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Abstract   Keywords 

یكان من الفنون التطبیقیة الذى لھ قواعده وأصولھ، حیث یكون ان فن التصمیم والتشكیل على المان 
اإللمام بھا ضرورة مھمھ لكل طالب "مصمم" حتى یتمكن من توضیح أفكاره التصمیمیة بطریقة فنیة 
سلیمة, وفي ظل اقتصاد المعرفة یجب أن ال یكون ھدف التعلیم لمجال التصمیم والتشكیل على المانیكان 

ط ،وإنما یجب أن یكون ھدف التعلیم ھو إكساب الطالب " المصمم" مھارات ھو تحصیل المعرفة فق
وخبرات عالیة لتصمیم األزیاء والموضة، وذلك إلظھار التصمیمات ومستلزماتھا وإخراج الزى 
بالشكل الناجح وتفصیالتھ الدقیقة, كما یجب على التعلیم أن یساعد الطالب على حل المشكالت التي 

ا ما تعلمة من مبادئ وقواعد ومھارات إلى حلول یبتكرھا, لیسھم بشكل إیجابي في تواجھھ لیترجم فیھ
بناء صرح التقدم المعرفي والتقني المستدام، والتنمیة المستدامة من أھم االتجاھات الحدیثة في تنمیة 

ن مجال الدول وتقدمھا لما تھدفھ من تنمیة بشریھ, واقتصادیھ , واجتماعیھ , و بیئیة, ولتحقیق ذلك فإ
ً یقدم للطالب لیطور  ً ومستمرا التصمیم والتشكیل على المانیكان یتطلب استخدام نظام تعلیمي مرنا

نحو  ومن ھذا المنطلق یسعى البحث مھاراتھم التقنیة ویساعدھم على مزید من التفكیر واإلبداع, 
یزة لكى یكون بیئة خصبة االستفادة من توظیف قماش الخیامیة التراثي بزخارفھ اإلسالمیة وألوانھ المم

تسھم في بناء المورد البشرى " الطالب " المبدع وتمد السوق بالقوى العاملة الماھرة من مصممي 
التصمیم والتشكیل على المانیكان ذو المھارات والقدرات العالیة التي یتطلبھا االقتصاد الجدید نحو الحث 

إلى  الكشف عن المزید من المالمح والقیم  ھدففالبحث یعلى إقامة المشروعات الصغیرة ، وبالتالي 
التعبیریة والجمالیة في قماش الخیامیة بتصمیم تكوینات جمالیة مبتكرة من األزیاء من خالل التشكیل 

سنة، و توجیھ الطالب لتحویل ما  35 – 20بقماش الخیامیة بشكل عصري، لتتناسب مع المرأة من سن 
اتبع سوق المحلى والعالمي كاتجاه إیجابي نحو التنمیة المستدامة وقد یتم دراستھ الى منتج مستھلك في ال

تصمیم الوصفي التحلیلي مع التطبیق، لمالءمتھ لطبیعة البحث وتحقیق أھدافة، وتم  المنھجالبحث 
التراثي, وثانیھما استبیان  باستخدام قماش الخیامیةلقیاس اتجاه الطالبات نحو التنفیذ , اولھما استبیانان

التي  ومن أھم النتائج) تصمیما, 25تطالع اراء المتخصصین في التصمیمات المنفذة وعددھم (الس
توصل الیھا البحث وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات السادة المتخصصین على 
التصمیمیات المنفذة من أقمشة الخیامیة, مما یدل على إمكانیة إثراء الواقع التصمیمي على المانیكان 

وأن المستوى العام التجاه الطالبات نحو استخدام أقمشة الخیامیة یقع في درجة باستخدام قماش الخیامیة, 
یمكن %)،حیث 93.45مالئم أي مستوى مرتفع من الموافقة على استخدام قماش الخیامیة وذلك بنسبة (
ة التنفیذ وجمال الشكل تنفیذ تصمیمات برؤیة جدیدة لمالبس النساء یتحقق فیھا الثراء الجمالي وسھول

،مما یعد مجاال لفتح آفاق  لبناء المصمم المبدع وانخفاض التكلفة، وتساھم في تحقیق التنمیة المستدامة
  جدیدة لمشروعات صغیرة.
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Introduction  
یعد التعلیم من أھم مالمح اقتصاد المعرفة,  والركیزة األساسیة 
للتنمیة الشاملة بصفة عامة والتنمیة البشریة " بناء المصمم 
المبدع" بصفة خاصة , فالتعلیم من حقوق األنسان األساسیة، فھو 

ما یحتاج الیھ البشر لممارسة حیاتھم غایة في حد ذاتھ وإشباع ل
وأدوارھم اإلنسانیة المختلفة على نحو أفضل .( زینب عاطف , 

  ) 153 – 2018 –إیناس الشامي 
واذا كان العلم تراثا عالمیا مشتركا فالثقافة ملك خاص بكل مجتمع، 
فاالھتمام بالتراث الفكري لألمة یقیس مدى مساھمتھا في الحضارة 

دى صمودھا في الحفاظ على الذاكرة الجماعیة اإلنسانیة ، وم
والتاریخیة لشعوبھا لذلك تولى األمم كل االھتمام برصیدھا الثقافي 
وتراثھا المتنوع تأكیدا على عنصر االستمراریة الحضاریة. ( 

  )239 –2007 –محمد مكحلي 
و التنمیة المستدامة من أھم االتجاھات الحدیثة في تنمیة الدول 

تھدفھ من تنمیة بشریھ, واقتصادیھ , واجتماعیھ , و وتقدمھا لما 
بیئیة, حیث أصبحت أسلوبا من أسالیب التنمیة التي یفرضھا 

العصر الحاضر الذى یتصف بالتطور والتغیر المتسارع, والذى 
یفرض على الدول والھیئات والمنظمات ومؤسسات المجتمع 

  عي المدني واألفراد مواكبتھ حتى یتحقق التوازن االجتما
ومن ھذا المنطلق ترى الباحثتان أن تحقیق التنمیة المستدامة لمجال 
التصمیم والتشكیل على المانیكان یتمثل في بناء الطالب المبدع " 
المصمم المبتدي" وذلك بتنمیة وتطویر القدرات والمھارات الفنیة 
والتقنیة للطالب باعتبارھم رأس مال بشرى " مصممي األزیاء " 

فعال في رفع اإلنتاج وتلبیة احتیاجات السوق الحالیة یساھم بشكل 
والمستقبلیة، حیث یجب الوصول الى الجودة المطلوبة للمنتج 
النھائي والحفاظ علیھا بأقل التكالیف االقتصادیة لتلبیة احتیاجات 
األجیال الحالیة دون المساس باحتیاجات األجیال القادمة ،وذلك 

ات التقنیة للطالب ال تعد ھدف على اساس ان بناء وتنمیة القدر
بذاتھا ولكنھا فاعلة لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة، وھناك 
دراسات تناولت التنمیة المستدامة في مجال المالبس منھا دراسة 

) ھدفت إلى بیان فاعلیة 2014 - (عطیات محمود , كریمة أحمد
 استراتیجیة التعلم لإلتقان على تنمیة المھارات الیدویة لدى
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مجموعة من معلمات مدرسة الفصل الواحد في إطار التنمیة 
 –البشریة المستدامة, أما دراسة ( زینب عاطف , إیناس الشامي 

) استھدفت التعرف على مستوى الوعى بالتنمیة المستدامة 2018
والتفكیر الناقد لدى طالبات كلیة االقتصاد المنزلي جامعة األزھر 

قة بینھما، بینما جاءت دراسة في ضوء التخصص الدراسي والعال
) التي ھدفت إلى إلقاء الضوء على المالمح 2019 –( نھال عفیفي 

األساسیة القتصاد المعرفة التي أدت إلى التوجھ نحو التعلیم 
اإللكتروني, وكیفیھ أن التعلیم اإللكتروني یساھم في تحقیق التنمیة 

شیماء  المستدامة في تصمیم المالبس الجاھزة، أما دراسة (
) ھدفت إلى استخدام خامات صدیقة للبیئة  2020 –مصطفى 

لتقلیل المخاطر البیئیة والحصول على مالبس مستدامة بجانب فتح 
أسواق جدیدة وزیادة المیزة التنافسیة ,ودراسة (رانیا سعد، سناء 

) التي ھدفت الى تصمیم قالئد مبتكرة من الزخارف 2020-محمد
 -لتنمیة المستدامة، ودراسة (نانسي عبدهللالنوبیة تسھم في تحقیق ا

) التي اھتمت بأھمیة التواصل البصرى بین فلسفة 2020
واتجاھات الموضة المستدامة والترویج البصرى لھا، أما دراسة ( 

) ھدفت 2020 -الفت شوقي , رشا وجدى ،صابرین عبد الظاھر 
 – 18إلى ابتكار تصمیمات ملبسیھ للنساء في المرحلة العمریة (

) مستوحاة من الفكر التجریدي الھندسي للفنان موندریان 25
یراعى فیھا الشكل الجمالي وتحسن من دورة حیاة المنتج كتطبیق 

  لنظریة االستدامة باستخدام نظام تصمیم الوحدات.
ونظرا ألن فن التصمیم والتشكیل على المانیكان من الفنون 

ون اإللمام بھا ضرورة التطبیقیة الذى لھ قواعده وأصولھ، حیث یك
لكل طالب "مصمم" حتى یتمكن من توضیح أفكاره التصمیمیة 
بطریقة فنیة سلیمة, وفي ظل اقتصاد المعرفة یجب أن ال یكون 
ھدف التعلیم لمجال التصمیم والتشكیل على المانیكان ھو تحصیل 
المعرفة فقط، وإنما یجب أن یكون ھدف التعلیم ھو إكساب الطالب 

مھارات وخبرات عالیة لتصمیم األزیاء والموضة،  " المصمم "
وذلك إلظھار التصمیمات ومستلزماتھا وإخراج الزى بالشكل 
الناجح بأشكالھ المختلفة وتفصیالتھ الدقیقة, كما یجب على التعلیم 
أن یساعد الطالب على حل المشكالت التي تواجھھ لیترجم فیھا ما 

ول یبتكرھا, لیسھم بشكل تعلمة من مبادئ وقواعد ومھارات إلى حل
إیجابي في بناء صرح التقدم المعرفي والتقني المستدام، وھناك 
العدید من الدراسات التي تناولت مجال التصمیم والتشكیل على 

) 2013 –المانیكان مثل دراسة (ھدى التركي, سمیرة الغامدي 
والتي ھدفت إلى التعرف على المھارات االبتكاریة لطالبات الفرقة 

رابعة بقسم المالبس والنسیج بجامعة األمیرة نورة بنت عبد ال
الرحمن بالریاض في تصمیم األزیاء بأسلوب التصمیم على 
المانیكان, و قیاس ومقارنة مستوى االبتكار عند تنفیذ التصامیم 

الجلد  –المتماسكة  –المبتكرة باستخدام أنواع األقمشة ( المنسدلة 
 –, كذلك دراسة ( رحاب رجب الخامات المختلفة) –الصناعي 

) والتي ھدفت إلى االستلھام من فن التشكیل المجسم الحدیث 2013
في تشكیل بعض تصمیمات  األزیاء على مانیكان التشكیل حیث 
تتخذ من خامة اللباد وسیلة للحصول على النتائج المتوقعة، وذلك 
لما للباد من خصائص تؤھلھ للتعامل معھ كخامة تتخذ اشكاال 

ماسكة في الفراغ,  أما دراسة (عال یوسف , سھا حمدي, أسماء مت
) ھدفت إلى التعرف على الخصائص الممیزة 2014 –عباس 

شیفون  –لبعض األقمشة عند استخدامھا في عملیة التشكیل ( ستان 
تل / شیفون ) وما ھي االعتبارات الواجب  –تل / ستان  –تل  –

المستخدمة في البحث , مراعاتھا عند عمل تقنیات من األقمشة 
) 2016 –بینما جاءت دراسة ( رباب حسن , رانیا مصطفى 

ھدفت إلى استخدام األقمشة غیر المنسوجة في تنفیذ بعض التقنیات 
الملبسیة بأسلوبي التصنیع والتشكیل على المانیكان واستخدام 
اقمشھ بدیلة لألقمشة المعتادة كعینات لتدریب الطالب داخل 

تخصصة , باإلضافة إلى قیاس جودة مظھریة تقنیات المقرارات الم
 -المالبس المنفذة منھا , كما جاءت دراسة ( ھند محمد، مھا ناصر 

) والتي ھدفت من خاللھا إلى التعرف على الخیال اإلبداعي 2019

للمصمم لتحقیق عملیة األثارة والجذب للمتلقي من خالل عملیة بناء 
یة بین أجزاء البناء التصمیمي وآلیة العالقات اإلنشائیة غیر التقلید

 –توظیفھ في تصمیم األقمشة واألزیاء, أما دراسة ( نجالء إبراھیم 
) والتي ھدفت إلى تحدید الصعوبات التي تواجھ الطالبات  2019

أثناء التشكیل على المانیكان ،وتحدید أنسب الطرق للتغلب على 
س على رفع كفاءة ھذه الصعوبات مما یسھل العملیة التعلمیة وینعك

  الطالبات.
والخامة وسیلة من وسائل التعبیر أو اإلنتاج الوظیفي , وھى 
مصدر من مصادر الثروة , فاذا استطاع الفنان أن یكتشف ما في 
الخامة من نواح جمالیة وفنیة , فإنھ یستطیع أن یوظفھا بطریقة 

لھا جیدة ومفیدة ,وقد تكون الخامة الواحدة كافیة للفنان في تناو
للتعبیر عن فكرتة , وقد تكون أیضا أكثر من خامة في وقت واحد, 
فاستخدام أكثر من خامة یعد ظاھرة من ظواھر التعبیر في الفن , 
ویمثل فن التشكیل على المانیكان أحد الفنون التي تتناول أكثر من 
خامة في بناء التصمیم الواحد, فكلما اتسعت معرفة المصمم 

وطرق معالجتھا أدى ذلك إلى ازدیاد أفكاره بإمكانیات األقمشة 
  ) 2009 –وقدرتھ على االبتكار. ( نجوى شكري , سھا أحمد 

ویعد فن الخیامیة من الفنون التراثیة والتي انفردت بھ مصر عن 
باقي دول العالم العربي, والذى یتمیز باألصالة وتمتد جذوره منذ 

میز بصفات الفتح اإلسالمي لمصر وحتى العصر الحالي, فیت
خاصة تعتمد على العمل الحرفي الیدوي, ولكن أصبح یعانى في 
الفترة األخیرة ویصارع من أجل البقاء وعدم االندثار واالحتفاظ 
بھویتھ ،وھناك العدید من الدراسات التي تناولت التراث وفن 

) ، والتي ھدفت الى 2008 -الخیامیة مثل دراسة (سھیلة حسن 
لسعودیة من خالل توظیف مجموعة من التأكید على الھویة ا

إبداعات الفنانین التشكیلیین السعودیین التأثریین بالمدرسة التراثیة 
م) والتي ھدفت 2009-في تصمیم األزیاء، ودراسة (شھربان جابر

الى ابتكار تصمیمات زخرفیة لمالبس المسنات مستوحاه من تراثنا 
مي والفن الشعبي, األصیل متمثال في الفن الفرعوني والفن اإلسال

) والتي ھدفت الى االستفادة من 2010-أما دراسة (نجالءطعیمة
جمالیات التراث األردني في تصمیمات جدیدة لمالبس السھرة, 

