین الشكل واأل

أرضیة سوداء اللــون والشــكل (الوحــدات) منفــذة بــاللون األبــیض 
والرمادي وذلك إلحداث تبادل لوني بــین القطعتــین(عكس األلــوان 

  بین الشكل واألرضیة للقطعتین).  

  طریقة العمل   

لي 
ألو

ة ا
طو

لخ
ا

  

ســم 35ســم × 35رسم التصمیم علــى ورق الرســم الھندســي بمقــاس   - 
سم مــن جمیــع االتجاھــات ســوف یــتم إضــافتھا فــي 5,2ضافة إلى  باإل

  النھایة للبرواز الخارجي.
  نقل التصمیم على ورق شفاف. - 
ــف  -  ــي منتص ــودة ف ــدائرة الموج ــوتس، ال ــرة الل ــدات (زھ ــل الوح نق

التصــمیم، الــروابط التــي تــربط كــل زھــرة لــوتس بــاألخرى، الورقــة 
قــوى، ثــم فصــل كــل الموجودة أسفل اللوتس یمین ویسار)على ورق م

  زھرة إلى (سنون، أجنحة، ذقن الزھرة).

  

نیة 
لثا

ة ا
طو

لخ
ا

  
  

 نقل تصمیم ھذا النموذج بواسطة الكربون على القماش التیل األبیض مرة وعلى القماش التیل األسود مرة أخرى.  .1
 اشة التیل.وضع قماش التیل بعد نقل التصمیم علیھا فوق قطعة قماش مقصوصة من الكتان بنفس مقاس قم .2
تثبیت قماش التیل بعد نقل التصمیم علیھ مع قماش الكتان بواسطة غــرزة الســراجة العادیــة وبلــون خــیط مخــالف للــون  .3

القماش، مع مالحظة تفریغ الھواء من القماش أثناء السراجة وذلك من خالل عمل السراجة بخطوط طولیة وعرضیة من 
  خطوط مائلة بالورب من المنتصف إلى األركان.منتصف القماشة إلى الخارج، والسراجة أیضا ب

)1(

  

)2(

)3(  
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لثة
لثا

ة ا
طو

لخ
ا

  

وضع الورق المقوي (االســطمبھ) علــى قمــاش أســود لألرضــیة ذات اللــون 
األبیض وعلى قماش أبیض لألرضیة ذات اللون األســود وقصــھا مــع تــرك 

  سم من جمیع الجھات للتنظیف أثناء الشغل.1مسافة 
  

  

را
ة ال

طو
لخ

ا
عة 

ب
  

 تركیب البطانة األولي بقماش لون أسود على القماش األبیض، وباللون األبیض علي القماش األسود. .1
تركیب الدائرة الموجودة في منتصف التصــمیم بــاللون األبــیض علــي القمــاش األســود، وبــاللون األســود علــى القمــاش  .2

 األبیض.
التصمیم بعد الدائرة الموجودة في المنتصف مباشرة،   تركیب عدد أربع وحدات من زھرة اللوتس في المكان المحدد على .3

مع األخذ في االعتبار اتبع الخطوات الصحیحة والمرتبة في تركیب كل زھرة، والتبادل اللوني بــین الشــكل واألرضــیة 
  لكل قطعة.

)1(  

  

)2(  

  

)3(  

  

سة 
خام

ة ال
طو

لخ
ا

  

تركیب عــدد أربــع وحــدات مــن زھــرة اللــوتس فــي المكــان المحــدد علــى 
التصمیم ، مع األخذ في االعتبار اتباع الخطوات الصــحیحة والمرتبــة فــي 

  تركیب كل زھرة، والتبادل اللوني بین الشكل واألرضیة لكل قطعة.

  

سة
ساد

ة ال
طو

لخ
ا

  

تركیب البطانة الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة على شكل أربع مثلثات بحیث یكون المثلث باللون األسود على القماشة  .1
 ات اللون األبیض. وباللون األبیض على القماشة ذات اللون األسود.ذ

تركیب عدد أربع وحدات من زھرة اللوتس في المكان المحدد على التصمیم فوق األربع بطانات، مع األخذ في االعتبار  .2
  عة.اتبع الخطوات الصحیحة والمرتبة في تركیب كل زھرة، والتبادل اللوني بین الشكل واألرضیة لكل قط

)1(  
  
  
  
  
  

)2(  

عة 
ساب

ة ال
طو

لخ
ا

  

وحــده مــن زھــرة اللــوتس فــي المكــان المحــدد علــى   12تركیب عــدد  
التصمیم بحیث یكون فوق كل مثلث ثالث وحدات من زھــرة اللــوتس، 
مع األخذ في االعتبار اتباع الخطوات الصحیحة والمرتبة فــي تركیــب 

 قطعة. كل زھرة، والتبادل اللوني بین الشكل واألرضیة لكل
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  سم 160سم × 160النموذج الثاني ستارة مقاس 
ً ×  3مرات  9سم مكرر   50سم ×  50عبارة عن تصمیم مقاس   ً وتم استخدام التبــادل اللــوني بــین كــل تصــمیمان 3طوال متجــاوران  عرضا

  بحیث تكون األرضیة البیضاء مجاورة لألرضیة السوداء بمعنى أن تكون مرصوصة كقطع الشطرنج.

منة 
لثا

ة ا
طو

لخ
ا

  

قص قطعة قماش مماثلة ومساویة لحجم مفرش ظھر األنتریھ وذلك لعمل البطانة الخلفیــة لظھــر القطعــة، وعمــل جیــب  .1
 صغیر في البطانة لحفظ جھاز إضاءة األلیاف الضوئیة.

ً، 2,5ســم + 2,5قص شریط ورب لعمل الكنار(اإلطار) الخارجي لنموذج مفرش ظھــر األنتریــھ بمقــاس ( .2 ســم) عرضــا
160  + ً سم مسافات خیاطة لجمیع االتجاھات، مع األخذ في االعتبار أن یكون ھــذا للشــریط بــاللون األبــیض 1سم طوال

  لقطعة القماش ذات اللون األسود ویكون باللون األسود لقطعة القماش ذات اللون األبیض.
ف األول للكنار باســتخدام غــرزة النباتــة، ویــتم تركیب الكنار (اإلطار) الخارجي على النموذج، بحیث یتم تركیب الطر  .3

  التنظیف بالطرف الثاني للكنار باستخدام غرزة اللفق المخفیة.
)1(  

  

  

)2(  
  

  

)3(  

وة  
خط

ال
عة 

اس
الت

  

تركیب األلیاف الضوئیة على النموذج األول باستخدام غرزة السراجة المتســاویة، بحیــث یكــون كــل خــط مــن األلیــاف  .1
  ن الخلف بطرف طویل بحیث یصل إلى جھاز إضاءة األلیاف الضوئیة.الضوئیة لھ نھایة م

  توصیل كل األطراف بجھاز اإلضاءة (البطاریة) من الخلف. .2

  طریقة العمل   

لي 
ألو

ة ا
طو

لخ
ا

  

ســم × 150رسم التصمیم على ورق الرسم الھندسي بمقــاس   .1
سم من جمیع االتجاھــات ســوف یــتم 5سم باإلضافة إلى  150

  إضافتھا في النھایة للبرواز الخارجي.
 قل التصمیم على ورق شفاف.ن .2
نقل الوحدات (زھرة اللوتس، الدائرة الموجودة في منتصــف  .3

التصمیم، الروابط التــي تــربط كــل زھــرة لــوتس بــاألخرى، 
ــار)على ورق  ــین ویس ــوتس یم ــفل الل ــودة أس ــة الموج الورق
 مقوى، ثم فصل كل زھرة إلى (سنون، أجنحة، ذقن الزھرة).