) 2011 –بینما تناولت دراسة ( حسین محمد , زینب أحمد 
الوصول إلى اسلوب تصمیمي معاصر یعتمد على تقنیة الخیامیة 

ف لتنفیذ أغطیة الرأس للسیدات في نمط والتطریز بالنسیج المضا
تصمیمات مستحدثة من منابع تصمیمیة جدیدة تتمثل في استلھام 
عناصرھا من الفن الحدیث المتأثر بالفنون اإلسالمیة مع عدم 

) ھدفت إلى 2014 -اللجوء للتغریب, أما دراسة ( صفاء صالح
البحث عن منابع تصمیمیة مستلھمة من الزخارف الھندسیة 

عضویة اإلسالمیة في صیاغات تصمیمیة معاصرة لفن الخیامیة وال
بھدف تصمیم معلقة صباغیھ لفن الخیامیة تعتمد على متغیرات 
العالقة التشكیلیة بین التقنیات الصباغیة باستخدام الباتیك الشمعي , 
العقد والربط  إلنتاج معلقة فنیة ذات رؤى تشكیلیة متفردة، بینما 

) والتي ھدفت الى 2018-د، وسارة ابراھیم نجد دراسة (ھالة محم
امكانیة ابتكار تصمیمات لمالبس المرأة مستوحاه من رموز 

  وأسالیب وخامات التراث الشعبي المصري .
ومما سبق فقد اتجھ البحث الحالي إلى محاولة الوصول إلى رؤى 
تشكیلیة معاصرة لقماش الخیامیة التراثي و توجیھ الطالب لتحویل 

استھ الى منتج مستھلك في السوق المحلى والعالمي كاتجاه ما یتم در
إیجابي نحو التنمیة المستدامة ،وتم ذلك من خالل تولیف قماش 
الخیامیة مع أقمشة أخرى ،وقیاس أثرة على تنمیة مھارات الفكر 
التصمیمي لطالبات قسم المالبس والنسیج في إطار التنمیة 

تصمیم  والتشكیل على المستدامة  لتنفیذ تصمیمات بأسلوب ال
المانیكان، ولتحقیق ذلك فإن مجال التصمیم والتشكیل على 
ً یقدم للطالب  ً ومستمرا المانیكان یتطلب استخدام نظام تعلیمي مرنا
لیطور مھاراتھم التقنیة ویساعدھم على مزید من التفكیر واإلبداع, 
مما ادى الباحثتان إلى التوجھ نحو االستفادة من توظیف قماش 

لخیامیة التراثي بزخارفھ اإلسالمیة وألوانھ الممیزة لكى یكون بیئة ا
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خصبة تسھم في بناء المورد البشرى " الطالب " المبدع وتمد 
السوق بالقوى العاملة الماھرة من مصممي التصمیم والتشكیل على 
المانیكان ذو المھارات والقدرات العالیة التي یتطلبھا االقتصاد 

لى إقامة المشروعات الصغیرة, وقد تم الجدید نحو الحث ع
اختیارھا بناء على اسباب عدة اولھا أن الخامة تتمیز بالثراء في 
الزخارف اإلسالمیة والوانھا الممیزة، وبالرغم من ذلك لم یتم 
توظیفھا من قبل في تصمیم األزیاء إال بشكل محدود, وذلك ما 

ممي األزیاء الحظتھ الباحثتان من خالل اطالعھما على أعمال مص
  على المستوى العالمي .

Statement of the problem 
ما امكانیة استحداث تصمیمات من قماش الخیامیة  بأسلوب  -1

التصمیم والتشكیل على المانیكان وفقا لجمالیات قماش الخیامیة 
  كخامة تراثیة أصیلة؟

ھل ساعد قماش الخیامیة واسلوب تنفیذه على المانیكان في بناء  -2
بدع، مما یساھم في التعرف على  اتجاه للطالبات " الطالب " الم

  نحو التنمیة المستدامة؟
المقترحات التصمیمیة المنفذة من  فيما آراء المتخصصین  -3

قماش الخیامیة، والتي من شأنھا إعادة صیاغة األقمشة التراثیة 
  بحس فنى أصیل یجمع بین األصالة والمعاصرة؟

المیة وتغیرات اتجاھات ما أمكانیة مسایرة التطورات الع -4
  الموضة باستخدام قماش الخیامیة التراثي  بنظرة اقتصادیة؟ 

Objectives   
  یھدف ھذا البحث إلى:

الكشف عن المزید من المالمح والقیم التعبیریة والجمالیة في  -1
قماش الخیامیة بتقدیم أزیاء منفذة بأسلوب التصمیم والتشكیل 

 على المانیكان بقماش تراثي .
یة المھارات االبتكاریة في التصمیم والتشكیل على تنم -2

المانیكان لطالبات الفرقة الرابعة بقسم المالبس والنسیج 
 بالتجریب والتطبیق.

توجیھ الطالب لتحویل ما یتم دراستھ الى منتج مستھلك في  -3
اه إیجابي نحو التنمیة السوق المحلى والعالمي كاتج

 .المستدامة
ء  ذو المھارات والقدرات یاامداد السوق بمصممي األز -4

  .العالیة
الوصول إلى تصمیم ملبس معاصر بلمسة تراثیة بأقل  -5

  التكالیف االقتصادیة.
Significance 

  تتمثل أھمیة البحث في:
التأكید على معالم الھویة المصریة باستخدام مصدرا قومیا  -1

لإلبداع واالبتكار مستمدا من تاریخنا وتراثنا وھویتنا 
 المصریة.

باب التجریب للطالبات الستخدام قماش الخیامیة كمصدر  فتح -2
 من مصادر اإللھام في انتاج تصامیم مبتكرة .

رفع مستوى األداء االبتكاري لطالبات قسم المالبس والنسیج  -3
الفرقة الرابعة لالرتقاء بأدائھن األكادیمي واكسابھن اتجاه 

 إیجابي نحو التنمیة المستدامة .
نتجین ومن ھم قائمین بصناعة إفادة المتخصصین والم -4

الموضة بتقدیم رؤى تصمیمیة مبتكرة في مجال تصمیم 
  األزیاء والموضة المستدامة.

تطویر مھارتھن للتعامل مع الخامات المتنوعة وخاصة  -5
األقمشة التراثیة كقماش الخیالیة المصري بزخارفھ اإلسالمیة 

 ذات األلوان الزاھیة.
المختلفة إلیجاد أفكار مثالیة االستفادة من المھارات الفنیة  -6

  .للمشروعات الصغیرة وتوفیر فرص عمل للطالبات
 

Hypothesis 
ادة  -1 تجابات الس ین اس ائیة ب ة إحص روق ذات دالل د ف توج

میمي  المتخصصین على التصمیمیات المنفذة من الواقع التص
ابي  اه إیج ة كاتج اش الخیامی تخدام قم ان باس ى المانیك عل

  المستدامة " .للطالبات نحو التنمیة 
اش  -2 تخدام قم ان باس یمكن إثراء الواقع التصمیمي على المانیك

ن  تدامة م ة المس و التنمی ات نح ابي للطالب الخیامیة كاتجاه إیج
  وجھھ نظر المتخصصین " .

ة  -3 ة الخیامی تخدام أقمش و اس ا نح ان إیجابی ات ك اه الطالب اتج
  للتصمیم على المانیكان.

  Delimitations  
تلھام من السمات الفنیة والجمالیة االس حدود موضوعیة: -1

لقماش الخیامیة كقماش تراثي أصیل في استحداث تصمیمات 
بأسلوب التصمیم والتشكیل على المانیكان للتعرف على اتجاه 

 الطالبات نحو التنمیة المستدامة.
)  35 – 20الفئة العمریة من (  یستھدف البحث حدود زمانیة: -2

یة للبحث فى العام الجامعي سنة, وقد تمت االجراءات التطبیق
  م.2019-2020

التطبیق على طالبات الفرقة الرابعة قسم  حدود مكانیة : -3
 جامعة األزھر. - كلیة االقتصاد المنزلي  -المالبس والنسیج 

Methodology 
تم استخدام المنھج الوصفي التحلیلي  مع التطبیق لمالءمتھ لطبیعة 

  البحث وتحقیق أھدافة.
Sample  

  تملت عینة البحث على :اش
) طالبة من  طالبات الفرقة 25تم التطبیق على عدد (الطالبات : 

جامعة  –كلیة االقتصاد المنزلي  -الرابعة،  بقسم المالبس والنسیج 
   األزھر

) ویقصد بھم أعضاء ھیئة التدریس  10وعددھم ( المتخصصین : 
معة حلوان, جا –كلیة االقتصاد المنزلي  –بقسم المالبس والنسیج 

  وبعض األساتذة بالكلیات المناظرة .
  أدوات البحث: تم تصمیم استبیانان وھم كالتالي:

  باستخدام قماش الخیامیةمقیاس اتجاه الطالبات نحو التنفیذ 
التراثي واستخدامھا في التصمیم التشكیل األزیاء على 
المانیكان لتنفیذ تصمیمات نسائیة بحس عصري یجمع بین 

) عبارة تقیس 11لحداثة , ویتكون من عدد (األصالة وا
 ) 1جمیعھا االتجاه اإلیجابي ملحق رقم ( 

  استبیان الستطالع اراء المتخصصین في التصمیمات المنفذة
) عبارة تقیس جمیعا االتجاه اإلیجابي , 20ویتكون من عدد (

وقد خصص أمام كل عبارة مكان یوضع فیھ عالمة تعبر عن 
إعطاء ثالث درجات لموافق , مدى التوافق , وذلك ب

 ودرجتین لموافق إلى حد ما , ودرجة واحدة لغیر موافق 
Terminology 

 الواقع التصمیمي: Design reality 
ھو أن یتفاعل الفرد مع مفردات الحیاة الحقیقیة بحیث تھیئ للفرد 
القدرة على استشعارھا بحواسة المختلفة والتفاعل معھا وتغییر 

یعزز اإلحساس باالندماج في تلك البیئة، مما یساعد معطیاتھا , ف
على تنمیة القدرات االبتكاریة والتخیل , و ینتج عنة تخریج مصمم 

, تحقق قادر على وضع تصمیمات ذات أفكار ابتكاریھ متمیزة
الجوانب الوظیفیة واإلنتاجیة واالستخدامیة والجمالیة التي یرغبھا 

  )1 - 2015 – ( جورج وجیة المستخدم في المنتج.
وتعرف الباحثتان الواقع التصمیمي على المانیكان من خالل 
الدراسة التطبیقیة بأنھ تطویع القماش على المانیكان بخصائصھ 
الممیزة لعمل طراز ملبسي معین یتمتع بالتناغم واالنسجام بین 

. ( أجزاءه ، مع اإلحساس بالشكل والخطوط والنسب والدقة البالغة
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  تعریف إجرائي )
 المانیكان :Dress Form  

ھو قالب یمثل الجسم البشرى , ویطابقھ من حیث الھیئة وشكل     
ً للمقاسات القیاسیة للتوحید القیاسي والمعتمدة من الدولة  القوام  تبعا
ً ھو أداة أساسیة للتصمیم , والتشكیل , والضبط ,  المنتج فیھا . أیضا

المانیكان مصدر في حد وتنفیذ المالبس بالدقة والجودة العالیة . و
ذاتھ یقود المصمم إلى ابتكار العدید من التصمیمات ویساعده في 
إبراز مھارتھ في تحریك األقمشة والخامات والتالعب بھا لیترجم 

  ماقي ذھنھ من أفكار إلى واقع ملموس لتصمیمات على المانیكان. 
  ) 9 – 2012 –( نجوى شكري , حنان نبیھ , عمرو جمال 

 امیةقماش الخی: Khayameya cloth  
من الفنون المصریة األصیلة التي تمیز بھا الحرفي المصري, وھو 
من الفنون التي ازدھرت في العصر اإلسالمي، حیث حرص 
العرب على التفنن في زخرفة الخیمة العربیة التي تعد أحد عناصر 
ثقافتھم , وذلك من خالل إبداع الكثیر من الرسومات والوحدات 

الملونة , باإلضافة إلى صناعة قصاصات من األقمشة الزخرفیة 
المختلفة األلوان التي تستخدم في عمل الخیام والسرادقات, أما 
الحرفي الذى یشتغل في حرفة الخیامیة فیعرف باسم " الخیمي" أو 

  )88 -2011 –" الخیام" ( أحالم أبو زید 
 التنمیة المستدامة : Sustainable development 

یشیر إلى التنمیة االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة ھو مصطلح 
والتي تلبى احتیاجات الحاضر دون المساس بقدرة األجیال المقبلة 
على تلبیة احتیاجاتھا, وھى كذلك عملیة استغالل الموارد , وتوجیھ 
االستثمارات  للتطور التكنولوجي والتغیرات المؤسسیة التي تلبى 

نب االحتیاجات الحالیة. ( جیھان الجمل االحتیاجات المستقبلیة بجا
) واالستدامة االقتصادیة تھدف إلى زیادة الكفاءة 5 - 2017 –

االقتصادیة والنمو وفرص العمل في القطاع الحكومي , كما تھدف 
االستدامة االجتماعیة إلى دعم المشروعات الصغیرة وخلق فرص 

االستدامة  عمل لألغلبیة الفقیرة في القطاع غیر الحكومي , أما
البیئیة فتسعى إلى االستخدام المستدام للموارد الطبیعیة , لتحقیق 
نمو اقتصادي في القطاعین العام والخاص. (  عبدهللا عبد الرحمن 

-   2015  - 219  (  
  Theoretical Framework 

ھو فن مصري أصیل مشتق بشكل أساسي من كلمة  فن الخیامیة:
شة الملونة التي تستعمل في خیام، ویقوم ھذا الفن على صناعة األقم

عمل السرادقات، ویمتد تاریخ ھذا الفن إلى العصر الفرعوني 
ً خالل فترة العصر اإلسالمي وال  ً واسعا ولكنھا شھدت ازدھارا
ً بكسوة  سیما خالل العھد المملوكي، وقد ارتبطت الخیامیة قدیما
الكعبة المشرفة التي كانت تتزین بخیوط الذھب والفضة والتي 

ت تُصنع في مصر خالل ستینات القرن الماضي ویتم إرسالھا كان
” المحمل“إلى مكة المكرمة في موكب مھیب یُطلق علیھ اسم 

ً بشكل كبیر في شارع الخیامیة قرب باب  وینتشر فن الخیامیة حالیا
  .زویلة بمنطقة الغوریة في القاھرة

 https://www.ts3a.com/?p=42311)(  
ھو فن شعبي مصري یرقى  "Art khaiameyaففن الخیامیة "

لمصاف المنافسة بین فنوف الحضارات العالمیة، حیث وضوحھ 

وبساطتھ العمیقة وامكانیاتھ التشكیلیة الالنھائیة والتي قد اكتسبھا 
الفن -من المزیج الحضاري الغني الذي انبثق منھ) الفن الفرعوني

  )57-2017-(حنان عبد الرحمن .)الفن اإلسالمي -يالقبط
یعود تاریخ ھذا الفن  إلى العصر الفرعوني؛ حیث أن فن الخیامیة 
من أول الحرف الیدویة التي تعلمھا اإلنسان ومارسھا وذلك من 
 ً أجل صناعة مأوى لھ في البدایة، ثم تطور األمر وأضحى فنا