  

  

نیة 
لثا

ة ا
طو

لخ
ا

  
سم ×  50مربعات قماش تیل مقاس القطعة    9یتم قص عدد    .1

ســم كمســافة خیاطــة لكــل مربــع مــن 1سم باإلضافة إلى    50
مربعــات مــن  4جمیع االتجاھات، مع مراعاة أن یكون عــدد 

مربعات من قماش تیل أبیض   5قماش تیل أسود اللون وعدد  
  اللون وذلك لعمل تبادل لوني بین المربعات المتجاورة. 

  
  ببعض بغرزة النباتة مع مراعات التبادل اللوني بین المربعات المتجاورة. 9المربعات ال. یتم تشبیك 2
  . نقل تصمیم الستارة باستخدام الكربون على قماش التیل بعد تشبیكھ. 3
اش، . تثبیت قماش التیل بعد نقل التصمیم علیھ مع قماش الكتان بواسطة غرزة السراجة العادیة وبلون خیط مخالف للون القم4

مع مالحظة تفریغ الھواء من القماش أثناء السراجة وذلك من خــالل عمــل الســراجة بخطــوط طولیــة وعرضــیة مــن منتصــف 
  القماشة إلى الخارج، والسراجة أیضا بخطوط مائلة بالورب من المنتصف إلى األركان.

  للستارة.   9ل مربع من المربعات الوذج األول وذلك لكالخطوة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، یتم عملھما كما فى النم
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  سم 45سم × 45النموذج الثالث خدادیة مقاس 
خدادیة إحداھما منفذة على أرضیة بیضاء اللون   2عبارة عن عدد  

والشكل (الوحدات) منفذة باللون األسود والرمادي وذلك الستخدام 
ى مبدأ التضاد اللوني بین الشكل واألرضــیة، واألخــرى منفــذة علــ 

أرضیة سوداء اللــون والشــكل (الوحــدات) منفــذة بــاللون األبــیض 
ــین ال ــادل لــوني ب ــك إلحــداث تب خدادیــة (عكــس  2والرمــادي وذل

  األلوان بین الشكل واألرضیة للقطعتین).  

  طریقة العمل   

لي 
ألو

ة ا
طو

لخ
ا

  

ســم 40ســم × 40رسم التصمیم علــى ورق الرســم الھندســي بمقــاس   - 
یــع االتجاھــات ســوف یــتم إضــافتھا فــي سم مــن جم5,2باإلضافة إلى  

  النھایة للبرواز الخارجي.
  نقل التصمیم على ورق شفاف. - 
ــف  -  ــي منتص ــودة ف ــدائرة الموج ــوتس، ال ــرة الل ــدات (زھ ــل الوح نق

ــروابط التــي تــربط كــل زھــرة لــوتس بــاألخرى، الورقــة  التصــمیم، ال
الموجودة أسفل اللوتس یمین ویسار)على ورق مقــوى، ثــم فصــل كــل 

  إلى (سنون، أجنحة، ذقن الزھرة).زھرة 

  
  الخطوة الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، یتم عملھما كما في النموذج األول وذلك لكل خدادیة. 

منة 
لثا

ة ا
طو

لخ
ا

  

لبطانة لحفظ قص قطعة قماش مماثلة ومساویة لحجم الخدادیة وذلك لعمل البطانة الخلفیة للخدادیة، وعمل جیب صغیر في ا .1
 جھاز إضاءة األلیاف الضوئیة، وعمل مكان للسوستة.

ً، 2,5سم + 2,5قص شریط ورب لعمل الكنار(اإلطار) الخارجي لنموذج الخدادیة بمقاس ( .2 ً + 180سم) عرضــا ســم طــوال
اش ذات سم مسافات خیاطة لجمیع االتجاھات، مع األخذ في االعتبار أن یكون ھذا الشریط بــاللون األبــیض لقطعــة القمــ 1

  اللون األسود ویكون باللون األسود لقطعة القماش ذات اللون األبیض، مع مالحظة تركیب السوستة اثناء تركیب الكنار.
تركیب الكنار (اإلطار) الخارجي على النموذج، بحیث یــتم تركیــب الطــرف األول للكنــار باســتخدام غــرزة النباتــة، ویــتم  .3

  م غرزة اللفق المخفیة.التنظیف بالطرف الثاني للكنار باستخدا
)1(  

  
  
  
  

  
  

)2(  

  

  

  

)3(  

  

منة 
لثا

ة ا
طو

لخ
ا

  

سم) وذلك لعمل البطانة الخلفیة للستارة، وعمل 150سم×150قص قطعة قماش تیل أبیض مماثلة ومساویة لحجم الستارة ( .1
 جیب صغیر في البطانة لحفظ جھاز إضاءة األلیاف الضوئیة.

ً، 5سم + 5خارجي لنموذج الستارة بمقاس (قص شریط ورب لعمل الكنار(اإلطار) ال .2 ً + 640سم) عرضا ســم 1ســم طــوال
  مسافات خیاطة من جمیع االتجاھات وذلك من قماش تیل ذات لون أسود.

تركیب الكنار (اإلطار) الخارجي على النموذج، بحیث یتم تركیــب الطــرف األول للكنــار باســتخدام غــرزة النباتــة، ویــتم  .3
  نار باستخدام غرزة اللفق المخفیة.التنظیف بالطرف الثاني للك

)1(  

  

)2(  

  

)3(  

  

وة  
خط

ال
عة 

اس
الت

  

تركیب األلیاف الضوئیة على النموذج األول باســتخدام غــرزة الســراجة المتســاویة، بحیــث یكــون كــل خــط مــن األلیــاف  .1
  الضوئیة لھ نھایة من الخلف بطرف طویل بحیث یصل إلى جھاز إضاءة األلیاف الضوئیة.

  ألطراف بجھاز اإلضاءة (البطاریة) من الخلف.توصیل كل ا .2
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  طریقة العمل   

وة  
خط

ال
عة 

اس
الت

  

تركیب األلیاف الضوئیة على النموذج الثالث باســتخدام غــرزة الســراجة المتســاویة، بحیــث یكــون كــل خــط مــن األلیــاف  .1
  الضوئیة لھ نھایة من الخلف بطرف طویل بحیث یصل إلى جھاز إضاءة األلیاف الضوئیة.

  طراف بجھاز اإلضاءة (البطاریة) من الخلف.توصیل كل األ .2
  سم 90سم × 90النموذج الرابع مفرش منضدة مقاس 

سم منفذ على أرضیة سوداء  90سم × 90عبارة عن تصمیم مقاس 
اللون والشكل (الوحدات) منفــذة بــاللون األبــیض والرمــادي، وتــم 
تنفیذ الوحدات باللون األسود والرمادي على األرضــیة ذات اللــون 

األبیض داخل النموذج، وذلك الستخدام مبــدأ التضــاد اللــوني بــین 
  الشكل واألرضیة فى النموذج الواحد للمفرش. 

  
  

  طریقة العمل   

لي 
ألو

ة ا
طو

لخ
ا

  

ســم × 80رسم التصمیم على ورق الرسم الھندسي بمقاس   - 
سم من جمیــع االتجاھــات ســوف یــتم 5سم باإلضافة إلى  80

  لخارجي.إضافتھا في النھایة للبرواز ا
  نقل التصمیم على ورق شفاف. - 
ــي  -  ــودة ف ــدائرة الموج ــوتس، ال ــرة الل ــدات (زھ ــل الوح نق

منتصف التصــمیم، الــروابط التــي تــربط كــل زھــرة لــوتس 
بــاألخرى، الورقــة الموجــودة أســفل اللــوتس یمــین ویســار، 
اللوزة)على ورق مقوى، ثم فصل كــل زھــرة إلــى (ســنون، 

  أجنحة، ذقن الزھرة).

  
الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، یتم عملھم كما في النموذج األول مع األخذ في االعتبار أن ھــذا النمــوذج الخطوة  

  مكون من مفرش واحد بأرضیة ذو لون أسود. 

منة
لثا

  ا
وة

خط
ال

  

 یتم عمل البطانة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة باللون األبیض. .1
رة (وحدة) فوق البطانات بواقــع ثــالث وحــدات لكــل بطانــة مــع مراعــات التبــادل اللــوني بــین الوحــدات زھ  12یتم عمل   .2

  واألرضیة.
)1(  

  

)2(  

  
عة 

اس
 الت

وة
خط

ال
  

تركیب عدد أربع وحدات من زھرة اللوتس في أربع أركــان التصــمیم 
لمفرش المنضدة ، مع األخذ في االعتبــار اتبــاع الخطــوات الصــحیحة 

تركیب كل زھرة، والتبادل اللوني بین الشكل واألرضــیة والمرتبة في  
  لكل قطعة.

  
  
  
  
  
  

  

رة 
اش

الع
وة 

خط
ال

  

قص قطعة قماش مماثلة ومساویة لحجم المفرش وذلك لعمل البطانة الخلفیة للمفرش، وعمل جیب صغیر في البطانة لحفظ  .1
 جھاز إضاءة األلیاف الضوئیة.

ً، 5سم + 5لنموذج المفرش بمقاس (قص شریط ورب لعمل الكنار(اإلطار) الخارجي  .2 ً + 360سم) عرضا ســم 1ســم طــوال
  مسافات خیاطة لجمیع االتجاھات ویكون الشریط  باللون األسود.

تركیب الكنار (اإلطار) الخارجي على النموذج، بحیث یــتم تركیــب الطــرف األول للكنــار باســتخدام غــرزة النباتــة، ویــتم  .3
  م غرزة اللفق المخفیة.التنظیف بالطرف الثاني للكنار باستخدا
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  طریقة العمل   

)1(  
  

  

)2(  
  

  

)3(  

      

وة  
خط

ال
11  

تركیب األلیاف الضوئیة على النموذج الرابع باســتخدام غــرزة الســراجة المتســاویة، بحیــث یكــون كــل خــط مــن األلیــاف  .1
  الضوئیة لھ نھایة من الخلف بطرف طویل بحیث یصل إلى جھاز إضاءة األلیاف الضوئیة.

  ز اإلضاءة (البطاریة) من الخلف.توصیل كل األطراف بجھا .2
  رابعاً: تحكیم النماذج المنفذة:

 ) 1(ملحقالمنفذة . النماذج  لتحكیم استبیان إعداد  .1
 األساتذة  وعددھم أربع نماذج على المنفذة عرض النماذج .2

 إلبداء  محكم وذلك 15وعددھم  المحكمین المتخصصین

 النماذج المنفذة.  في  الرأي
 ) 2(ملحق.المستھلكات    على المنفذة عرض النماذج .3
  

  :المنفذة للنماذج توصیف یلي وفیما
رقم  

  النموذج 
  شكل النموذج بعد إضاءة األلیاف الضوئیة  شكل النموذج قبل إضاءة األلیاف الضوئیة

ل (
ألو

ج ا
وذ

نم
ال

عن
رة 

عبا
2 

ھ)
ری

أنت
ر 

ظھ
ش 

فر
م

  
  

    

    
  وصف النموذج االول 

  . سم 40سم×40المقاس:  .مفرش ظھر أنتریة :االسم
وحدة من زھرة اللوتس لكل مفرش ظھر   24 عدد الوحدات:

   أنتریھ.
بطانات لكل مفرش ظھر   5عدد البطانات:

  أنتریھ.
    سم من األلیاف الضوئیة420تم استخدام األلیاف الضوئیة: 

ي (
ثان

 ال
ذج

مو
الن

رة)
ستا

ن 
 ع

رة
عبا

  
  

    



208 Enriching Khayameya Artifacts with Optical Fibers Using Color Contrast between Shape and Background 
 

International Design Journal, Volume 11, Issue 3May 2021 
 

  إعداد أدوات البحث وإجازتھا:  
  صدق وثبات أدوات البحث 

صدق وثبات استبیان المتخصصین نحو تحكیم مشغوالت الخیامیة  
واألرضیة   الشكل  بین  اللوني  التضاد  مبدأ  بتوظیف  المنفذة 

  إثرائھا باأللیاف الضوئیة :  و
 استبیان أراء المتخصصین :  .1

 بھــدف والنســیج المالبس مجال في المتخصصین آراء استبیان    

ــرف ــى التع ــذة  عل ــع المنف ــاذج األرب ــي النم آراء المتخصصــین ف
) عبارة بموجب ( 26واشتمل االستبیان على (   لمشغوالت الخیامیة

ــى (130 ــم إلـ ــتبیان مقسـ ــة، واالسـ ــب ) ع8) درجـ ــارات للجانـ بـ
) عبارات للجانب 7) عبارات للجانب الجمالي، و(5االبتكاري، و (
ــارات للجانــب التقنــي، ویتكــون االســتبیان مــن 7الــوظیفي، و( )عب

غیــر  –أوافــق إلــى حــد مــا  –أوافق  - میزان خماسي ( أوافق بشدة
ً) حیــث یــتم توزیــع الــدرجات بموجــب   –موافق   غیر موافق تمامــا

  وصف النموذج الثاني 
  . سم 160سم×160المقاس:  . ستارة :االسم

  بطانة.  45 عدد البطانات:    وحدة من زھرة اللوتس. 216 عدد الوحدات:
    سم من األلیاف الضوئیة2080تم استخدام  األلیاف الضوئیة:

ث (
ثال

 ال
ذج

مو
الن

عن
رة 

عبا
2 

ھ)
ری

أنت
یة 

داد
خ

  

    

    
  وصف النموذج الثالث 

  . سم 45سم×45المقاس:  . خدادیة :االسم
  بطانات لكل خدادیة.  5عدد البطانات:    وحدة من زھرة اللوتس لكل خدادیة.  24 عدد الوحدات:

    . لكل قطعة سم من األلیاف الضوئیة380تم استخدام  االلیاف الضوئیة:

ع(
راب

 ال
ذج

مو
الن

دة) 
ض

 من
ش

فر
 م

رة
عبا

  
  

    
  وصف النموذج الرابع 

  . سم 90سم×90المقاس:  . مفرش منضدة:االسم
  بطانات.  9عدد البطانات:    زھرة اللوتس. وحدة من 40 عدد الوحدات:

    سم من األلیاف الضوئیة760تم استخدام  األلیاف الضوئیة:
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دة وأربع درجات ألوافق  وثالث درجات خمس درجات ألوافق بش
 .ً ألوافق إلى حد ما ودرجتان لغیر موافق ودرجة لغیر موافق تماما

  ).1ملحق رقم (
    :صدق االستبیان

 وقــد ،یقصد بھ قدرة االستبیان على قیاس مـا وضـع لقیاسـھ     
 صــدق حیــث من صدق االستبیان من للتأكد الصدق اختبار  أجرى

 وتساؤالتھ البحث أھداف تحدید تم حیث المحتوى
الدراســات  بعــض مراجعــة وكذلك فروض، شكل في ذلك وترجمة

 وتساؤالت أھداف التي تغطي األسئلة وضع ثم السابقة، واألبحاث

  .الدراسة
الصدق باستخدام االتساق الداخلي بین الدرجة الكلیة لكل محور  

  والدرجة الكلیة لالستبیان : 
االت      باستخدام  الصدق  حساب  بحساب  تم  وذلك  الداخلي  ساق 

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

) یوضح  1) والدرجة الكلیة لالستبیان ، والجدول (الجانب التقني
  ذلك : 

    ستبیاناالودرجة   ) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل محور 1جدول ( 
  الداللة   االرتباط   

  0.01  0.715  : الجانب االبتكاري  المحور األول
  0.01  0.842  : الجانب الجمالي  المحور الثاني
  0.01  0.908  : الجانب الوظیفي  المحور الثالث 

  0.01  0.794  : الجانب التقني  المحور الرابع 
عند مستوى    ) أن معامالت االرتباط كلھا دالة 1یتضح من جدول (

صدق   0.01(   على  یدل  مما  الصحیح  الواحد  من  القترابھا   (
  وتجانس محاور االستبیان .     