ة بشكل كبیر مع الفتح یستمتع بھ الفراعنة،،وقد تطور فن الخیامی
اإلسالمي لمصر وشھد أوج عظمتھ خالل العھد الفاطمي والعھد 
المملوكي، حیث سعى الفنان المصري إلى إدخال البھجة إلى 
مسكنھ فطور من صناعة خیمتھ وبدأ یصنعھا من أقمشة ذات ألوان 
زاھیة، وذلك باالستعانة بالتصمیمات والزخارف العربیة 

وبعد ذلك تحول اھتمام الفنان المصري صوب  والفرعونیة القدیمة،
صناعة خیام األمراء وبرع في زخرفتھا وحیاكتھا، وبغض النظر 
عن بدایة تاریخ ھذا الفن؛ فھو یعد من الفنون االحترافیة الدقیقة 
التي تحتاج لموھبة فنیة عالیة وتتطلب العدید من المواصفات 

ة على مزج األلوان كالصبر على تعلم الفن الیدوي والقدرة الفائق
  ) https://www.ts3a.com/?p=42311باحترافیة عالیة(

الخیامیة فن مصري أصیل تفردت بھ مصر عن باقي دول العالم 
وكلمة الخیامیة تعنى صناعة االقمشة الملونة التي تستخدم في عمل 

ذه المھنة الى العصر الفرعوني السرادقات ،وربما یمتد تاریخ ھ
ولكنھا بالتأكید أصبحت أكثر ازدھارا في العصر اإلسالمي وال 

  )62-2017-سیما العصر المملوكي. (حنان عبد الرحمن
لفن الخیامیة العدید من التصمیمات  أبرز تصمیمات فن الخیامیة:

الشھیرة؛ المستمدة من التصمیمات الفرعونیة واإلسالمیة, وتشمل 
رف التصمیمیة الشعبیة أنماط األرابیسك الھندسیة والمنحنیة الزخا

الخطوط المستمدة من الزخارف اإلسالمیة ، والمشاھد المستوحاة 
من الفن الفرعوني ، وخاصة زخارف ورق البردي و زھرة 

تم في السنوات العشر السابقة استخدام أسالیب الطباعة و اللوتس،
مل الستائر، واألقمشة المزخرفة الحدیثة فیھا، وتعددت منتجاتھا لتش

التي تستخدم كبطانیات أو لتزیین الشوارع واألفراح في األحیاء 
  ))(https://en.wikipedia.org/wiki/Khayamiya.الشعبیة 

وقد تطورت حرفة "الخیامیة" منذ سبعینات القرن الماضي خاصة 
مع ھذا  تطور السیاحة وإعجاب السائحین األجانب بنقوشھامع 

التطور بدأ أصحاب ھذه المھنة یطورون من طرق أدائھم في 
تحدیث أنماط الزخرفة التي یستخدمونھا، فبدأوا یستفیدون من 
األشكال الزخرفیة الكتابیة الموجودة في أمھات الكتب التراثیة 

یة، كما استفادوا من وعلى المنابر والمحاریب بالمساجد األثر
الزخارف النباتیة والھندسیة، والفسیفساء الموجودة بالمساجد 
األثریة، ونقلوا وطوروا العدید من الزخارف الحیوانیة كأشكال 
الغزالن واألرانب والطیور، وكذلك استفادوا من المناظر الطبیعیة 
ً عن لوحات المستشرقین،  التي تصور البیئة الریفیة والشعبیة نقال
كما رسموا الرقصات الشعبیة مثل رقصة التحطیب والتنورة أو 
بعض القصص والمالحم الشعبیة مثل قصة "حسن ونعیمة وعنترة 
وأبو زید الھاللي وعزیزة ویونس"، ولتلك الصناعة طقوس خاصة 
حیث یجلس "الخیامون" جلسة "التربیعة" یشترك فیھا الرجال 

 والنساء العاملون في الصناعة نفسھا
https://www.alkhaleej.ae 

  
  ( ب )                                               (ج )                                            (أ)

  ) تصمیمات مختلفة لقماش الخیامیة 1صورة ( 

https://www.ts3a.com/?p=42311)(
https://www.ts3a.com/?p=42311
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  االتجاه نحو التنمیة المستدامة باستخدام قماش الخیامیة
  التراثي:

م في اآلونة األخیرة منافسة قویة في مجال صناعة یشھد العال 
األزیاء المطبوعة حیث تسعى الشركات المنتجة ودور األزیاء 
العالمیة إلى تحقیق معادلة " المنتج عالي الجودة واألقل تكلفة 
واألكثر أناقة " والتي یمكن تحقیقھا من خالل انتاج األزیاء ( 

ستدامة تعرف بأنھا عملیة ) , والتنمیة الم1-2017 –جیھان الجمل 
یتناغم فیھا استغالل الموارد وتوجیھات االستثمار ونواحي التنمیة 
التكنولوجیة وتغییر المؤسسات على نحو یعزز كال من امكانات 
الحاضر والمستقبل للوفاء بحاجات األنسان وتطلعاتھ (صالح عبد 

) , لذلك  بدأ صناع الموضة على المستوى 18 -2019 -الحمید
عالمي بإنتاج تصامیم ذات أفكار مستدامة وصدیقة للبیئة, لدفع ال

المستھلك إلى اقتناء األزیاء ومكمالتھا من خالل توعیتھم بأھمیة 
االستدامة في تغییر موقفھم من االستھالك, األمر الذى دفع بدور 
األزیاء العالمیة أن یغیروا البعض من قیمھم لمواكبة ذلك, السیما 

ح ال یركز فقط على الجانب الجمالي لدى قیامة أن المستھلك أصب
بعملیة التسوق, والموضة المستدامة ھي مفھوم جدید في عالم 
األزیاء ومكمالتھا , ویعنى إیجاد نظام یھتم بالبیئة من خالل 
تصمیمات مبتكرة تتطلب نوعا جدیدا من الممارسات تعتمد بشكل 

یلیة لألزیاء أكبر على مفھوم التحویلیة, وتسمح الموضة التحو
ومكمالتھا بزیادة المنفعة واإلمكانات الوظیفیة والخصائص 
الجمالیة للتصمیمات, وبالتالي فھي تحقق تقدما نحو االستدامة, 

(Hazel,Y.2013,p13) ) 2صورة.(  
ولذلك من الضروري تفھم أعمال التراث بما فیھا من مقومات, 

لفة في تناول وأبعاد, وقیم مجردة, تكشف عما بھا من أسالیب مخت
ً بالعصر الذى تنبع منھ  ً متمیزا العناصر التشكیلیة التي تعكس حسا
بھدف استحداث العدید من التصمیمات الملبسیة المناسبة لزماننا, 
ویعد التراث الزخرفي لقماش الخیامیة أحد مصادر اشتقاق الفكر 
التصمیمي لمصمم األزیاء والتشكیل على المانیكان فمن خالل 

ماھیة التراث وتحلیلھ للمفردات التشكیلیة التي یتضمنھا دراستھ ل
واطالعھ على الخبرات التصمیمیة السابقة للمصممین یتكون لدیة 
المخزون الفكري الذى یمكنھ من إعادة صیاغتھا وتوظیفھا جمالیا 
ووظیفیا في تصمیماتھ, إذ أن المعاصرة تعنى متابعة التقدم 

التطور والتقدم الذى یعتبر تطور والتطور والتجدید واألبداع, ھذا 
للفكر اإلنساني یتجدد من عصر إلى آخر, برزت معالمة في أواخر 
القرن العشرین من خالل منھج علمي یرمى إلى تحقیق كیان 
متكامل للفنان بمعنى ارتباطھا بمفھوم التقدم والتطور واإلبداع , أو 

الخاص بھ بمدى اقتران تطورھا بالفكر اإلنساني وتقدمة والمنھج 
من عصر إلى آخر, أو بمدى ارتباط منھجھا باستثمار أحد فنون 
التراث التي تتفق مع االیدلوجیة الفكریة للفنان والتعامل مع 

  )11,  2014التراث. ( صفاء صالح , 
ومن المتعارف علیة أن قماش الخیامیة من األقمشة التراثیة 

ھم واستحسانھم, األصیلة التي تجذب انتباه السائحین وتنال اعجاب
لذا یعتبر من الفنون التي لو تم االھتمام بھا وبتطویرھا قد تؤدى 
إلى الرواج السیاحي وإعطاء الفن المصري طابع خاص یمیزه عن 

أي دولة سیاحیة أخرى وتقدیمھا في صورة أزیاء , مما یسھم في 
تطویر مجال المشروعات الشبابیة التنمویة الصغیرة والتي تساعد 

یر على استمراریة ھذا الفن المصري التراثي وتأصیلھ بشكل كب
  بشكل معاصر مع فتح باب لتشغیل العمالة العاطلة.

  
  ) ثوب الورق (موضة مستدامة) 2صورة  ( 

یعد البحث الحالي محاولة لصیاغة ازیاء تم  : الجانب العملي
ا من قماش الخیامیة التراثي, حیث قامت الباحثتان تشكیلھ

باستخدامھ للتنفیذ كأحد التدریبات لمادة تصمیم األزیاء والتطبیقات 
التشكیلیة على المانیكان  لطالبات الفرقة الرابعة  قسم المالبس 

) تصمیم لمالبس نسائیة لتتناسب من 25والنسیج حیث تم تنفیذ (
امیة سواء بمفرده أو بالتولیف سنة من قماش الخی 35 – 20سن 

مع خامات أخرى، ومن خالل استخدام أسلوب التصمیم و التشكیل 
على المانیكان نجد أن قماش الخیامیة التراثي اعطى للطالبات 
الحریة التامة في األبداع الجمالي الفني, حیث انھا مستقاة من رؤیة 

برؤیة  فنیة باالستفادة من الوحدات الزخرفیة لقماش الخیامیة
عصریة، حیث تم استخدامھ بشكل إبداعي یتنوع فیھا مركز السیادة 
بین مناطق الجسم المختلفة سواء في صورة قصات او أبلیكات 
باإلضافة الى العدید من تقنیات التشكیل وعند النظر للتصمیمات 
یتأكد أن العناصر الجمالیة التي نفذت التصمیمات من خاللھا 

تشكیلي وذلك من خالل االستلھام من تؤسس خطاب فنى جمالي و
قماش الخیامیة لیكون المحرك األول والشرارة األولى النطالق 

)، 1فكرة التصمیم، وقد تم عرض للتصمیمات المنفذة جدول رقم (
كما تم التعرف على الجانب االقتصادي، وذلك بحساب التكلفة 

تجاه لمعرفة االقتصادیة لتنفیذ التصمیم الواحد ، وقد تم بناء مقیاس ا
اراء الطالبات نحو التنفیذ باستخدام قماش الخیامیة ملحق البحث 

)، كما تم تقییم مستوى االبتكار للتصامیم المنفذة على 1رقم (
المانیكان عن طریق استمارة استطالع اراء السادة المتخصصین 

) 3) محكما ملحق البحث رقم (10) وعددھم (2ملحق البحث رقم (
ة صور كنماذج لألعمال الطالبات اثناء التنفیذ ،وتم عرض مجموع
) ، كما تم تفریغ البیانات وتحلیلھا إحصائیا 4ملحق البحث رقم (

وطبقا لإلجراءات التطبیقیة قامت الباحثتان  SPSSباستخدام 
 بعرض خطوات الجانب التطبیقي وھى كالتالي: 

  )  التصمیمات المنفذة 1جدول رقم ( 
 ) 1التصمیم رقم(  

  
  
  
  
  

  لتصمیم المنفذا

   
  األمام

  
  الخلف

  
  الجنب
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التصمیم عبارة عن فستان متماثل بدون أكمام مكون من طبقتین الطبقة السفلى عبارة عن كورساج   توصیف التصمیم
یأخذ شكل الجسم وجونلة بكشكشة عند خط الوسط واتساع من الذل تفصل بینھا وبین الكورساج 

یتكون من ثالث قصات في االمام وقصة واحدة في  حزام عریض ،والطبقة العلویة كورساج
الخلف أما الجونلة فتأخذ شكل قصات منفصلة على ھیئة ست مثلثات بقاعدة عند خط الوسط 

  .موزعة في االمام والخلف وتمتد الى نھایة التصمیم
زة وااللوان المتناغمة تولیف من التل األسود للطبقة السفلیة ، وقماش الخیامیة ذو النقوشات الممی  الخامة واللون

 .الساخنة والباردة من اللون البرتقالي واالسود واالخضر واالصفر والنبیتى واالزرق
اش  كیل بقم ات التش جمالی

  الخیامیة 
ساعد التشكیل بقماش الخیامیة على اعطاء مظھر جمالي للتصمیم لما یتمتع بھ قماش الخیامیة من 

لألشكال الھندسیة ،مما ادى الى حدوث تناغم بین القماش جمال التصمیم الطباعي التراثي الممیز 
  وشكل القصات الذى ساعد على تكامل الرؤیة الفنیة للتصمیم .

 ) 2التصمیم رقم(  
  
  
  
  
  
  

  التصمیم المنفذ

   
  األمام

   
  الخلف

   
  الجنب

ة الع  توصیف التصمیم ین ،القطع ن قطعت ون م ام مك دون أكم ل ب تان متماث ن فس ارة ع میم عب ن التص ارة ع ة عب لوی
ارة  فلیة عب كورساج یأخذ شكل الجسم الى خط الوسط ،مع وجود حمالتین من الخلف، والقطعة الس
عن جونلة كلوش منفصلة مكونة من طبقتین مع تركیب كمر من اعلى عند خط الوسط وباتساع من 

 .الذیل 
یة (الكورساج)، وااللوان المتناغمة لقماش تولیف من قماش الخیامیة ذو اللمعة الممیزة للقطعة العلو  الخامة واللون

اش  ر، وقم یض واالحم الي واالزرق واالخضر واالب ون البرتق ن الل اردة م اخنة والب ة الس الخیامی
 الستان والتل بلون أبیض للجونلة مع تركیب الكمر من قماش الخیامیة.

اش  كیل بقم ات التش جمالی
  الخیامیة 

ا جمالیا واكسبھ تناغما قویا ،لما یتمتع بھ قماش الخیامیة أضاف قماش الخیامیة الى التصمیم طابع
من جمال التصمیم التراثي الممیز لألشكال الھندسیة وتناغم االلوان التي تعد منطقة التركیز 

  للكورساج في التصمیم ، مما ادى الى حدوث تناغم وانسجام بین الكورساج والجونلة. والسیطرة
 ) 3التصمیم رقم(  

  
  
  
  
  
  

  یم المنفذالتصم

    
  األمام

   
  الخلف

   
  الجنب

التصمیم عبارة عن فستان غیر متماثل بدون أكمام مكون من طبقتین ،الطبقة السفلیة عبارة عن   توصیف التصمیم
كورساج یأخذ شكل الجسم بخط مستقیم اعلى خط الصدر ویمتد الى بعد خط نھایة المانیكان بحوالي 

خط نصف االمام ومثبتة بأزرار وتشكل خط مائل یعلو الطبقة سم ،والطبقة العلویة تبدا من 20
السفلیة ویمتد الخط المائل في الخلف الى ان ینتھى عند خط الجنب االیسر مما یعطى اتساع في خط 

  الذیل الذى ینتھى بشكل جمالي متدرج في الطول لیعطي زیادة عن الطبقة السفلیة.
و اللمعة الممیزة للطبقة السفلیة، وااللوان المتناغمة لقماش الخیامیة تولیف من قماش الخیامیة ذ  الخامة واللون

الساخنة والباردة من اللون البرتقالي واالزرق واالخضر واالبیض واألحمر االسود، وقماش 
 الكریب بلون أسود للطبقة العلویة .