  الثبات :
بالثبات   والمالحظة  reabilityیقصد  القیاس  ،   دقة االختبار في 

نفسھ تناقضھ مع  بھ من   وعدم  یزودنا  فیما  واتساقھ  واطراده   ،

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

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

   ستبیاناال) قیم معامل الثبات لمحاور  2جدول ( 
  التجزئة النصفیة   معامل الفا   المحاور 

  0.872 –  0.795  0.833  : الجانب االبتكاري  حور األولالم
  0.819 –  0.730  0.771  : الجانب الجمالي  المحور الثاني
  0.963 –  0.888  0.926  : الجانب الوظیفي  المحور الثالث 

  0.785 –  0.702  0.744  : الجانب التقني  المحور الرابع 
  0.890 –  0.814  0.851  ستبیان ككل االثبات 

(یتضح م     معامل  2ن جدول  الثبات :  قیم معامالت  أن جمیع   (
دالة عند مستوى    ، النصفیة  التجزئة   ، یدل على     0.01الفا  مما 

  ثبات االستبیان .
صدق وثبات استبیان درجة تقبل المستھلكات لمشغوالت الخیامیة  

  المنفذة :  
  :   المستھلكات استبیان  .2

ھن فى النمــاذج على آرائ  التعرف المستھلكات بھدف آراء استبیان
) 11واشــتمل االســتبیان علــى (  لمشغوالت الخیامیةاألربع المنفذة  

ــارات بموجــب ( ــزان 55عب ــن می ــتبیان م ــة ، ویتكــون االس ) درج
 –غیر موافــق  –أوافق إلى حد ما   –أوافق    - خماسي ( أوافق بشدة

ــس  ــدرجات بموجــب خم ــع ال ــتم توزی ــث ی ً) حی ــر موافــق تمامــا غی
درجــات ألوافــق  وثــالث درجــات  درجــات ألوافــق بشــدة وأربــع

 .ً ألوافق إلى حد ما ودرجتان لغیر موافق ودرجة لغیر موافق تماما
  ).2ملحق رقم (

    :صدق االستبیان
 قدرة االستبیان على قیاس ما وضع لقیاسھ .  ھیقصد ب     

   :صدق االتساق الداخلي 
تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل 

اط ( معامل ارتباط  بیرسون ) بین درجة كل عبارة والدرجة االرتب 
  الكلیة لالستبیان ، والجدول التالي یوضح ذلك :

  والدرجة الكلیة لالستبیان  كل عبارة ) قیم معامالت االرتباط بین درجة  3جدول ( 
  الداللة   االرتباط   م
1 -  0.913  0.01  
2 -  0.753  0.01  
3 -  0.617  0.05  
4 -  0.808  0.01  
5 -  0.726  0.01  
6 -  0.863  0.01  
7 -  0.888  0.01  
8 -  0.630  0.05  
9 -  0.608  0.05  

10 -  0.741  0.01  
11 -  0.826  0.01  

) أن معامالت االرتباط كلھا دالة عند مستوى  3یتضح من جدول (
على    0.05  –  0.01(   یدل  مما  الصحیح  الواحد  من  القترابھا   (

  صدق وتجانس عبارات االستبیان . 
  :الثبات 

بالثبات   والمالحظة  reabilityیقصد  القیاس  ،   دقة االختبار في 

نفسھ تناقضھ مع  بھ من   وعدم  یزودنا  فیما  واتساقھ  واطراده   ،
الدرجة   تباین  بین  النسبة  المفحوص ، وھو  معلومات عن سلوك 
تم   و   ، للمفحوص  الفعلي  األداء  إلى  تشیر  التي  االستبیان  على 

  حساب الثبات عن طریق : 
  Alpha Cronbachمل الفا كرونباخمعا - 1
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     Split-halfطریقة التجزئة النصفیة    - 2
  ستبیان  ال) قیم معامل الثبات ل 4جدول ( 

  التجزئة النصفیة   معامل الفا   
  0.860 –  0.785  0.829  ستبیان ككل االثبات 

:  4یتضح من جدول (     الثبات  قیم معامالت  السابق أن جمیع   (
مما یدل     0.01ة النصفیة ، دالة عند مستوى  معامل الفا ، التجزئ 

  على ثبات االستبیان . 
Results 

     :  األولالفرض  
المنفذة       األربع  النماذج  بین  داللة إحصائیة  "توجد فروق ذات 

آلراء   وفقا  االبتكاري  الجانب  تحقیق  في  الخیامیة  لمشغوالت 
  المتخصصین" 

حساب      تم  الفرض  ھذا  من  لمتوسط  وللتحقق  التباین  تحلیل 
تحقیق   في  الخیامیة  لمشغوالت  المنفذة  األربع  النماذج  درجات 
التالي   والجدول   ، المتخصصین  آلراء  وفقا  االبتكاري  الجانب 

  یوضح ذلك : 

راء  الخیامیة في تحقیق الجانب االبتكاري وفقا آل  ) تحلیل التباین لمتوسط درجات النماذج األربع المنفذة لمشغوالت 5جدول ( 
  المتخصصین 

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

 56 15.463 865.946  داخل المجموعات   دال   0.01  26.936 3 416.527 1249.581  بین المجموعات 
     59  2115.527  المجموع 

وھى  )  26.936) إن قیمة ( ف) كانت (  5یتضح من جدول (      
) مستوى  عند  إحصائیا  دالة  وجود  0.01قیمة  على  یدل  مما   ،  (

النماذج األربع المنفذة لمشغوالت الخیامیة في تحقیق  فروق بین  

المتخصصین آلراء  وفقا  االبتكاري  اتجاه    الجانب  ولمعرفة   ،
للمقارنات المتعددة والجدول التالي    LSDالداللة تم تطبیق اختبار 

  یوضح ذلك : 
 للمقارنات المتعددة  LSDاختبار   ) 6جدول (  

  النموذج األول   الجانب االبتكاري 
  23.766م =  

  النموذج الثاني 
  20.943م =  

  النموذج الثالث 
  13.966م =  

  النموذج الرابع 
  15.842م =  

        -   النموذج األول 
      -   * 2.823  النموذج الثاني 
   -  ** 6.976 ** 9.800  النموذج الثالث 
  -   1.876  ** 5.100  ** 7.924  النموذج الرابع 

  بدون نجوم غیر دال 0.05* دال عند     0.01** دال عند 

0

10

20

30

النموذج الرابعالنموذج الثالثالنموذج الثاني النموذج األول

23.76620.943
13.96615.842

الجانب االبتكاري

  
  ) یوضح متوسط درجات النماذج األربع المنفذة لمشغوالت  1شكل ( 

  الخیامیة في تحقیق الجانب االبتكاري وفقا آلراء المتخصصین
  ) یتضح أن : 1) والشكل (  6من الجدول ( 

المنفذة    وجود - 1 األربع  النماذج  بین  إحصائیا  دالة  فروق 
وفقا   االبتكاري  الجانب  تحقیق  في  الخیامیة  لمشغوالت 

داللة   مستوي  عند  المتخصصین  أن    0.01آلراء  فنجد   ،
النموذج األول كانت أفضل النماذج المنفذة، یلیھ النموذج  

   .الثاني ، ثم النموذج الرابع ، وأخیرا النموذج الثالث 
توج - 2 داللة  كما  مستوي  عند  فروق  النموذج    0.05د  بین 

 .  األول والنموذج الثاني لصالح النموذج األول 
 . النموذج الثالث والنموذج الرابع بینما ال توجد فروق بین - 3

  تفسیر نتیجة الفرض األول: 
األربع   للنماذج  ونجاح  قبول  درجة  ھناك  أن  یتضح  سبق  ومما 

الجا تحقیق  في  الخیامیة  لمشغوالت  وفقا  المنفذة  االبتكاري  نب 

نسبة  على  المنفذة  النماذج  حصلت  حیث   ، المتخصصین  آلراء 
واألرضیة   الشكل  بین  اللوني  التضاد  أن  على  تدل  مرتفعة 
بدیالً   واألسود)  والرمادي،  الحیادیة(األبیض،  األلوان  باستخدام 
باأللیاف   المنفذة  النماذج  وإثراء  للخیامیة  التقلیدیة  األلوان  عن 

وإضاء المنزلیة   الضوئیة  المفروشات  في مجال  ابتكاراً  یعتبر  تھا 
المنفذة   والنماذج  والمعاصرة،  بالحداثة  تتمیز  تراثیة  بمشغوالت 
ھذه   وتتفق  عصریة،  كمفروشات  لالستخدام  ومالئمة  مناسبھ 

) ،(السید صالح  2011النتیجة مع ( حسین محمد محمد وآخرون،  
وبناًء    )،2018)،(رحاب رجب محمود،  2014القماش وآخرون،  

 على ما سبق تم قبول الفرض األول.  
     :  الثانيالفرض  

المنفذة   األربع  النماذج  بین  إحصائیة  داللة  ذات  فروق  "توجد 
تحقیق   في  الخیامیة  الجماليلمشغوالت  آلراء    الجانب  وفقا 
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  المتخصصین" 
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط درجات  

المنفذة األربع  تحقیق    النماذج  في  الخیامیة  الجانب  لمشغوالت 
  وفقا آلراء المتخصصین ، والجدول التالي یوضح ذلك : الجمالي 

  ) تحلیل التباین لمتوسط درجات النماذج األربع المنفذة لمشغوالت 7جدول ( 
  وفقا آلراء المتخصصین  الجانب الجمالي الخیامیة في تحقیق  

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

 56 4.244 237.667  داخل المجموعات   دال   0.01  56.336 3 239.093 717.280  بین المجموعات 
     59  954.947  المجموع 

) وھى قیمة  56.336) إن قیمة ( ف) كانت ( 7یتضح من جدول ( 
عند مستوى ( إحصائیا  یدل على وجود فروق  0.01دالة  ، مما   (

الجانب  النماذج األربع المنفذة لمشغوالت الخیامیة في تحقیق  بین  

المتخصصین  الجمالي  ألراء  تم    وفقا  الداللة  اتجاه  ولمعرفة   ،
اختبار   یوضح    LSDتطبیق  التالي  والجدول  المتعددة  للمقارنات 

  ذلك : 
 للمقارنات المتعددة  LSD) اختبار   8جدول (  

  النموذج األول   الجانب الجمالي 
  9.040م =  

  النموذج الثاني 
  6.631م =  

  النموذج الثالث 
  14.714م =  

  النموذج الرابع 
  12.266م =  

        -   النموذج األول 
      -   * 2.408  النموذج الثاني 
   -  ** 8.083 ** 5.674  النموذج الثالث 
  -   * 2.447  ** 5.635  ** 3.226  النموذج الرابع 
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  درجات النماذج األربع المنفذة لمشغوالت ) یوضح متوسط  2شكل ( 

  وفقا آلراء المتخصصین الجانب الجمالي الخیامیة في تحقیق 
  ) یتضح أن : 2) والشكل (  8من الجدول ( 

المنفذة   - 1 األربع  النماذج  بین  إحصائیا  دالة  فروق  وجود 
تحقیق   في  الخیامیة  الجماليلمشغوالت  وفقا    الجانب 

، فنجد أن    0.01اللة  آلراء المتخصصین عند مستوي د
یلیھ   المنفذة،  النماذج  أفضل  كان  الثالث  النموذج 
النموذج   وأخیرا   ، األول  النموذج  ثم   ، الرابع  النموذج 

   .الثاني
بین النموذج    0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة   - 2

األول النموذج  لصالح  الثاني  والنموذج  كما    األول   ،
داللة   مستوي  عند  فروق  النموذج  بین    0.05توجد 

 . الثالث والنموذج الرابع لصالح النموذج الثالث
  تفسیر نتیجة الفرض الثاني: 

األربع   للنماذج  ونجاح  قبول  درجة  ھناك  أن  یتضح  سبق  ومما 
المنفذة لمشغوالت الخیامیة في تحقیق الجانب الجمالي وفقا آلراء  
نسبة مرتفعة   المنفذة على  النماذج  ، حیث حصلت  المتخصصین 

أن على  واألرضیة    تدل  الشكل  بین  المستخدم  اللوني  التضاد 
بدیالً   واألسود)  والرمادي،  الحیادیة(األبیض،  األلوان  باستخدام 

باأللیاف   المنفذة  النماذج  وإثراء  للخیامیة  التقلیدیة  األلوان  عن 
ویضفى  الخیامیة  مشغوالت  جمال  یبرز  وإضاءتھا  الضوئیة 

ذلك وجود انسجام  الجمال والحیویة على المفروشات المنزلیة وك 
الجمال،   یعطى مزید من  الضوئیة  واأللیاف  الحیادیة  األلوان  بین 
الشریف،   نامي  هللا  عبد  مع(دالل  النتیجة  ھذه  وتتفق 

البندارى، 2009 توكل  القماش  2013)،(قدریة  صالح  (السید   ،(
محمد،  2014وآخرون،   الرحمن  عبد  )،(رحاب  2017)،(حنان 

محمود،   م2018رجب  على  وبناًء   ، الفرض  )  قبول  تم  سبق  ا 
 الثاني.  
     : الثالث الفرض  

المنفذة       النماذج األربع  بین  داللة إحصائیة  "توجد فروق ذات 
تحقیق   في  الخیامیة  الوظیفيلمشغوالت  آلراء    الجانب  وفقا 

  المتخصصین" 
لمتوسط      التباین  تحلیل  حساب  تم  الفرض  ھذا  من  وللتحقق 

لمشغ المنفذة  األربع  النماذج  تحقیق  درجات  في  الخیامیة  والت 
الوظیفي التالي    الجانب  والجدول   ، المتخصصین  آلراء  وفقا 

  یوضح ذلك : 
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  ) تحلیل التباین لمتوسط درجات النماذج األربع المنفذة لمشغوالت 9جدول ( 
  وفقا آلراء المتخصصین الجانب الوظیفيالخیامیة في تحقیق  

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

 56 5.459 305.691  داخل المجموعات   دال   0.01  32.382 3 176.768 530.304  بین المجموعات 
     59  835.995  المجموع 

) وھى  32.382) إن قیمة ( ف) كانت (  9یتضح من جدول (      
) مستوى  عند  إحصائیا  دالة  وجود  0.01قیمة  على  یدل  مما   ،  (

النماذج األربع المنفذة لمشغوالت الخیامیة في تحقیق  ین  فروق ب 

، ولمعرفة اتجاه الداللة    وفقا ألراء المتخصصین  الجانب الوظیفي 
اختبار   تطبیق  التالي    LSDتم  والجدول  المتعددة  للمقارنات 

  یوضح ذلك : 
 للمقارنات المتعددة  LSD) اختبار    10جدول ( 

  النموذج األول   الجانب الوظیفي 
  14.046م =  

  النموذج الثاني 
  20.266م =  

  النموذج الثالث 
  10.866م =  

  النموذج الرابع 
  17.333م =  

        -   النموذج األول 
      -   ** 6.220  النموذج الثاني 
   -  ** 9.400 ** 3.180  النموذج الثالث 
  -   ** 6.467  * 2.933  ** 3.286  النموذج الرابع 