اش  كیل بقم ات التش جمالی
  الخیامیة 

لي المطلوب للتصمیم والذى حقق بعدا جمالیا ساعد قماش الخیامیة على تحقیق الشكل الجما
وتأثیرات تستحق النظر الیھا ،كما تحقق االتزان غیر المتماثل على كال الجانبین وتم ذلك بإحساس 
عمیق لخصائص القماش ،مما حقق التنوع الذى عكس االحساس باالستقرار وتماسك ووحدة العمل 

  الفني.
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 ) 4التصمیم رقم(  
  
  
  

  
  التصمیم المنفذ

     
      األمام

  الخلف
   

  الجنب
التصمیم عبارة عن فستان متماثل بدون أكمام ،یتكون الكورساج من طبقتین حیث تأخذ الطبقة   توصیف التصمیم

السفلیة شكل محبك على الجسم الى خط الوسط یعلوه طبقة منفصلة من خط نصف االمام تأخذ شكل 
ء السفلى للفستان جونلة تتصل بالكورساج عن كسرات مائلة على كل جانبي الصدر ،ویأخذ الجز

طریق شریط عریض ، حیث تأخذ  تأخذ شكل كسرات متقابلة على جانبي خط نصف االمام ، وخط 
 نصف الخلف مما یعطى اتساع في نھایة ذیل الفستان.

اضحة القویة ، تولیف من قماش الخیامیة الذى یتمتع باللیونة واالنسدال والكسرات الظاھرة الو  الخامة واللون
وقماش الستان ، وكان للون القماش دور مھم في تكامل العمل الفني ،والذى تم نتیجة التناغم بین 

  الوان قماش الخیامیة الساخنة والباردة ولون الستان الذھبي .
اش  كیل بقم ات التش جمالی

  الخیامیة 
اعي للتصمیم بصیاغة كان لقماش الخیامیة دور وظیفي وجمالي رئیسي في رفع المستوى اإلبد

تكاملیة معھ فخطوط الكسرات على منطقة الصدر وانعكاس اتجاھاتھا في الجونلة ،حیث شكلت شبكة 
    من الخطوط عملت على اخراج التصمیم بطریقة تصویریة ابداعیة رشیقة.

 ) 5التصمیم رقم(  
  
  
  
  
  

   التصمیم المنفذ

   
  األمام

   
  الخلف

   
  الجنب

میم عبارة عن فستان غیرمتماثل بدون أكمام ،یأخذ الكورساج شكل ھندسي اعلى خط الصدر، التص  توصیف التصمیم
وخط مستقیم في الخلف و شكل محبك على الجسم الى خط الوسط ،ویأخذ الجزء السفلى للفستان 
جونلة تتصل بالكورساج عبارة عن ثالث طبقات تأخذ أطوال متفاوتة وتتجمع عند خط الوسط 

 كروازیة عند خط نصف االمام .،وتتقاطع بشكل 
تولیف من قماش الخیامیة الذى تمتع بالزخارف الھندسیة وألوانھ المتناغمة ، وقماش الستان ، وكان   الخامة واللون

أللوان القماش دورا مھما في تكامل العمل الفني ،والذى تم نتیجة التناغم بین الوان قماش الخیامیة 
 . األبیضالساخنة والباردة ولون الستان 

اش  كیل بقم ات التش جمالی
  الخیامیة 

شكل قماش الخیامیة بألوانھ المشرقة بؤرة التركیز لدى المشاھد , من خالل تشكیل الكورساج تم 
تردیده في طبقات الجونلة فكان لقماش الخیامیة دور وظیفي وجمالي رئیسي في رفع المستوى 

ى اخراج التصمیم بطریقة تصویریة ابداعیة اإلبداعي للتصمیم بصیاغة تكاملیة معھ ،ساعدت عل
    .رشیقة

  ) 6التصمیم رقم (  
  
  
  
  
  
  
  التصمیم المنفذ

   
  األمام

   
  الخلف

   
  الجنب
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التصمیم عبارة عن فستان غیر متماثل بدون أكمام ،مكون من طبقتین ، تأخذ الطبقة االولى شكل خط   توصیف التصمیم
الى نھایة الفستان ،ویأخذ الجزء العلو للفستان طبقة الصدر من اعلى و شكل محبك على الجسم 

تغطى الجانب االیمن في شكل كسرات شعاعیة تتجمع عند خط الوسط في الجانب االیسر لتلتقي 
 بقصة اخرى صغیرة تبدا من خط الجنب لتمسك بباقي قماش الكسرات 

ر مھما في تكامل العمل الفني ،والذى تحقق كان للتولیف بین  قماش الخیامیة ، وقماش الستان ، دو  الخامة واللون
, فحقق  من خالل التناغم بین الوان قماش الخیامیة الساخنة والباردة ولون الستان الكحلي السادة

  رؤیة تشكیلیة عصریة للتصمیم.
اش  كیل بقم ات التش جمالی

  الخیامیة 
للتصمیم بصیاغة  كان لقماش الخیامیة دور وظیفي وجمالي رئیسي في رفع المستوى اإلبداعي

تكاملیة معھ فالعالقة المتبادلة بین المساحات والتأثیرات الحسیة الشیقة بین الفاتح والغامق ،كل ذلك 
 عكس قدر كبیر من القیم الشكلیة الجمالیة التي یحملھا ھذا العمل الفني.

  ) 7التصمیم رقم (  
  
  
  
  
  
  التصمیم المنفذ

   
  األمام

   
  الخلف

   
  الجنب

التصمیم عبارة عن فستان متماثل بدون أكمام ،یتكون الكورساج من طبقتین تأخذ االولى شكل   تصمیمتوصیف ال
سم عن خط نصف  1.5محبك على الجسم في االمام والخلف وتتكون الطبقة الثانیة من قصتین تبعد 

 االمام لتتكون كل قصة من كسرات تمتد من الرقبة الى خط الوسط، لتتصل بجونلة  كلوش .
تولیف من قماش الخیامیة ، والتل ،والكریب ، وكان للون القماش دور مھم في انبعاث الطاقة   لخامة واللونا

الكامنة من ھذا العمل نتیجة اختیار لون ونوع قماش الخیامیة الذى ساعد على تشكیل تجمعات 
رات الزخرفیة لثنایات أعطت الكثیر من القیم السطحیة والملمسیة التي ساعد على تكوینھا التأثی

للقماش، باإلضافة الى اللون االسود للتل والكریب الذى اعطى تأكیدا إلظھار جمالیات قماش 
 .الخیامیة  

اش  كیل بقم ات التش جمالی
  الخیامیة 

ان التكوین الفني لقماش الخیامیة في ھذا التصمیم یعتبر لوحة فنیة مثیرة لالھتمام والتي ھي منطقة 
اضافت الحلقات المعدنیة تأكیدا على لمسات التراث الشعبي الممیز لفن  السیطرة األساسیة ،كما

  .الخیامیة 
 ) 8التصمیم رقم(  

  
  
  
  
  
  

  التصمیم المنفذ

   
  األمام

   
     الخلف

  الجنب
التصمیم عبارة عن فستان غیر متماثل بدون أكمام ، بخط كتف، ویتكون من  قصة علویة أعلى   توصیف التصمیم

دسي یكون شكل الدیكولتیھ ویكتمل الفستان لیأخذ شكل محبك على الجسم یعلوه خط الصدر وخط ھن
ثالث قصات مائلة ،تبدأ من بعد خط الوسط وتأخذ شكل ابلیكات من خط الجنب االیسر الى خط 

 سم .20الجنب االیمن وتنتھى قبل نھایة ذیل الفستان بحوالي 
ستان ، وكان للون القماش دور مھم في تكامل العمل الفني تولیف من قماش الخیامیة ، وقماش ال  الخامة واللون

،والذى أكده قماش الخیامیة بزخارفھ الممیزة التي ترمز الى االصالة وتم التأكید علیھ باستخدام 
 . اللون االسود الستان 

اش  كیل بقم ات التش جمالی
  الخیامیة 

اإلبداعي للتصمیم بصیاغة كان لقماش الخیامیة دور وظیفي وجمالي رئیسي في رفع المستوى 
تكاملیة معھ فاستخدامھ في صورة قصات وأبلیكات  اكدت على جمال خطوط التصمیم وادراك 
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 الخصائص والمعطیات والعناصر لبناء المشھد التخیلي للتصمیم.
 ) 9التصمیم رقم(  

  
  
  
  
  
  
  

  التصمیم المنفذ

  
 األمام

   
 الخلف

   
 الجنب

ن فستان متماثل بدون أكمام ، بخط كتف ویتكون من كورساج یأخذ شكل محبك التصمیم عبارة ع  توصیف التصمیم
على الجسم ویتصل بجونلة كلوش عن طریق حزام عریض مع وجود ابلیكات تعلو جسم الفستان 

 األساسي وتأخذ شكل خطوط مستقیمة كأشكال زخرفیة في االمام.
وكان للون القماش دور مھم في تكامل العمل الفني  تولیف من قماش الخیامیة ، وقماش الستان ،  الخامة واللون

،والذى أكده قماش الخیامیة بزخارفھ الممیزة التي ترمز الى االصالة ،وتم التأكید علیھ باستخدام 
 .  اللون األبیض للستان

اش  كیل بقم ات التش جمالی
  الخیامیة 

اعي للتصمیم فمع التنوع كان لقماش الخیامیة دور وظیفي وجمالي رئیسي في رفع المستوى اإلبد
في اسلوب التشكیل وحركة االبلیكات التي تأخذ شكل خطوط طولیة مختلفة االتجاھات لتضیف 

 مزیدا من الحركة والحیویة في سیاق الطابع الدینامیكي للتصمیم.  
 ) 10التصمیم رقم(  

  
  
  
  
  

  التصمیم المنفذ

   
 األمام

   
  الخلف 

   
 الجنب

عبارة عن فستان غیر متماثل بدون أكمام ، بخط كتف للناحیة الیمنى ،ویتكون من التصمیم   توصیف التصمیم
كورساج یأخذ شكل محبك على الجسم بخط مائل من اعلى من الكتف االیمن الى خط الجنب 
االیسر في االمام والخلف ، مع وجود قصة علویة تمثل نصف الكورساج بخط مائل من اعلى 

 عن طریق حزام عریض.ویتصل الكورساج بجونلة كلوش 
تولیف من قماش الخیامیة ذو االلوان والرسومات الممیزة، وقماش الستان األوف وایت  ، وكان   الخامة واللون

للون القماش دور مھم في تكامل العمل الفني لما لأللوان من تأثیر مباشر لالنطباعات المراد 
حاءات تساھم في بلورة فكرة العمل وتؤكد توصیلھا للمشاھد ولما لھا من معانى ودالالت رمزیة وای

 على التراث الشعبي الممیز لفن الخیامیة
اش  كیل بقم ات التش جمالی

  الخیامیة 
نجح قماش الخیامیة في تحقیق التأكید و السیطرة المطلوبین لیستكمل االبداع الفني للتصمیم في 

   ترابط جمیع أجزائھ بعضھا ببعض. 
 ) 11التصمیم رقم(  

  
  
  
  
  

  صمیم المنفذالت

   
 األمام

   
  الخلف

   
 الجنب

التصمیم عبارة عن فستان متماثل بدون أكمام ،وحمالتین، ،ویتكون من كورساج یأخذ شكل محبك   توصیف التصمیم
على الجسم عن طریق قصات برنسیس لیتكون الكورساج من ثالث قصات في االمام وقصة واحدة 

 زام عریض. في الخلف ،ویتصل بجونلة كلوش عن طریق ح
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تولیف من قماش الخیامیة ذو األلوان والرسومات الممیزة، وقماش الستان االبیض والكحلي ، وكان   الخامة واللون
 للون دور ھام في اخراج العمل الفني للتصمیم بقدر من الحرفیة والقیم الملمسیة .

اش  كیل بقم ات التش جمالی
  الخیامیة 

نجاز الرؤیة التصمیمیة بكفاءة ،فتنوع االیقاع بین قصات كان لقماش الخیامیة دورا ھاما في ا
الخیامیة بخطوطھا والوانھا الممیزة وااللوان السادة لقماش الستان مما اكسب التصمیم ثراء وتناغم 

  وانسجام بینھما.
 ) 12التصمیم رقم(  

  
  
  
  
  
  

  التصمیم المنفذ

   
 األمام

   
  الخلف

   
 الجنب

ة عن فستان متماثل بدون أكمام ،وحمالتین، ،و یأخذ الفستان شكل محبك على الجسم التصمیم عبار  توصیف التصمیم
  مع وجود حزام في االمام عند خط الوسط وكرنیش بطول خط الجنب االیمن واالیسر 

تولیف من قماش الخیامیة ذو االلوان والرسومات الممیزة، وقماش الستان والتل االسود ، وكان   الخامة واللون
لقماش دور مھم في تكامل العمل الفني ،والذى أكده قماش الخیامیة بزخارفھ الممیزة التي للون ا

 .  ترمز الى االصالة وتم التأكید علیھ باستخدام اللون االبیض والكحلي للستان
اش  كیل بقم ات التش جمالی

  الخیامیة 
ساسي, مما أعطى احساس كان لقماش الخیامیة دورا حیویا في بناء التصمیم كامال فكان المحور األ

 عمیق بتكامل التصمیم برؤیة عصریة.
 ) 13التصمیم رقم(  

  
  
  
  
  
  

  التصمیم المنفذ

   
 األمام

   
  الخلف

   
 الجنب

التصمیم عبارة عن فستان متماثل بدون أكمام ،وخطى كتف ویتكون التصمیم من قصتین تمثل جسم   توصیف التصمیم
  مام لتكون (عقدة) تمثل محور التركیز عند منطقة الوسط . الفستان وتتقابل عند خط نصف اال

تولیف من قماش الخیامیة ذو األلوان والرسومات الممیزة، وقماش اللینوه االصفر ، وكان للون   الخامة واللون
القماش دور  مھم في تكامل العمل الفني ،حیث شكلت مجموعة االلوان التي تمیز بھا قماش 

 ع لون القماش السادة والذى بدوره ساھم في نجاح التصمیم وتمیزه.الخیامیة انسجاما م
اش  كیل بقم ات التش جمالی

  الخیامیة 
كان لقماش الخیامیة  دور وظیفي وجمالي رئیسي في رفع المستوى اإلبداعي للتصمیم فتكوین 

عاعیة القماش لتقنیة العقدة عند منطقة الوسط حقق نوعا من التناغم الحسى نتج عن الخطوط الش
الكثیفة الرقیقة المنطلقة من مركز العقدة في جمیع االتجاھات مكونة تأثیرات جمالیة عمیقة تعطى 

   احساس بالحركة والدینامیكیة   
 ) 14التصمیم رقم(  

  
  
  
  
  
  
  

  التصمیم المنفذ

   
 األمام

   
  الخلف

   
 الجنب
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،ویتكون التصمیم من فستان طویل محبك على التصمیم عبارة عن فستان غیر متماثل بدون أكمام   توصیف التصمیم
الجسم ،یأخذ شكل خط  منحنى أعلى خط الصدر من االمام وخط مستقیم من الخلف ، مع وجود 
قصة علویة تأخذ شكل فیونكة تغطى وتعلو منطقة الصدر للناحیة الیسرى وتثبت عن طریق حزام 

   حول خط الوسط. 
ذو األلوان والرسومات الممیزة، وقماش الستان االوف وایت ، وكان  تولیف من قماش الخیامیة  الخامة واللون

للون القماش دور مھم في تكامل العمل الفني ،حیث شكلت مجموعة االلوان التي تمیز بھا قماش 
 .الخیامیة انسجاما مع لون القماش السادة والذى بدوره ساھم في نجاح التصمیم وتمیزه

اش  كیل بقم ات التش جمالی
  ة الخیامی

كان لقماش الخیامیة  دور وظیفي وجمالي رئیسي في رفع المستوى اإلبداعي للتصمیم فتكوین 
القماش لقصة الفیونكة واستخدامھ في عمل ابلیكات تم قصھا بمراعاة التصمیمات الزخرفیة التي 
تمثل الجانب الجمالي للقماش مع توزیع االبلیكات على الفستان بصورة تبرز جمال القماش 

صمیم أدى الى حدوث  االنسجام والتناغم بین قماش الخیامیة والقماش الساده لیضیف ذلك لمسة والت
  جمالیة وانسجام لكل أجزاء التصمیم.