  
  وسط درجات النماذج األربع المنفذة لمشغوالت ) یوضح مت  3شكل ( 

  وفقا آلراء المتخصصین الجانب الوظیفيالخیامیة في تحقیق  
  ) یتضح أن : 3) والشكل (  10من الجدول ( 

المنفذة   - 1 األربع  النماذج  بین  إحصائیا  دالة  فروق  وجود 
تحقیق   في  الخیامیة  الوظیفي لمشغوالت  وفقا    الجانب 

، فنجد أن    0.01ستوي داللة  آلراء المتخصصین عند م
یلیھ   المنفذة،  النماذج  أفضل  كان  الثاني  النموذج 
النموذج   وأخیرا   ، األول  النموذج  ثم   ، الرابع  النموذج 

   . الثالث
بین النموذج    0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة   - 2

 الثاني والنموذج الرابع لصالح النموذج الثاني. 
  تفسیر نتیجة الفرض الثالث: 

س األربع  ومما  للنماذج  ونجاح  قبول  درجة  ھناك  أن  یتضح  بق 
وفقا   الوظیفي  الجانب  تحقیق  في  الخیامیة  لمشغوالت  المنفذة 
نسبة  على  المنفذة  النماذج  حصلت  حیث   ، المتخصصین  آلراء 
الوظیفي   الغرض  الخیامیة حققت  تدل على أن مشغوالت  مرتفعة 

لمش المنفذة  النماذج  في  المستخدمة   والخامات  غوالت  منھا، 

وإثراء   المنزلیة،  للمفروشات  الوظیفي  للغرض  مالءمة  الخیامیة 
النماذج المنفذة باأللیاف الضوئیة التي یسھل إضاءتھا یعمل على  
العنایة   إمكانیة  لتصبح مضیئة مع  للمفروشات  وظیفي  استحداث 
الوظیفي   للغرض  مالءم  النماذج  حجم  وكذلك   ، بسھولة  بھا 

ھذه   وتتفق  أجلھ،  من  معالمنفذة  توكل  (النتیجة  قدریة 
محمد 2013،البندارى الرحمن  عبد  (2017،    )،(حنان   ، رحاب  ) 

محمود الفرض  )2018،  رجب  قبول  تم  سبق  ما  على  وبناًء   ،
 الثالث.  
     : الرابع الفرض  

المنفذة       النماذج األربع  بین  داللة إحصائیة  "توجد فروق ذات 
تحقیق   في  الخیامیة  التقني لمشغوالت  آلراء    وفقا   الجانب 

  المتخصصین" 
لمتوسط      التباین  تحلیل  حساب  تم  الفرض  ھذا  من  وللتحقق 

تحقیق   في  الخیامیة  لمشغوالت  المنفذة  األربع  النماذج  درجات 
وفقا آلراء المتخصصین ، والجدول التالي یوضح    الجانب التقني

  ذلك : 
  ) تحلیل التباین لمتوسط درجات النماذج األربع المنفذة   11جدول ( 

  وفقا آلراء المتخصصین   الجانب التقنيشغوالت الخیامیة في تحقیق لم

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

 56 8.988 503.312  داخل المجموعات   دال   0.01  68.161 3 612.610 1837.829  بین المجموعات 
     59  2341.141  المجموع 

) وھى  68.161) إن قیمة ( ف) كانت (  11ن جدول (  یتضح م    
) مستوى  عند  إحصائیا  دالة  وجود  0.01قیمة  على  یدل  مما   ،  (

الخیامیة في تحقیق  فروق بین   النماذج األربع المنفذة لمشغوالت 
، ولمعرفة اتجاه الداللة تم   وفقا آلراء المتخصصین الجانب التقني
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اختبار   المتعددة    LSDتطبیق  یوضح  للمقارنات  التالي    ذلك : والجدول 
 للمقارنات المتعددة  LSD) اختبار   12جدول (  

  النموذج األول   الجانب التقني 
  20.257م =  

  النموذج الثاني 
  10.200م =  

  النموذج الثالث 
  14.702م =  

  النموذج الرابع 
  18.423م =  

        -   النموذج األول 
      -   ** 10.057  النموذج الثاني 
   -  ** 4.502 ** 5.555  النموذج الثالث 
  -   ** 3.721  ** 8.223  1.834  النموذج الرابع 

0

5

10

15

20

25

النموذج الرابعالنموذج الثالثالنموذج الثانيالنموذج األول

20.257

10.2
14.702

18.423

الجانب التقني

  
  ) یوضح متوسط درجات النماذج األربع المنفذة لمشغوالت  4شكل ( 

  وفقا آلراء المتخصصین  الجانب التقنيالخیامیة في تحقیق  
  ) یتضح أن : 4) والشكل (  12من الجدول ( 

إح - 1 دالة  فروق  المنفذة  وجود  األربع  النماذج  بین  صائیا 
تحقیق   في  الخیامیة  التقني لمشغوالت  وفقا    الجانب 

، فنجد أن    0.01آلراء المتخصصین عند مستوي داللة  
یلیھ   المنفذة،  النماذج  أفضل  كان  األول  النموذج 
النموذج الثالث ، وأخیرا النموذج   النموذج الرابع ، ثم 

   .الثاني
ا - 2 بین  فروق  توجد  ال  والنموذج  بینما  األول  لنموذج 

 الرابع . 
  تفسیر نتیجة الفرض الرابع: 

األربع   للنماذج  ونجاح  قبول  درجة  ھناك  أن  یتضح  سبق  ومما 
التقني وفقا آلراء   الجانب  تحقیق  الخیامیة في  لمشغوالت  المنفذة 
نسبة مرتفعة   المنفذة على  النماذج  ، حیث حصلت  المتخصصین 

أن  على  ا  العام  الشكل   تدل  العیوب،  لمشغوالت  من  خالي  لخیامیة 
موزعة  و المنفذة  النماذج  إنتاج  فى  المستخدمة  الحیادیة  األلوان 

التضاد اللوني بین الشكل واألرضیة موزع بشكل  ، وبشكل مناسب
، والخامات المستخدمة مالئمة ومظھریة  ناجح فى النماذج المنفذة

صحیحة  بطریقة  وموزعة  مركبة  الضوئیة  واأللیاف   ، النماذج 
ا ھذه  على  وتتفق  صحیح،  مكانھا  اإلضاءة  وبطاریة  لنماذج 

الشریف،  النتیجة   نامي  عبد هللا  (دالل  توكل  2009مع  )،(قدریة 
 .  ) وبناًء على ما سبق تم قبول الفرض الرابع 2013البندارى،
     :  الخامسالفرض  

المنفذة       النماذج األربع  بین  داللة إحصائیة  "توجد فروق ذات 
  قا آلراء المتخصصین"لمشغوالت الخیامیة وف

لمتوسط      التباین  تحلیل  حساب  تم  الفرض  ھذا  من  وللتحقق 
آلراء   وفقا  الخیامیة  لمشغوالت  المنفذة  األربع  النماذج  درجات 

  المتخصصین ، والجدول التالي یوضح ذلك : 
  راء المتخصصین ) تحلیل التباین لمتوسط درجات النماذج األربع المنفذة لمشغوالت الخیامیة وفقا آل 13جدول ( 
المجموع الكلي  
درجات    متوسط المربعات   مجموع المربعات   "المتخصصین"  

  الداللة   قیمة ( ف)  الحریة

 56 8.485 475.172  داخل المجموعات   دال   0.01  42.722 3 362.505 1087.514  بین المجموعات 
     59  1562.686  المجموع 

) وھى  42.722) إن قیمة ( ف) كانت (13یتضح من جدول (    
) مستوى  عند  إحصائیا  دالة  وجود  0.01قیمة  على  یدل  مما   ،  (

الخیامیة وفقا آلراء  فروق بین   النماذج األربع المنفذة لمشغوالت 

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

 نات المتعددة للمقار LSD) اختبار   14جدول (  
المجموع الكلي  
  "المتخصصین"

  النموذج األول 
  67.110م =  

  النموذج الثاني 
  58.063م =  

  النموذج الثالث 
  53.688م =  

  النموذج الرابع 
  63.866م =  

        -   النموذج األول 
      -   ** 9.047  النموذج الثاني 
   -  ** 4.375 ** 13.422  النموذج الثالث 
  -   ** 10.178  * *5.802  ** 3.244  النموذج الرابع 
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  ) یوضح متوسط درجات النماذج األربع المنفذة لمشغوالت الخیامیة وفقا آلراء المتخصصین 5شكل ( 

وجـود فـروق دالـة ) یتضـح  5) والشـكل (   14من الجدول (      
إحصائیا بـین النمـاذج األربـع المنفـذة لمشـغوالت الخیامیـة وفقـا 

، فنجـد أن النمـوذج  0.01خصصین عند مستوي داللة آلراء المت 
ــذة، یلیــھ النمــوذج الرابــع ، ثــم  األول كــان أفضــل النمــاذج المنف

  .النموذج الثاني ، وأخیرا النموذج الثالث
  تفسیر نتیجة الفرض الخامس: 

األربع   للنماذج  ونجاح  قبول  درجة  ھناك  أن  یتضح  سبق  ومما 
آلر الخیامیة وفقا  لمشغوالت  الجانب  المنفذة  في  المتخصصین  اء 

النماذج   حصلت  حیث  والتقني،  والوظیفي  والجمالي  االبتكاري 
التضاد   مبدأ  توظیف  أن  على  تدل  مرتفعة  نسبة  على  المنفذة 
في   واألرضیة  الشكل  بین  الحیادیة  األلوان  باستخدام  اللوني 

المضیئة  الضوئیة  باأللیاف  وإثرائھا  الخیامیة  مشغوالت 
مناسب   بشكل  المفروشات  والموزعة  مجال  في  ابتكاراً  یعتبر 

المنزلیة  بمشغوالت تراثیة تتمیز بالحداثة والمعاصرة، والنماذج  
وبناًء    ، كمفروشات عصریة  لالستخدام  ومالئمة  مناسبھ  المنفذة 

 على ما سبق تم قبول الفرض الخامس.  
     : السادس الفرض  

ال     النماذج األربع  بین  داللة إحصائیة  منفذة  "توجد فروق ذات 
  لمشغوالت الخیامیة وفقا آلراء المستھلكات" 

لمتوسط      التباین  تحلیل  حساب  تم  الفرض  ھذا  من  وللتحقق 
آلراء   وفقا  الخیامیة  لمشغوالت  المنفذة  األربع  النماذج  درجات 

  المستھلكات ، والجدول التالي یوضح ذلك : 
  لمنفذة لمشغوالت الخیامیة وفقا آلراء المستھلكات ) تحلیل التباین لمتوسط درجات النماذج األربع ا 15جدول (    

درجات    متوسط المربعات   مجموع المربعات   المستھلكات  
  الداللة   قیمة ( ف)  الحریة

 176 14.340 2523.785  داخل المجموعات   دال   0.01  53.434 3 766.226 2298.677  بین المجموعات 
     179  4822.462  المجموع 

) وھى  53.434) إن قیمة ( ف) كانت (  15یتضح من جدول (      
) مستوى  عند  إحصائیا  دالة  وجود  0.01قیمة  على  یدل  مما   ،  (

الخیامیة وفقا آلراء  فروق بین   النماذج األربع المنفذة لمشغوالت 

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

  
 للمقارنات المتعددة  LSD) اختبار   16(  جدول 

  النموذج األول   المستھلكات 
  25.605م =  

  النموذج الثاني 
  32.048م =  

  النموذج الثالث 
  30.297م =  

  النموذج الرابع 
  22.736م =  

        -   النموذج األول 
      -   ** 6.443  النموذج الثاني 
   -  1.751 ** 4.692  النموذج الثالث 
  -   ** 7.561  ** 9.312  * 2.869  النموذج الرابع 

  

  
  ) یوضح متوسط درجات النماذج األربع المنفذة لمشغوالت الخیامیة وفقا آلراء المستھلكات  6شكل ( 



Doaa Salama& Safaa Abd Elwaly 215 
 

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

 

  ) یتضح أن : 6) والشكل (  16من الجدول ( 
المنفذة   - 1 األربع  النماذج  بین  إحصائیا  دالة  فروق  وجود 

اء المستھلكات عند مستوي داللة  لمشغوالت الخیامیة وفقا آلر 
المنفذة،    0.01 الثاني كان أفضل النماذج  النموذج  ، فنجد أن 

النموذج   وأخیرا   ، األول  النموذج  ثم   ، الثالث  النموذج  یلیھ 
   .الرابع 

بین النموذج األول    0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة   - 2
 .  والنموذج الرابع لصالح النموذج األول

 . النموذج الثاني والنموذج الثالث  فروق بینبینما ال توجد  - 3
  تفسیر نتیجة الفرض السادس:

األربع   للنماذج  ونجاح  قبول  درجة  ھناك  أن  یتضح  سبق  ومما 
المنفذة لمشغوالت الخیامیة وفقا آلراء المستھلكات، حیث حصلت  
مبدأ   توظیف  أن  على  تدل  مرتفعة  نسبة  على  المنفذة  النماذج 

أللوان الحیادیة بین الشكل واألرضیة في  التضاد اللوني باستخدام ا
مشغوالت الخیامیة یظھر جمال النماذج المنفذة، وإضاءة النماذج  
والمعاصرة   بالحداثة  تتمیز  یجعلھا  الضوئیة  باأللیاف  المنفذة 
الموضة   اتجاھات  مع  ویتماشى  المنزلیة،  المفروشات  ویثرى 

كم لتصلح  الفكرة  تطبیق  إمكانیة  إلى  باإلضافة  شروع  الحدیثة 
للتسویق ، وإمكانیة   المنتجات  التكلفة وصالحیة  صغیر منخفض 
العنایة بھا بسھولة، والنماذج المنفذة مناسبھ ومالئمة لالستخدام  
رجب   (رحاب  مع  النتیجة  ھذه  وتتفق   ، عصریة  كمفروشات 

 ) وبناًء على ما سبق تم قبول الفرض السادس.  2018محمود، 
  توصیات البحث:

صناعة الخیامیة ألنھا من الصناعات التراثیة ضرورة االھتمام ب- 1
  التي تمیزت بھا مصر على جمیع بلدان العالم .

االھتمام بإحیاء التراث بشــكل عصــري وتوظیفــھ فــى المالبــس - 2
  والمفروشات.

االھتمام بتطویع التكنولوجیا فــى خدمــة صــناعة الخیامیــة حتــى - 3
  تساعد على النھوض بفن الخیامیة.

ــال المالبـــس االھتمـــام بالخامـــ - 4 ــي تبـــرز جمـ ــوئیة التـ ات الضـ
  والمفروشات.

تشجیع الباحثین إلجــراء المزیــد مــن الدراســات التطبیقیــة علــى - 5
ــس  ــتخدام المالب ــار اس ــى انتش ــاعد عل ــا یس ــوئیة مم ــاف الض األلی

  .والمفروشات المضیئة
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 المالحق
 ) 1ملحق رقم (

  استبیان تحكیم مشغوالت الخیامیة المنفذة بتوظیف مبدأ التضاد اللوني بین الشكل واألرضیة وإثرائھا باأللیاف الضوئیة من قبل األساتذة
  المتخصصین. 