 ) 15التصمیم رقم (  
  
  
  
  
  

  التصمیم المنفذ

   
 األمام

   
  الخلف

   
 الجنب

ویتكون التصمیم من فستان طویل  التصمیم عبارة عن فستان غیر متماثل بدون أكمام ،وبخط كتف  توصیف التصمیم
) ویأخذ 7یأخذ الكورساج شكل قصتین متقاطعتین فى االمام لتكون فتحة دیكولتیھ على شكل (

الخلف نفس شكل الدیكولتیھ بدون تقاطع القصات وتنتھى عند خط الوسط لتلتقي بجونلة كلوش 
     طویلة عن طریق قصة على شكل حزام .

ماش الخیامیة ذو األلوان والرسومات الممیزة، وقماش الستان االسود ، وكان للون تولیف من ق  الخامة واللون
القماش دور مھم في تكامل العمل الفني ،حیث شكلت مجموعة االلوان التي تمیز بھا قماش الخیامیة 
مع وجوده في قصات مختلفة في التصمیم ادى الى حدوث انسجاما مع لون القماش السادة والذى 

 .م في نجاح التصمیم وتمیزهبدوره ساھ
اش  كیل بقم ات التش جمالی

  الخیامیة 
كان لقماش الخیامیة  دور وظیفي وجمالي رئیسي في رفع المستوى اإلبداعي للتصمیم ،حیث تمثل 
في شكل محبك لنصف الكور ساج من اعلى ثم تكرر في الشكل المتسع للجونلة، مما أعطى 

      ف عن االبعاد الجمالیة للتصمیم.انطباعات مختلفة للخامة في تنظیم یكش
 ) 16التصمیم رقم (  

  
  
  
  
  
  

  التصمیم المنفذ

   
 األمام

   
  الخلف

   
 الجنب

) ویتكون 7التصمیم عبارة عن فستان غیر متماثل بدون أكمام ،وخط كتف ویأخذ الدیكولتیھ خط (  توصیف التصمیم
القصة االولى الجانب االیسر للفستان الجزء العلوى للفستان من ثالث قصات في االمام ، فتشكل 

والتي تبدأ بخط الكتف الى خط نصف االمام وتمتد بقصة عریضة اعلى واسفل خط الوسط لتصل  
الى الجانب االیمن  كما تمتد بقصة رفیعة الى الجانب االیمن عند التقائھا بالجزء السفلى الذى یأخذ 

على واسفل خط الوسط ، ویأخذ الخلف شكل شكل قصة كلوش ،وتتصل بالقصة الثانیة والثالثة ا
 الجسم بدون قصات مع وجود سوستة في خط نصف الخلف.

تولیف من قماش الخیامیة  ذو األلوان والرسومات الممیزة، وقماش الستان األزرق ، وكان للون   الخامة واللون
لمنقوش للخیامیة القماش دور مھم في تكامل العمل الفني ،حیث تنوع توزیع القصات بین القماش ا
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 وقماش الستان السادة مما أعطى التناغم لشكل التصمیم.
اش  كیل بقم ات التش جمالی

  الخیامیة 
كان لقماش الخیامیة  دور وظیفي وجمالي رئیسي في رفع المستوى اإلبداعي للتصمیم فتكوین 

ناغم لكل أدى الى حدوث  االنسجام والت القماش لقصات تأخذ شكل الجسم وقصة متسعة للكلوش 
  .أجزاء التصمیم

 ) 17التصمیم رقم (  
  
  
  
  
  
  

  التصمیم المنفذ

   
 األمام

    الخلف 
 الجنب

) في االمام 7التصمیم عبارة عن فستان متماثل بدون أكمام ،وخط كتف ویأخذ الدیكولتیھ خط (  توصیف التصمیم
م الى خط الوسط الذى والخلف عن طریق قصتین متقابلتین عند خط نصف االمام لتأخذ شكل الجس

یتصل بجونلة ضیقة قصیرة یتوزع علیھا من أعلى شرائط متتالیة توجد في أربع أدوار ،و الشریط 
 عبارة عن مستطیل مثنى متسع من المنتصف عن االطراف.     

صي، تولیف من قماش الخیامیة ذو األلوان والرسومات واللمعة الممیزة، وقماش الستان بلون حم  الخامة واللون
وكان للون القماش دور مھم في تكامل العمل الفني ،حیث شكلت مجموعة االلوان التي تمیز بھا 
قماش الخیامیة والتي شكلت الجزء السفلى للجونلة انسجاما مع لون القماش السادة والذى بدوره 

 .ساھم في نجاح التصمیم وتمیزه
اش  كیل بقم ات التش جمالی

  الخیامیة 
دور وظیفي وجمالي رئیسي في رفع المستوى اإلبداعي للتصمیم فتشكیل   كان لقماش الخیامیة

القماش في شكل شرائط متتالیة أعطت الشكل المنتفخ الممیز للجونلة ،وزادت منة قوة االرتباط بین 
 الجزء العلوى والسفلى للتصمیم.

 ) 18التصمیم رقم (  
  
  
  
  
  

  التصمیم المنفذ

   
 األمام

   
  الخلف

   
 الجنب

التصمیم عبارة عن فستان غیر متماثل بدون أكمام ، ویأخذ الدیكولتیھ خط منخى على جانبي خط   ف التصمیمتوصی
) على جانبي خط نصف االمام الذى یتشكل بحمالة تلتف حول الرقبة ویأخذ 7الصدر وخط (

التصمیم شكل محبك على الجسم الى خط نھایة المانیكان ثم یتصل بقصة كلوش متسعة من الذل 
ویتكون التصمیم من اعلى من ثالث قصات االولى تبدأ من اعلى خط الصدر الى خط الوسط 
والثانیة تأخذ شكل شریط عریض عند منطقة الوسط ثم قصة امامیة تتصل بقصة منحنیة في 

      الجانب االیسر.
ش الستان البنى الفاتح  ، تولیف من قماش الخیامیة ذو االلوان والرسومات واللمعة الممیزة، وقما  الخامة واللون

وكان للون القماش دور مھم في تكامل العمل الفني ،حیث شكلت مجموعة الزخارف اللونیة التي 
تمیز بھا قماش الخیامیة والتي ظھرت في اماكن متعددة في التصمیم نتیجة لتعدد اماكن وشكل 

 یم.القصات ، مما أعطى العدید من االنفعاالت التي ساھمت في نجاح التصم
اش  كیل بقم ات التش كان لقماش الخیامیة  دور وظیفي وجمالي رئیسي في رفع المستوى اإلبداعي للتصمیم فتشكیل جمالی
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القماش في خط الدیكولتیة وتردیده في القصة المنحنیة والجونلة الكلوش حقق تناغما مع القماش   الخیامیة 
 .لى للتصمیمالسادة,  فزادت قوة االرتباط بین الجزء العلوى والسف

 ) 19التصمیم رقم (  
  
  
  
  
  

  التصمیم المنفذ

   
 األمام

   
  الخلف

  
 الجنب 

التصمیم عبارة عن فستان متماثل بدون أكمام ، ویأخذ الدیكولتیھ خط مستقیم اعلى خط الصدر   توصیف التصمیم
ویتكون من قصة اولى تأخذ شكل منطقة الصدر عن طریق كشكشة القصة بخطوط طولیة لتصل 

لى اسفل منطقة الصدر ثم قصة عریضة تأخذ شكل كسرات عرضیة الى أعلى منطقة البطن ا
 لتتصل بجونلة تأخذ شكل كشكشة لتعطى اتساع من الذیل الذى یأخذ شكل مثلثات متتالیة.

ن تولیف من قماش الخیامیة ذو االلوان والرسومات واللمعة الممیزة، وقماش الستان الكحلي  ، وكا  الخامة واللون
للون القماش دور مھم في تكامل العمل الفني ،حیث شكلت مجموعة الزخارف اللونیة التي تمیز بھا 
قماش الخیامیة والتي ظھرت في تقنیة الكشكشة في قصة الصدر و الجونلة ،مما أثار العدید من 

ى ساھم في االنفعاالت حیث تكونت ظالل بین ثنایا الكشكشة مما دعم الدور الذى یقوم بھ اللون والذ
 نجاح التصمیم. 

اش  كیل بقم ات التش جمالی
  الخیامیة 

كان لقماش الخیامیة  دور وظیفي وجمالي رئیسي في رفع المستوى اإلبداعي للتصمیم فتشكیل 
القماش بتقنیة الكشكشة في قصة الصدر و الجونلة والتي اعطت احساسا بالحركة نتیجة الخطوط 

 ئص القماش على اعطاء الشكل الممیز للتصمیم. الناتجة عن الكشكشة كما ساعدت خصا
 ) 20التصمیم رقم (  

  
  
  
  
  

  التصمیم المنفذ

   
 األمام

   
  الخلف

   
 الجنب

التصمیم عبارة عن فستان غیر متماثل بدون أكمام ، وبخط كتف یأخذ الفستان شكل محبك على   توصیف التصمیم
ویبدأ التصمیم بقصة من منتصف خط الجسم بخط دیكولتیھ  دائري ضیق یمثل شكل خط الرقبة 

الكتف االیمن بشكل دائري مرورا ببروز الصدر ،ثم خط منتصف االمام عند خط الوسط ،ثم یأخذ 
خط دائري مرة ثانیة الى نھایة الذیل ، مع وجود قصة عرضیة عند خط الوسط في الناحیة الیمنى 

 للتصمیم ، مع وجود فلونة تمتد من االمام الى الخلف .
تولیف من قماش الخیامیة ذو االلوان والرسومات واللمعة الممیزة، وقماش الكریب األصفر، وكان   امة واللونالخ

للون القماش دور مھم في تكامل العمل الفني ،حیث شكلت مجموعة الزخارف اللونیة التي تمیز بھا 
نفعاالت و ساعد في ذلك من اال قماش الخیامیة وبتجاورھا مع اللون االصفر السادة ،مما أثار العدید

   الخطوط المنحنیة لشكل القصات. 
اش  كیل بقم ات التش جمالی

  الخیامیة 
كان لقماش الخیامیة  دور وظیفي وجمالي رئیسي في رفع المستوى اإلبداعي للتصمیم فتشكیل 
الخامة لتأخذ شكل الجسم في االمام والخلف بخصائصھا الممیزة مع وجود الخطوط المنحنیة لشكل 

قصات .اعطى صیاغة عالقات متناغمة بین القصات في االمام والخلف مما اكد على وحدة ال
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 التصمیم.    
 ) 21التصمیم رقم (  

  
  
  
  
  

  

   
 األمام

  
 الخلف

   
 الجنب

التصمیم عبارة عن فستان متماثل بدون أكمام ، وبخط كتف یأخذ الفستان شكل محبك على الجسم بخط   توصیف التصمیم
ائري متسع ویوجد بالتصمیم قصات مختلفة تأخذ اشكال ھندسیة وعلى خطى الجنب عند دیكولتیھ  د

 . منطقة الوسط، وعلى خطى الجنب في االمام 
تولیف من قماش الخیامیة ذو االلوان والرسومات الممیزة، وقماش التل االسود، وكان للون القماش   الخامة واللون

ت مجموعة الزخارف اللونیة التي تمیز بھا قماش الخیامیة دور مھم في تكامل العمل الفني ،حیث شكل
على صیاغة تشكیالت جمالیة وساعد على ذلك وجود اللون السادة لقماش التل الذى اعطى تمیزا 

   .للقصات ذات االشكال الھندسیة في التصمیم 
اش  كیل بقم ات التش جمالی

  الخیامیة 
في رفع المستوى اإلبداعي للتصمیم فتشكیل الخامة كان لقماش الخیامیة  دور وظیفي وجمالي رئیسي 

لتأخذ شكل الجسم في االمام والخلف بخصائصھا الممیزة مع وجود فراغات لقصات تأخذ أشكال 
ھندسیة یمثلھا قماش التل  ، مما اعطى صیاغة عالقات متناغمة بین القصات واكد على وحدة 

     .التصمیم
 ) 22التصمیم رقم (  

  
  
  
  

  منفذالتصمیم ال

   
 األمام

   
     الخلف

 الجنب
التصمیم عبارة عن فستان متماثل بدون أكمام ، وبخط كتف یأخذ الفستان شكل محبك على الجسم   توصیف التصمیم 

الى خط الوسط ویبدأ بخط دیكولتیھ  دائري ضیق یأخذ شكل الرقبة ، وقصة عرضیة تعلو خط 
كل شریط تتصل بجونلة كلوش الى نھایة الصدر، ثم قصة الى خط الوسط ،قصة رفیعة على ش

 .  الذیل 
تولیف من قماش الخیامیة ذو االلوان والرسومات الممیزة، وقماش الكریب االسود، وكان للون   الخامة واللون

القماش دور مھم في تكامل العمل الفني ،حیث شكلت مجموعة الزخارف اللونیة التي تمیز بھا 
ت جمالیة وساعد على ذلك ضبط أشكال الزخرفة طبقا الماكن قماش الخیامیة على صیاغة تشكیال

القصات في االمام والخلف باإلضافة الى تجاور قماش الكریب بلونھ االسود مما اعطى تناغما 
   وتكامل للعمل الفني. 

اش  كیل بقم ات التش جمالی
  الخیامیة 

داعي للتصمیم فتشكیل كان لقماش الخیامیة  دور وظیفي وجمالي رئیسي في رفع المستوى اإلب
الخامة لتأخذ شكل الجسم في االمام والخلف بخصائصھا الممیزة واعطائھا العدید من التأثیرات 
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الجمالیة المختلفة نتیجة وجودھا في شكل مسطح مرة وفى صورة طیات ناتجة عن توسیعات 
     الجونلة والتي أعطت تناغم لشكل التصمیم.    