  السید األستاذ الدكتور :.........................   التخصص :................ 
 م:..................الكلیة:...............    الجامعة:................ القس

  بعد التحیة،،،، 
 تقوم الباحثتان بإجراء بحث بعنوان 

  توظیف مبدأ التضاد اللوني بین الشكل واألرضیة في مشغوالت الخیامیة وإثرائھا باأللیاف الضوئیة "
 عالمة وضع خالل أدوات البحث لتقییمھا، والتكرم بإبداء الراي في النقاط التالیة من  نرغب من سیادتكم التفضل بالمعاونة باالطالع على 

 إجابتك.  یمثل الذي  المكان في  ( √)
 

 مالحظات 
 

غیر 
 مناسب

مناسب  
 م البنــــــــود  مناسب إلى حد ما 

 1 دقة صیاغة العبارات.     
 2 شمول االستبیان لحاور التقییم.     
 3 في كل محور . تسلسل العبارات     
  4  تناسب العبارات في كل محور.     
 5 صالحیة االستبیان للتطبیق .    

  .االحترام التقدیر فائق بقبول وتفضلوا
 النموذج المنفذ رقم (   ) 

غیر  م العبـــــــــــــــــــــــــــــــــارة 
موافق  
 تماما

غیر 
 موافق

أوافق  
إلى حد  

 ما
أوافق   أوافق

 بشدة

 : الجانب االبتكاري:أوال
     

النموذج المنفذ  یعتبر ابتكاراً في مجال المفروشات  
 1 المنزلیة.  

التضاد اللوني بین الشكل واألرضیة للنموذج المنفذ       
 2 یعتبر ابتكاراً  في مشغوالت الخیامیة. 

استخدام األلوان الحیادیة للنموذج المنفذ بأسلوب       
  3  عین و یعطى شكال ابتكاریاً. الخیامیة جدیداً على ال

إثراء النموذج المنفذ باأللیاف الضوئیة یعطى شكالً       
 4 ممیزاً  ومبتكراً لمشغوالت الخیامیة.

 5 یتمیز النموذج المنفذ بالحداثة والمعاصرة.      
یسھم النموذج المنفذ في المحافظة على تراث الخیامیة       

  6 بشكل مبتكر. 

  7 لمنفذ یمثل مدخال جدیداً لمشغوالت الخیامیة. النموذج ا     
اإلضاءة المنبعثة من األلیاف الضوئیة تجذب االنتباه       

  8 للنموذج المنفذ. 

 ثانیا : الجانب الجمالي: 
التضاد اللوني المستخدم بین الشكل واألرضیة للنموذج       

 1 . یبرز جمال مشغوالت الخیامیة المنفذ

تعطى شكال    ان الحیادیة للنموذج المنفذاأللو استخدام     
 ً   2  . لمشغوالت الخیامیة جمالیا

إثراء النموذج المنفذ باأللیاف الضوئیة یبرز جمال       
 3 مشغوالت الخیامیة. 

اإلضاءة المنبعثة من األلیاف الضوئیة تضفى الجمال       
 4 والحیویة على مشغوالت الخیامیة. 

ن الحیادیة واأللیاف الضوئیة یوجد انسجام بین األلوا     
 5 المستخدمة في النموذج المنفذ. 
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 النموذج المنفذ رقم (   ) 

غیر  م العبـــــــــــــــــــــــــــــــــارة 
موافق  
 تماما

غیر 
 موافق

أوافق  
إلى حد  

 ما
أوافق   أوافق

 بشدة

 ثالثا: الجانب الوظیفي 

النموذج المنفذ من مشغوالت الخیامیة یحقق الغرض       
  الوظیفي منھ. 

1  

الخامات المستخدمة  في النموذج المنفذ  لمشغوالت       
الخیامیة مالءمة مع الغرض الوظیفي للمفروشات  

  المنزلیة.

2  

إثراء النموذج المنفذ باأللیاف الضوئیة یعمل على       
  استحداث وظیفي لمشغوالت الخیامیة إلضاءتھا. 

3  

األلیاف الضوئیة المركبة یسھل إضاءتھا في النموذج        
 . المنفذ لمشغوالت الخیامیة

4 

 5 . النموذج المنفذ یمكن العنایة بھ بسھولة     

خدمة في تنفیذ مشغوالت الخیامیة  األلوان الحیادیة المست      
 رفعت من األداء الوظیفي لھا. 

6 

حجم النموذج المنفذ مالئم للغرض الوظیفي المنفذ من       
 أجلھ. 

7 

 رابعاً : الجانب التقني : 

  1  العیوب.  للنموذج المنفذ خالي من  العام  الشكل      

ذ من   األلوان الحیادیة المستخدمة فى إنتاج النموذج المنف     
 فن الخیامیة موزعة بشكل مناسب.   

2 

التضاد اللوني بین الشكل واألرضیة موزع بشكل ناجح       
  فى النموذج المنفذ.  

3  

 4 مالئمة الخامات المستخدمة ومظھریة النموذج المنفذ.      

تركیب األلیاف الضوئیة بطریقة صحیحة على النموذج       
 المنفذ. 

5 

 6 وذج المنفذ. دقة تشطیب النم     

 7 طریقة تركیب بطاریة إضاءة األلیاف الضوئیة صحیح.      

  
  ) 2ملحق رقم (

  استبیان لقیاس درجة تقبل المستھلكات لمشغوالت الخیامیة المنفذة.  
  االسم:...............(اختیاري) السن :............. 

  بعد التحیة،،،، 
 تقوم الباحثتان بإجراء بحث بعنوان 

  دأ التضاد اللوني بین الشكل واألرضیة في مشغوالت الخیامیة وإثرائھا باأللیاف الضوئیة"توظیف مب  "
 عالمة وضع خالل نرغب من سیادتكم التفضل بالمعاونة باالطالع على أدوات البحث لتقییمھا، والتكرم بإبداء الراي في النقاط التالیة من 

 إجابتك.   یمثل الذي  المكان في  ( √)
 

 مالحظات 
 

أوافق إلى   وافق ال أ
 م البنــــــــود  أوافق حد ما 

 1 دقة صیاغة العبارات.     
 2 تسلسل العبارات بشكل منطقي.     
 3 تناسب عبارات االستبیان لتقییم.     
 4 صالحیة االستبیان للتطبیق .    

  . الحترام لتقدیر  فائق بقبول وتفضلوا
 م ـــــــــــــــــــارة العبــــــــــــــ النموذج المنفذ رقم (   ) 
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غیر 
موافق  
 ً  تماما

غیر 
 موافق

أوافق  
إلى حد  

 ما

  
 أوافق  

  أوافق
 بشدة

رمادي)   –أسود  –تتماشى األلوان الحیادیة(أبیض      
 1 المستخدمة في النموذج المنفذ مع المفروشات المنزلیة. 

استخدام التضاد اللوني(الفاتح والداكن)یظھر جمال       
  2  لمنفذ. النموذج ا

 3 یتفق النموذج المنفذ مع ذوقي الشخصي.      
إضاءة النموذج المنفذ  باأللیاف الضوئیة یجعلھ یتمیز       

 4 بالحداثة والمعاصرة. 

إضاءة النموذج المنفذ باأللیاف الضوئیة شيء یبعث على       
 5 السعادة ویثرى مفروشات المنزل. 

لمنتج المنفذ بفن  تتماشى الخامات المستخدمة في ا     
 6 الخیامیة مع اتجاھات الموضة الحدیثة. 

یصلح النموذج المنفذ  للتطبیق كمشروع صغیر منخفض        
 7 التكلفة. 

یصلح النموذج المنفذ بفن الخیامیة والمضاء باأللیاف       
 8 الضوئیة أن یكون منتجاً یمكن تسویقھ. 

 9 األسواق. أحرص على شراء ھذا المنتج عند توفره ب      
  10  النموذج المنفذ یمكن استخدامھ والعنایة بھ بسھولة.      
النموذج المنفذ یسھم فى تطویر المفروشات المنزلیة       

  11  المتداولة باألسواق. 

  
 

 
  