 ) 23التصمیم رقم (  
  
  
  
  

  تصمیم المنفذال

   
 األمام

   
  الخلف

   
 الجنب

التصمیم عبارة عن فستان متماثل بدون أكمام ، وبخط كتف یأخذ الفستان شكل محبك على الجسم   توصیف التصمیم
الى خط الوسط ویبدأ بخط دیكولتیھ  دائري ضیق یأخذ شكل الرقبة ، وكورساج یتكون من ثالث 

تصف خط الرقبة وتتكون كل قصة من اعلى من كسرتین قصات قصتین بخط مائل تتقابل عند من
وتمتد القصة بخط مائل لتصل الى خط الجنب ،لیتكون القصة الثالثة في منتصف  متقابلتین

 الكورساج  الذى یتصل بجونلة كلوش باتساع بسیط من اسفل .
ستان الكحلي، وشرائط الستان تولیف من قماش الخیامیة ذو االلوان والرسومات الممیزة، وقماش ال  الخامة واللون

الحمراء، وكان للون القماش دور مھم في تكامل العمل الفني ، حیث شكلت مجموعة الزخارف 
اللونیة التي تمیز بھا قماش الخیامیة على صیاغة تشكیالت جمالیة وساعد على تنوع مساحات 

   .السادة لقماش الستانالقصات بألوانھا وتجاور المجموعات اللونیة لقماش الخیامیة مع اللون 
 مما اعطى ایقاعا جذابا لشكل التصمیم  والشرائط

اش  كیل بقم ات التش جمالی
  الخیامیة 

كان لقماش الخیامیة  دور وظیفي وجمالي رئیسي في رفع المستوى اإلبداعي للتصمیم فتشكیل 
حیث ساعدت القماش لیأخذ شكل قصات مسطحة مائلة في الكورساج، وتشكیلھ باتساع في الجونلة 

         الخامة بخصائصھا الممیزة على احداث تكامل لبناء التصمیم. 
 ) 24التصمیم رقم (  

  
  
  
  
  
  

  التصمیم المنفذ

   
 األمام

   
  الخلف

   
 الجنب

التصمیم عبارة عن فستان غیر متماثل بدون أكمام ، وبخط كتف یأخذ الفستان شكل محبك على   توصیف التصمیم
ط ویبدأ بخط دیكولتیھ  دائري ضیق یأخذ شكل الرقبة ، ویتسع من خط الجنب الجسم الى خط الوس

االیسر بدایة من خط الوسط عن طریق اضافة قصة من طبقتین تأخذ شكل كشكشة من اعلى و 
 باتساع من اسفل.

للون  تولیف من قماش الخیامیة ذو االلوان والرسومات الممیزة، وقماش اللینوه االبیض، وكان  الخامة واللون
القماش دور مھم في تكامل العمل الفني ،حیث شكلت مجموعة الزخارف اللونیة التي تمیز بھا 
قماش الخیامیة على صیاغة تشكیالت جمالیة وساعد على ذلك ضبط أشكال الزخرفة طبقا لشكل 

    في االمام والخلف باإلضافة الى تجاور الخامات الذى اعطى تكامال للعمل الفني.  التصمیم 
اش  كیل بقم ات التش جمالی

  الخیامیة 
كان لقماش الخیامیة  دور وظیفي وجمالي رئیسي في رفع المستوى اإلبداعي للتصمیم فتشكیل 
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الخامة لتأخذ شكل الجسم في االمام والخلف بخصائصھا الممیزة واعطائھا العدید من التأثیرات 
 الجمالیة المختلفة .

 ) 25التصمیم رقم (  
  
  
  
  
  

  منفذالتصمیم ال

  
 األمام 

   
  الخلف

   
 الجنب

التصمیم عبارة عن فستان متماثل بدون أكمام ، وبخط كتف یأخذ الفستان شكل محبك على الجسم الى خط   توصیف التصمیم
الوسط ویبدأ بخط دیكولتیھ  دائري ضیق یأخذ شكل الرقبة ، وقصة في خط منتصف االمام وقصتین على 

د قصة عرضیة تبدا من اسفل خط االبط الى اعلى خط الوسط على جانبیھا بطول التصمیم ،مع وجو
جانبي المانیكان في االمام والخلف ثم تبدأ قصة عرضیة اسفل خط الوسط على كل جانب في االمام 

 والخلف الى نھایة التصمیم.
، وكان للون القماش تولیف من قماش الخیامیة ذو االلوان والرسومات الممیزة، وقماش الكریب االسود  الخامة واللون

دور مھم في تكامل العمل الفني ،حیث شكلت مجموعة الزخارف اللونیة التي تمیز بھا قماش الخیامیة 
في االمام  على صیاغة تشكیالت جمالیة وساعد على ذلك ضبط أشكال الزخرفة طبقا الماكن القصات

    .ناغما وتكامل للعمل الفنيوالخلف باإلضافة الى تجاور قماش الكریب بلونھ االسود مما اعطى ت
كیل  ات التش جمالی

  بقماش الخیامیة 
كان لقماش الخیامیة  دور وظیفي وجمالي رئیسي في رفع المستوى اإلبداعي للتصمیم فتشكیل الخامة 
لتأخذ شكل الجسم في االمام والخلف بخصائصھا الممیزة واعطائھا العدید من التأثیرات الجمالیة المختلفة 

  .الى التجاور مع خامة ذات لون واحد  مما  أعطى تناغم لشكل التصمیم باإلضافة
ادي ب االقتص تخدم الجان د نس میم الواح ذ التص ة تنفی اب تكلف : لحس

والى  ة بعرض 3ح اش الخیامی ن قم ر م ط 150مت نتیمتر  بمتوس س
ر  عر المت افة  15س ع إض ھ، م االت  15جنی وط والقف ة للخی جنی

د الالزمة لتشطیب التصمیم ،فی میم الواح ة للتص كون إجمالي التكلف
والى  ة  60ح ع خام ة م اش الخیامی ف قم ة تولی ي حال ا ف ھ، أم جنی

ى  80أخرى فیكون متوسط تكلفة تنفیذ التصمیم الواحد من   100إل
ً لتفاوت أسعار الخامات المضافة.    جنیھ، وذلك وفقا

  أدوات الدراسة :
ا . 1 تخدام قم ذ باس و التنفی ات نح اه الطالب اس اتج ش مقی

 الخیامیة : 
 :(ضبط المقیاس) تجریب وتقنین المقیاس 

  أوالً : صدق المقیاس: 
تم عرض المقیاس  الصدق الظاھري ( صدق المحكمین ) : . 1

) محكمین 10في صورتھ األولیة على المحكمین وعددھم (
  وذلك إلبداء أراءھم فیما یلى : 

مدى صالحیة كل عبارة من عبارات المقیاس لقیاس ما وضعت 
جلھ، مدى شمول المقیاس وكفایتھ على عدد العبارات التي من أ

تجیب على اتجاه الطالبات نحو التنفیذ باستخدام قماش الخیامیة، 
وضوح وسالمة الصیاغة اللغویة لكل عبارة وسھولة فھم أفراد 
العینة لھا مع إمكانیة تعدیل صیاغة أو حذف أو إضافة عبارات 

ى تحقیق الغرض الذي وضع جدیدة لیصبح المقیاس أكثر قدرة عل
 من أجلھ.

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

ً علي صیاغة بعض العبارات  وأدخل بعض التعدیالت علیھا بناءا
 فقد أصبح المقیاس في صورتھ النھائیة بعدمالحظات المحكمین 

  ) عبارة.11إجراء تعدیالت السادة المحكمین مكون من (
تم التحقق من االتساق صدق االتساق الداخلي للمقیاس:  . 2

الداخلي للمقیاس الخاص بالطالبات وحساب معامالت 
 االرتباط بین عبارات المقیاس والدرجة الكلیة للمقیاس: 

ة معامالت االرتباط بین عبارات المقیاس والدرج ) 2جدول (
  الكلیة للمقیاس

معامل االرتباط بین العبارة   العبارة
  والدرجة الكلیة للمقیاس

1  0.852**  
2  0.884**  
3  0.901**  
4  0.876**  
5  0.833**  
6  0.911**  
7  0.876** 
8  0.891**  
9  0.877**  

10  0.856**  
11  0.912**  

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

ین  ا ب ت م ل تراوح اس كك ة للمقی ة الكلی ارات والدرج العب
د 0.833**)، (0.912( ائیة عن ة إحص ا دال **)، وجمیعھ

  ).0.01مستوى (
   ثانیاً: ثبات المقیاس:

ل  دة طرق (معام تخدام ع اس باس ات المقی قامت الباحثة بحساب ثب
ة ى عین ك عل م ذل د ت فیة)، وق ة النص ا  ألفا كرونباخ ، التجزئ قوامھ

  محكم من األساتذة المتخصصین) وكانت النتائج كالتالي: 10(
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) أن  3یتضح من الجدول ( بالنسبة لمعامل ألفا كرونباخ:  . 1
 ).0.954معامل ثبات المقیاس ككل كان (

بیرمان  . 2 ة س فیة (معادل ة النص ل التجزئ بة لمعام وبالنس
حیحیة):  دول ( التص ن الج ین م ات 3تب ل ثب ) أن معام

 ).0.965ل (المقیاس كك
ات و ن الثب ة م اس بدرجة عالی ع المقی ى تمت دل عل كلھا معامالت ت

لقیاس اتجاھات الطالبات نحو التنفیذ باستخدام قماش الخیامیة، یدل 
  ذلك على صالحیة المقیاس للتطبیق.

  ) قیم معامل الثبات للمقیاس ككل 3جدول ( 

مقیاس اتجاه 
الطالبات نحو التنفیذ 

باستخدام قماش 
   یةالخیام

عدد 
  العبارات

معامل 
ألفا 

  كرونباخ

معامل التجزئة 
النصفیة 
 –(سبیرمان 
  براون)

11  0.954  0.965  
ان  . 2 ى المانیك میمي عل ع التص راء الواق دى إث تبیان م اس

  باستخدام قماش الخیامیة:
 :(ضبط االستبیان) تجریب وتقنین االستبیان 

  أوالً : صدق االستبیان : 
تم عرض االستبیان  مین ) :الصدق الظاھري ( صدق المحك . 1

) محكم 11في صورتھ األولیة على المحكمین وعددھم (

  وذلك إلبداء أراءھم فیما یلى: 
تحدید مدى انتماء كل عبارة من عبارات االستبیان للمحور الذي 
وردت ضمنھ أو عدم انتمائھا، صالحیة كل عبارة لقیاس ما 

على مدى  وضعت من أجلھ، شمول االستبیان على عبارات تجیب
تحقق أسس وعناصر التصمیم ومدى مناسبة قماش الخیامیة، 
ومدى مالئمة الجانب الجمالي، ومدى مالئمة الجانب الوظیفي، 
وكفایة عدد العبارات لتوضیح المحور الذى یتضمنھا، وضوح 
صیاغة وسالمة لغة كل عبارة ألفراد العینة ،وإمكانیة تعدیل 

ة لیصبح االستبیان أكثر قدرة صیاغة أو حذف أو إضافة بنود جدید
 على تحقیق الغرض الذي وضع من أجلھ .

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

ً علي صیاغة بعض العبارات  وأدخل بعض التعدیالت علیھا بناءا
بح االستبیان في صورتھ النھائیة بعد فقد أصمالحظات المحكمین 

) عبارة موزعھ 20إجراء تعدیالت السادة المحكمین مكون من (
عبارات)، (المحور  8على أربع محاور (المحور االول مكون من 

 3عبارات)، (المحور الثالث ویتكون من  5الثاني ویتكون من 
  عبارات). 4عبارات)، (المحور الرابع یتكون من 

تم التحقق من االتساق الداخلي لالستبیان:  صدق االتساق . 2
الداخلي الستبیان الخاص بالمحكمین وحساب معامالت 

 االرتباط بین عبارات االستبیان والدرجة الكلیة لالستبیان: 
  معامالت االرتباط بین عبارات االستبیان وكال من (الدرجة الكلیة للمحور والدرجة الكلیة لالستبیان) ) 4جدول (

  العبارة
معامل االرتباط بین 

العبارة والدرجة الكلیة 
  لالستبیان

معامل االرتباط بین 
العبارة والدرجة الكلیة 

  للمحور
معامل االرتباط بین العبارة   العبارة

  والدرجة الكلیة لالستبیان
معامل االرتباط بین العبارة 

  والدرجة الكلیة للمحور

1  0.884**  0.911**  11  0.911**  0.978**  
2  0.875**  0.897**  12  0.890**  0.877**  
3  0.877**  0.889**  13  0.885**  0.932**  
4  0.901**  0.875**  14  0.895**  0.944**  
5  0.875**  0.887**  15  0.865**  0.895**  
6  0.921**  0.912**  16  0.799**  0.866**  
7  0.887** 0.933**  17  0.845**  0.882**  
8  0.911**  0.890**  18  0.881**  0.870**  
9  0.891**  0.914**  19  0.865**  0.889**  

10  0.887**  0.887**  20  0.889**  0.888**  
  )0.01** دالة عند مستوى (

ین  اط ب امالت االرتب ابق أن مع دول الس ن الج ح م یتض
ین  ا ب ت م ل تراوح تبیان كك ة لالس ة الكلی ارات والدرج العب

ین 0.799**)، (0.921( اط ب امالت االرتب **)، مع
ارات  ا العب ت م ھ تراوح ى إلی ي تنتم ور الت ة المح ودرج

ین( د 0.978**)، (0.870ب ائیة عن ة إحص ا دال **)، وجمیعھ
  .0.01مستوى 

   ثانیاً: ثبات االستبیان:
ل  دة طرق (معام قامت الباحثة بحساب ثبات االستبیان باستخدام ع

 11ألفا كرونباخ ، التجزئة النصفیة) وقد تم ذلك على عینة قوامھا (
  ألساتذة المتخصصین) وكانت النتائج كالتالي:محكم من ا

) أن  5یتضح من الجدول ( بالنسبة لمعامل ألفا كرونباخ:  . 3
معامالت الثبات لكل محور من محاور االستبیان تراوحت 

ین ( ا ب تبیان 0.887:  0.975م ا لالس ل ألف ة معام )، قیم
 ).0.908ككل كانت (

بی . 4 ة س فیة (معادل ة النص ل التجزئ بة لمعام رمان وبالنس
دول ( التصحیحیة):  ات  5تبین من الج امالت الثب ) أن مع

ین( ا ب ت م اور تراوح ن المح ور م ل مح :  0.878لك
 ).0.917)، قیمة ثبات االستبیان ككل (0.954

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

  بیق.للتط
  ) قیم معامل الثبات لكل محور من محاور االستبیان الخاص بالمحكمین 5جدول ( 

عدد   المحاور 
  العبارات

معامل ألفا 
  كرونباخ

معامل التجزئة النصفیة 
  براون) –(سبیرمان 

  0.898  0.887  8 مدى تحقیق عناصر وأسس التصمیم
  0.878  0.975  5  قماش الخیامیة 
  0.954  0.931  3  الجانب الجمالي 
  0.911  0.889  4  الجانب الوظیفي 

  0.917  0.908  20  االستبیان ككل
امج   المعامالت اإلحصائیة التي استخدمت في تحلیل البیانات: تخدام برن ائیة باس تم تحلیل البیانات وإجراء المعامالت اإلحص
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spss  ائیة الیب اإلحص ض األس ي بع ا یل ائج وفیم تخراج النت الس
  المستخدمة :

ل ا . 1 ونمعام اط بیرس وى (  رتب دق المحت اب ص : لحس
 التجانس الداخلي ) لالستبیان.

اخ . 2 ا كرونب ل ألف الحیة االداة  معام ات وص اب الثب : لحس
ى  د عل ث یعتم ات حی امالت الثب ھر مع ن أش ر م ویعتب

 حساب االرتباط الداخلي لإلجابة على العبارات
رجح  . 3 وي الم ط المئ ث (: المتوسط المرجح والمتوس حی

ى یعتبر من أف ات للتعرف عل ضل أسالیب قیاس االتجاھ
ین  ر المحكم ة نظ ن وجھ ارة م ل عب ودة ك توى ج مس

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

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

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

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

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

 ویستخدم في حالة وجود أكثر من عینتین مستقلتین.
اي . 6 ع ك رف مرب تخدم للتع تقاللیة واس ل االس و معام : وھ

ول  ات ح دى الطالب اه ل ي االتج تالف ف دى االخ ى م عل
  استخدام اقمشھ الخیامیة

ھذا الجزء یتضمن نتائج الدراسة التطبیقیة بھدف الوقوف على 
ة إثراء الواقع التصمیمي على المانیكان باستخدام مدى إمكانی

للتعرف على اتجاه  الطالبات نحو التنمیة قماش الخیامیة 
  المستدامة

) یوضح المتوسط المرجح والمتوسط المئوي المرجح واالنحراف المعیاري حول اتجاه الطالبات نحو استخدام قماش الخیامیة   6جدول (  
  مانیكانفي التصمیم والتشكیل على ال

  العبارات 
  مستویات المؤشرات

مجموع 
ط   األوزان

وس
مت

ال
جح

مر
ال

ف   
حرا

الن
ا

ري
عیا

الم
  

المتوسط المئوي 
  المرجح

  (معامل الجودة)
 2كا

مستوى 
اتجاه 

إلى حد   مالئم  الطالبات
  ما

غیر 
  مالئم

 احب التصمیم على المانیكان
بقماش ینتمى ألحد الفنون 

  التراثیة.
 مالئم   0.394 92% 0.597 2.76 69 2 2 21

التصمیم بقماش الخیامیة 
على المانیكان اعطى العدید 

  من اإلمكانات التشكیلیة.
 مالئم   0.406 98.67% 0.200 2.96 74 0 1 24

ساعد اسلوب التصمیم على 
المانیكان على نجاح توظیف 

 قماش الخیامیة.
 مالئم  0.406 96% 0.332 2.88 72 0 3 22

في  نجح قماش الخیامیة
ابتكار تصمیم یواكب 

  اتجاھات الموضة المعاصرة.
 مالئم  0.406 97.33% 0.277 2.92 73 0 2 23

تنسجم خامات التصمیم مع 
 مالئم   0.394 %93.33 0.500 2.80 70 1 3 21  بعضھا.

یتماشى في التصمیم توزیع 
األلوان الفاتحة مع الداكنة 

والباردة مع الساخنة بشكل 
  ناجح في التصمیم.

 مالئم  0.394 92% 0.523 2.76 69 1 4 20

رغم استخدام مجموعات 
لونیة صارخة في قماش 

الخیامیة اال ان التصمیم حقق 
األسس الفنیة بنجاح 

(التوافق , التناسب ، اإلیقاع 
. (  

 مالئم   0.394 94.67% 0.473 2.84 71 1 2 22

یصلح التصمیم للعدید من 
المناسبات الرسمیة الخاصة 

والمرأة المصریة بالفتاة 
  كزي فولكلوري.

 مالئم   0.394 88% 0.638 2.64 66 2 5 18

یتناسب التصمیم مع مرحلتي 
 مالئم   0.406 %96 0.332 2.88 72 0 3 22  العمریة .

یتناسب التصمیم مع 
 مالئم   0.394 %93.33 0.500 2.80 70 1 3 21  مقاساتي الشخصیة.

یصلح التصمیم كمنتج یمكن 
 مالئم   0.406 %86.67 0.500 2.60 65 0 10 15  تسویقھ.

  مالئم   %93.45  0.443 2.804  مستوى اتجاه الطالبات نحو استخدام قماش الخیامیة  
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  ) یوضح اتجاه الطالبات نحو استخدام قماش الخیامیة فى التصمیم والتشكیل على المانیكان 1شكل (

  ) : 1) والشكل (   6یوضح الجدول (  
 ین أن  ت نحو استخدام قماش الخیامیةاتجاھات الطالبا :وقد تب

ة  اش الخیامی میم بقم أكبر عدد من الطالبات یرون أن " التص
كیلیة "  ات التش ن اإلمكان د م ى العدی ان اعط ى المانیك عل

بتھم ( بة (98.7ونس یھم نس ات 97.3%)، یل ن الطالب %) م
ب  میم یواك ار تص ي ابتك ة ف اش الخیامی اح قم رون " نج ی

ة ات الموض بة ( اتجاھ یھم نس رة "، یل ن 96المعاص %) م
ان  ى المانیك میم عل لوب التص اعد اس الطالبات یرون أنھ " س
د ، "  بة لبن س النس ة "ونف اش الخیامی ف قم اح توظی ى نج عل
بة (  یھم نس ة "، یل ي العمری ع مرحلت میم م ب التص یتناس

ات 94.7 %) من الطالبات یرون أنھ " رغم استخدام مجموع
الخیامیة اال ان التصمیم حقق األسس لونیة صارخة في قماش 

بة  یھم نس اع ) " ، یل ب ، اإلیق ق , التناس اح (التواف ة بنج الفنی
میم 93.3( ات التص %) من الطالبات یرون أنھ " تنسجم خام

ع  میم م ب التص د" یتناس بة لبن س النس ھا " ، ونف ع بعض م
بة ( یھم نس یة " ، یل اتي الشخص ات " 92مقاس ن الطالب %) م

می وا التص ون احب د الفن ى ألح اش ینتم ان بقم ى المانیك م عل
ع  میم توزی ي التص ى ف د " یتماش التراثیة " ، ونفس النسبة لبن
اجح  كل ن اخنة بش ع الس اردة م األلوان الفاتحة مع الداكنة والب

تجاباتھم 88في التصمیم "، یلیھم نسبة ( ات اس ن الطالب %) م
میة ال بات الرس خاصة أنھ " یصلح التصمیم للعدید من المناس

ن  بة م ل نس وري" ، أق زي فولكل ریة ك رأة المص اة والم بالفت
ویقھ  ن تس تج یمك لح كمن میم یص رون أن التص ات ی الطالب

 %).86.7وبلغت (
 ا یم ك ع ق ین أن جمی د تب ة  2وق توى دالل د مس ة عن ر دال غی

) مما یدل على أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة 0.05(
 أقمشة الخیامیة. بین اتجاھات الطالبات نحو استخدام

  و ات نح اه الطالب ام التج توى الع ائج أن المس ارت النت كما أش
توى  م أي مس ة مالئ ي درج ع ف ة یق ة الخیامی تخدام أقمش اس
بة  ك بنس مرتفع من الموافقة على استخدام أقمشة الخیامیة وذل

)93.45.(% 
  

لمعیاري وترتیب التصمیمات وتقدیرھا طبقاً الستجابات ) یوضح المتوسط المرجح والمتوسط المئوي المرجح واالنحراف ا  7جدول (  
  السادة المتخصصین لجمیع المحاور

ات
یم

صم
الت

  

  مستویات المؤشرات
مجموع 
ط   األوزان

وس
مت

ال
جح

مر
ال

ف   
حرا

الن
ا

ري
عیا

الم
  

المتوسط المئوي 
  المرجح

  (معامل الجودة)
مستوى   ترتیب التصمیمات

إلى حد   مالئم  التصمیم
  ما

غیر 
  مالئم

 مالئم الثالث 99% 0.181 2.97 887 0 13 287  1
 مالئم الخامس(م) 97.3% 0.279 2.92 870 0 30 270  2
 مالئم االول  100% 0 3 900 0 0 300  3
 مالئم الثاني عشر  91% 0.482 2.73 826 3 68 229  4
 مالئم التاسع عشر  86% 0.671 2.58 785 30 55 215  5
 مالئم الرابع عشر 90% 0.530 2.70 821 8 63 229  6
 مالئم الثاني 99.3% 0.129 2.98 895 0 5 295  7
 مالئم الحادي عشر  92.3% 0.465 2.77 844 4 48 248  8
 مالئم السادس 96.7% 0.303 2.90 870 0 30 270  9

 مالئم الرابع  97.8% 0.252 2.933 884 0 16 284  10
 مالئم ر الثامن عش 87.3% 0.490 2.62 787 0 113 187  11
 مالئم الثاني والعشرون 81.7% 0.675 2.45 735 37 91 172  12
 مالئم الثامن 94% 0.431 2.82 835 8 49 243  13
 مالئم الخامس(م) 97.3% 0.279 2.92 876 0 24 276  14
 مالئم السادس عشر  89% 0.475 2.67 799 0 101 199  15
 مالئم التاسع (م) 93.3% 0.480 2.80 844 7 42 251  16
 مالئم السابع عشر  87.7% 0.637 2.63 786 24 66 210  17
 مالئم السابع 95% 0.360 2.85 856 0 44 256  18
 مالئم الخامس عشر 89.3% 0.537 2.68 809 8 75 217  19
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 مالئم الثالث عشر  90.7% 0.555 2.72 816 15 54 231  20
 مالئم رونالحادي والعش 84.3% 0.676 2.53 768 32 68 200  21
 مالئم التاسع (م) 93.3% 0.403 2.80 837 0 63 237  22
 مالئم العشرون 85% 0.746 2.55 771 47 35 218  23
 مالئم الثالث والعشرون 80% 0.616 2.40 734 19 128 153  24
 مالئم العاشر  92.7% 0.415 2.78 837 0 63 237  25

  
  بقاً الستجابات السادة المتخصصین لجمیع المحاور) یوضح ترتیب التصمیمات وتقدیرھا ط 2شكل ( 

  ) :  2) والشكل (      7یوضح الجدول (  
میمي  استجابات المتخصصین حول مدى إمكانیة إثراء الواقع التص
ع  ین أن جمی د تب ة وق اش الخیامی تخدام قم ان باس ى المانیك عل
ا  راوح م طات تت م بمتوس التصمیمات قد حصلوا على مستوى مالئ

ث) ، وقد كان أفضل التصمیمات ھو 2.40:  3بین (  التصمیم الثال
رجح ( ط م ب األول بمتوس ى الترتی ل عل ث حص ط 3حی ) ومتوس

وي مرجح ( ھ 100مئ ابع %)، یلی میم الس ى التص ث حصل عل حی
رجح ( ط م اني بمتوس ب الث رجح 2.98الترتی وي م ط مئ ) ومتوس

ث حیث حصل على الترتیب الثال التصمیم األول%)، یلیھ 99.30(
ط ( رجح (2.97بمتوس وي م ط مئ ھ 99) ومتوس میم %)، یلی التص

) ومتوسط 2.93حیث حصل على الترتیب الرابع بمتوسط (العاشر 
ر)%)، یلیھ 97.80مئوي مرجح (  التصمیمان (الثاني، الرابع عش

ط ( امس بمتوس ب الخ ى الترتی ال عل ث حص ط 2.92حی ) ومتوس
ى  حیث التصمیم التاسع%)، یلیھ 97.30مئوي مرجح ( حصل عل

ط ( ادس بمتوس ب الس رجح 2.90الترتی وي م ط مئ ) ومتوس
ر%) یلیھ 96.7( امن عش میم الث ب  التص ى الترتی ث حصل عل حی

ط ( ابع بمتوس رجح (2.85الس وي م ط مئ ھ 95) ومتوس %)، یلی
ر  ث عش ط التصمیم الثال امن بمتوس ب الث ى الترتی ث حصل عل حی

رجح (2.82( وي م ط مئ ھ 94) ومتوس میم ال%)، یلی اني التص ث
رون  ط (والعش ع بمتوس ب التاس ى الترتی ل عل ث حص ) 2.80حی

رجح ( وي م ط مئ ھ 93.3ومتوس ر %)، یلی ادس عش میم الس التص
وي 2.80حیث حصل على الترتیب التاسع بمتوسط ( ) ومتوسط مئ

ث حصل التصمیم الخامس والعشرون یلیھ %)، 93.3مرجح ( حی
ط ( ر بمتوس ب العاش ى الترتی ر2.78عل وي م ط مئ جح ) ومتوس

ھ 92.70( امن %)، یلی میم الث ب التص ى الترتی ل عل ث حص حی
ط ( ر بمتوس ادي عش رجح 2.77الح وي م ط مئ ) ومتوس

حیث حصل على الترتیب الثاني التصمیم الرابع %)، یلیھ 92.30(

ط ( ر بمتوس رجح (2.73عش وي م ط مئ ھ 91) ومتوس %)، یلی
حیث حصل على الترتیب الثالث عشر بمتوسط التصمیم العشرون 

رجح (2.72( وي م ط مئ ھ 90.70) ومتوس میم %)، یلی التص
ع عشرالسادس  ب الراب ط ( حیث حصل على الترتی ) 2.70بمتوس

ر یلیھ %)، 90ومتوسط مئوي مرجح ( ع عش میم التاس ث التص حی
ر امس عش ب الخ ى الترتی ل عل ط ( حص ط 2.68بمتوس ) ومتوس

حیث حصل التصمیم الخامس عشر یلیھ  %)،89.3مئوي مرجح (
ى الترت رعل ادس عش ب الس ط ( ی وي 2.67بمتوس ط مئ ) ومتوس

رجح ( ھ %)، 89م ر یلی ابع عش میم الس ى التص ل عل ث حص حی
ر ابع عش ب الس ط ( الترتی رجح 2.63بمتوس وي م ط مئ ) ومتوس

ب التصمیم الحادي عشر یلیھ %)، 87.7( ى الترتی حیث حصل عل
ط ( الثامن عشر وي مرجح (2.62بمتوس ط مئ %)، 87.3) ومتوس

ھ  میم ایلی امس التص رلخ ع عش ب التاس ى الترتی ل عل ث حص  حی
ط ( رجح (2.58بمتوس وي م ط مئ ھ %)، 86) ومتوس میم یلی التص

رون  ث والعش رونالثال ب العش ى الترتی ل عل ث حص ط  حی بمتوس
رجح (2.55( وي م ط مئ ھ %)، 85) ومتوس ادي یلی میم الح التص

ط  حیث حصل على الترتیب الحادي والعشرونوالعشرون  بمتوس
ط 2.53( رجح () ومتوس وي م ھ %)، 84.3مئ اني یلی میم الث التص

) 2.45بمتوسط ( حیث حصل على الترتیب الثاني والعشرونعشر 
التصمیم الرابع والعشرون یلیھ %)، 81.7ومتوسط مئوي مرجح (

رون ث والعش ب الثال ى الترتی ل عل ث حص ط ( حی ) 2.40بمتوس
وبالتالي تكون أفضل التصمیمات %) ، 80ومتوسط مئوي مرجح (

میمات (المق ین التص اق أراء المتخصص ق اتف ة وف ، 1، 7، 3ترح
10 ،2 ،14 ،9 ،18 ،13 ،22 ،16 ،25 ،8 ،4 ،20 ،6 ،19 ،
) حیث حصلوا على مستوى 24، 12، 21، 23، 5، 11، 17، 15

  %).80% إلى 100مالئم بنسب تتراوح ما بین (

التي تم تنفیذھا باستخدام أقمشة  سادة المتخصصین على التصمیمات) تحلیل التباین لدراسة معنویة الفروق بین استجابات ال  8جدول (  
  لكل محور من محاور االستبیان واالستبیان ككل الخیامیة  

درجات  مصدر التباین محاور االستبیان
متوسط  مجموع المربعات الحریة

مستوى  الداللة F المربعات
 الداللة

مدى تحقیق عناصر 
 وأسس التصمیم

 23.794 571.051 24 بین التصمیمات
دالة عند  0.028 1.663

 14.312 5009.067 350  داخل التصمیمات )0.05(
 -  5580.117 374  اإلجمالي
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درجات  مصدر التباین محاور االستبیان
متوسط  مجموع المربعات الحریة

مستوى  الداللة F المربعات
 الداللة

 قماش الخیامیة
 10.767 258.400 24 بین التصمیمات

دالة عند  0.003 2.048
 5.257 1840.000 350  داخل التصمیمات )0.01(

   - 2098.400 374  اإلجمالي

مدى تحقق الجانب 
 الجمالي

 5.400 129.600 24 بین التصمیمات
دالة عند  0.000 3.029

 1.783 624.000 350  داخل التصمیمات )0.01(
   - 753.600 374  اإلجمالي

مدى تحقق الجانب 
  الوظیفي

 13.593 326.229 24 بین التصمیمات
دالة عند  0.000 2.966

 4.584 1604.267 350  داخل التصمیمات )0.01(
   - 1930.496 374  اإلجمالي

  االستبیان ككل
 151.735 3641.643 24 بین التصمیمات

دالة عند  0.000 4.617
 32.861 11501.467 350  داخل التصمیمات  )0.01(

 - 15143.109 374  اإلجمالي
  ) :    8یوضح الجدول (  

  د ائیھ عن ة إحص روق ذات دالل ة (توجد ف توى معنوی ) 0.05مس
بین إستجابات السادة المتخصصین على التصمیمیات المنفذه من 
س وعناصر  ق أس دى تحقی أقمشة الخیامیة فى المحور األول (م

ة (ف)  ت قیم ث بلغ میم) حی ة  1.663التص توى الدالل ومس
) ، مما یدل على 0.05) وھو أقل من مستوى المعنویة (0.028(

میمات  ین التص س وجود فروق ب ق عناصر وأس دى تحقی ى م ف
ث  ن حی میمات م ع التص اءة جمی ك  كف التصمیم، ویتضح من ذل

  تحقق عناصر وأسس التصمیم .
 ) ة توى معنوی د مس ائیھ عن ة إحص روق ذات دالل ) 0.01توجد ف

بین إستجابات السادة المتخصصین على التصمیمیات المنفذه من 
ة) أقمشة الخیامیة فى المحور الثاني (مدى مالئمة قما ش الخیامی

ة (ف)  ة ( 2.048حیث بلغت قیم توى الدالل و 0.003ومس ) وھ
روق 0.01أقل من مستوى المعنویة ( ود ف ى وج دل عل ) ، مما ی

  بین التصمیمات فى مدى مالئمة قماش الخیامیة.
 ) ة توى معنوی د مس ائیھ عن ة إحص روق ذات دالل ) 0.01توجد ف

المنفذه من بین إستجابات السادة المتخصصین على التصمیمیات 
أقمشة الخیامیة فى المحور الثالث (مدى تحقق الجانب الجمالي) 

ة (  3.029حیث بلغت قیمة (ف)  و 0.000ومستوى الدالل ) وھ
روق 0.01أقل من مستوى المعنویة ( ود ف ى وج دل عل ) ، مما ی

  بین التصمیمات فى مدى تحقق الجانب الجمالي.
 توى مع د مس ائیھ عن ة إحص روق ذات دالل ة (توجد ف ) 0.01نوی

بین إستجابات السادة المتخصصین على التصمیمیات المنفذه من 
أقمشة الخیامیة فى المحور الرابع (مدى تحقق الجانب الوظیفي) 

ة (ف)  ة ( 2.966حیث بلغت قیم توى الدالل و 0.000ومس ) وھ
روق 0.01أقل من مستوى المعنویة ( ود ف ى وج دل عل ) ، مما ی

  الجانب الوظیفي.بین التصمیمات فى مدى تحقق 
 ) ة توى معنوی د مس ائیھ عن ة إحص روق ذات دالل ) 0.01توجد ف

بین إستجابات السادة المتخصصین على التصمیمیات المنفذه من 
 4.617أقمشة الخیامیة فى اإلستبیان ككل حیث بلغت قیمة (ف) 

ة ( توى الدالل ة 0.000ومس توى المعنوی ن مس ل م و أق ) وھ
ى ) ، مما یدل على وجود ف0.01( میمات ف دى روق بین التص م

اش إمكانیة  تخدام قم ان باس ى المانیك میمي عل إثراء الواقع التص
 .الخیامیة

  تفسیر النتائج المرتبطة باختبار صحة فروض الدراسة :
 النتائج المتعلقة بفرض الدراسة األول ومؤداه : . 1

ادة  تجابات الس ین إس ائیھ ب ة إحص روق ذات دالل د ف " توج
ى المتخصصین على التص میمي عل ع التص ن الواق میمیات المنفذه م

و  ات نح ابي للطالب اه إیج ة كاتج اش الخیامی تخدام قم ان باس المانیك
  التنمیة المستدامة " .

  وقد أثبتت النتائج ما یلى :  
  ن ذة م میمات المنف ین التص ائیھ ب ة إحص روق ذات دالل ود ف وج

د  میم عن س التص ر وأس ق عناص دى تحقی ى م ة ف أقمشة الخیامی
ت ة (مس ع 0.05وى معنوی اءة جمی ك  كف ن ذل ح م ) ، ویتض

 التصمیمات من حیث تحقق عناصر وأسس التصمیم .
  ن ذة م میمات المنف ین التص ائیھ ب ة إحص روق ذات دالل ود ف وج

توى  د مس ة عن اش الخیامی ة قم دى مالئم ى م ة ف ة الخیامی أقمش
ة ( ة 0.01معنوی اش الخیامی ة قم ى مالئم دل عل ا ی ) مم

  للتصمیمات.
  ود ن وج ذة م میمات المنف ین التص ائیھ ب ة إحص روق ذات دالل ف

توى  د مس الي عن ب الجم ق الجان دى تحق ى م ة ف ة الخیامی أقمش
ة ( الي 0.01معنوی ب الجم ق الجان ى تحق دل عل ا ی ) مم

  للتصمیمات.
  ن ذة م میمات المنف ین التص ائیھ ب ة إحص روق ذات دالل ود ف وج

د  وظیفي عن ب ال ق الجان دى تحق ى م ة ف ة الخیامی توى أقمش مس
ة ( ى 0.01معنوی وظیفي ف ب ال ق الجان ى تحق دل عل ا ی )، مم

 التصمیمات.
  ن ذة م میمات المنف ین التص ائیھ ب ة إحص روق ذات دالل ود ف وج

ة ( توى معنوی د مس ل عن ) 0.01أقمشة الخیامیة فى اإلستبیان كك
ان  ى المانیك میمي عل ع التص راء الواق ة إث ى إمكانی دل عل ا ی مم

 باستخدام قماش الخیامیة.
  ل فر ، خلی رة مس ة ( منی ع دراس رض م ذا الف ة ھ ق نتیج وتتف

ن 2020-ابراھیم ة م ق منظوم ى ضرورة خل دت عل ى اك ) والت
ة  ن أجل تنمی اء م یم النس دعوة لتعل ى ال التشریعات لالستمرار ف

 مستدامة.
 النتائج المتعلقة بفرض الدراسة الثاني ومؤداه : . 2

ان ب ى المانیك میمي عل ع التص راء الواق ن إث اش " یمك تخدام قم اس
ھ  ن وجھ تدامة م ة المس و التنمی ات نح الخیامیة كاتجاه إیجابي للطالب

  نظر المتخصصین " 
  وقد أثبتت النتائج ما یلى :  

  اش أنھ یمكن إثراء الواقع التصمیمي على المانیكان باستخدام قم
ع  ین أن جمی ث تب ین، حی ر المتخصص ة نظ ن وجھ ة م الخیامی

تو ى مس راوح التصمیمات قد حصلوا عل طات تت م بمتوس ى مالئ
وفق اتفاق  وترتیب التصمیمات باألفضلیة) ، 2.40:  3بین ( ما

الي ( ین كالت ، 18، 9، 14، 2، 10، 1، 7، 3أراء المتخصص
13 ،22 ،16 ،25 ،8 ،4 ،20 ،6 ،19 ،15 ،17 ،11 ،5 ،
ب 24، 12، 21، 23 م بنس توى مالئ ى مس لوا عل د حص ) وق

ین ( ا ب رواح م ى 100تت ع%). %).80% إل ق م ذا یتف  وھ
ل  2017 –دراسة ( محاسن الصادق  ) ,و دراسة ( جیھان الجم
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ح  2017 – ام واض اك اھتم ى أن ھن تین عل )  حیث كلتا الدراس
ذلك  تدامة, وك ة المس وم التنمی بمدى ارتباط التنمیة البشریة بمفھ

ي  ال عفیف ة ( نھ اء  2019 –دراس ى أن بن لت إل ي توص ) والت
الب " القدرات الفنیة والتقن ة للط ارات اإلبداعی ویر المھ ة وتط ی

ھ  ي وتطبیقات یم اإللكترون الل التعل ن خ س " م ممي المالب مص
تدامة  ة المس ق التنمی ل لتحقی بیل األمث د الس ة یع وأنماطھ المختلف
م  ن ث اره وآراءه ،وم ن أفك ر ع س للتعبی میم  المالب ال تص لمج
ة ع اللمس ة م درة الوظیفی م بالق كل یتس میماتھ بش راج تص  إخ

 . الجمالیة تساعد في انتشاره وتسویق تصمیماتھ
 النتائج المتعلقة بفرض الدراسة الثالث ومؤداه : . 3

میم  ة للتص " اتجاه الطالبات كان إیجابیا نحو إستخدام أقمشة الخیامی
  والتشكیل على المانیكان.

  وقد أثبتت النتائج ما یلى :  
 اش الخ میم بقم رون أن " التص ات ی ة أكبر عدد من الطالب یامی

على المانیكان اعطى العدید من اإلمكانات التشكیلیة " ونسبتھم 
لح 98.7( میم یص رون أن التص ات ی %)، أقل نسبة من الطالب

 %).86.7كمنتج یمكن تسویقھ وبلغت (
 ا یم ك ة ( 2وأن جمیع ق توى دالل د مس ة عن ر دال ا 0.05غی ) مم

ات  یدل على أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاھ
 الطالبات نحو استخدام أقمشة الخیامیة.

  وأن المستوى العام التجاه الطالبات نحو استخدام أقمشة
الخیامیة یقع في درجة مالئم أي مستوى مرتفع من الموافقة 

  %).93.45على استخدام االقمشة الخیمیة وذلك بنسبة (
 –وھذا یتفق مع ما وضحتھ دراسة ( ھدى سلطان , سمیرة الغامدي 

 –و دراسة ( ھبة عاصم , یاسمین أحمد , جھاد عبد المنعم  )2013
) بأن للخامة عالقھ إیجابیة أثناء التصمیم فھي تساعد على 2017

إبراز الفكرة وقد توحى بفكرة جدیدة, و أن بعض األقمشة لھا 
تأثیرھا على تقنیات التشكیل على المانیكان,  ودراسة ( نجالء 

إلى أنھ كلما ارتفع المستوى ) والتي توصلت  2019 –إبراھیم 
الدراسي كلما ذادت مھارات الطالبات  في تجھیز وأعداد المانیكان 

  وقلت صعوبات التشكیل في مقرر أسس التشكیل على المانیكان. 
  مناقشة نتائج البحث:

اثبتت نتائج البحث أن اتجاھات الطالبات نحو استخدام  -1
یكان اعطى العدید قماش الخیامیة  للتصمیم والتشكیل على المان

%)، مما یدل 98.7من اإلمكانات التشكیلیة  وكانت نسبتھم (
تنمیة على أن اسلوب التصمیم على المانیكان ساعد على 

المھارات االبتكاریة في تصمیم األزیاء بأسلوب التصمیم على 
اعطى للطالبات الحریة التامة في األبداع المانیكان، مما 

ستقاة من رؤیة فنیة باالستفادة من الجمالي الفني, حیث انھا م
 الوحدات الزخرفیة لقماش الخیامیة برؤیة عصریة.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاھات الطالبات نحو  -2
استخدام أقمشة الخیامیة, وأن اتجاه الطالبات نحو استخدام 
أقمشة الخیامیة یقع في درجة مالئم أي مستوى مرتفع من 

خدام قماش الخیامیة وذلك بنسبة الموافقة على است
مما یساھم في إیجاد صیاغات تشكیلیة مستحدثة %), 93.45(

ومنفذة  یواكب اتجاھات الموضة المعاصرةلألزیاء التراثیة 
 بأسلوب التصمیم والتشكیل على المانیكان.

توجد فروق ذات داللة إحصائیھ عند مستوى معنویة  -3
على التصمیمیات  ) بین إستجابات السادة المتخصصین0.01(

المنفذه من أقمشة الخیامیة فى اإلستبیان ككل حیث بلغت قیمة 
) وھو أقل من مستوى 0.000ومستوى الداللة ( 4.617(ف) 

) ، مما یدل على وجود فروق بین التصمیمات 0.01المعنویة (
فى مدى إمكانیة إثراء الواقع التصمیمي على المانیكان 

 باستخدام قماش الخیامیة.
تنفیذ تصمیمات برؤیة جدیدة لمالبس النساء یتحقق فیھا  یمكن -4

الثراء الجمالي وسھولة التنفیذ وجمال الشكل وانخفاض السعر 
،مما  لبناء المصمم المبدع وتساھم في تحقیق التنمیة المستدامة

یعد مجاال لفتح آفاق جدیدة لمشروعات صغیرة بتكلفة قلیلة 
  وعائد مادى مالئم وسریع.

Recommendations  
 واع ض ف أن ع مختل ل م ى التعام ات عل دریب الطالب رورة ت

مداد السوق بالقوى العاملة الماھرة " مصممي األزیاء األقمشة إل
" ذو المھارات والقدرات العالیة لدفع عجلة االنتاج وتقلیل معدل 

 البطالة
  ن تخدام ف ن اس ة الناتجة ع االھتمام بالفنون التصمیمیة  االبداعی

  في الحفاظ على التراث والھویة القومیةالخیامیة، مما یساھم 
  رورة امض یل  اھتم ري األص ا المص اء بتراثن ممي األزی مص

 لـتأكید الھویة والقومیة في ظل عصر العولمة.
  ة اء عام میم األزی ال تص ي مج داعي ف ر اإلب اب التفكی تح ب ف

الل  ن خ ات م ان خاصة للطالب والتصمیم والتشكیل على المانیك
ي تر ابقات الت د المس س عق اج المالب ركات انت رى ش ا كب عاھ

 والمؤسسات التعلیمیة المتخصصة.
  یس كیلیا, ول ا وتش ة جمالی توظیف ھذا التراث من قماش الخیامی

علیة فقط دون اإلفقار أو الجمود ولكن للتعریف بھویة  المحافظة
الل  ن خ ب م ب التغری ق وتجن المي العری التراث العربي واإلس

 ي. انتاج أزیاء في شكل منتج سیاح
 راث  مساندة ي الت دة ف ات جدی اد جمالی ي ایج باب الخریجین ف ش

 المصري األصیل یصلح للعمل كمشروعات صغیرة.
  ي ا ف ضرورة رسم خریطة لمكونات البیئة في مصر لالنتفاع بھ

وضع خطط للتنمیة المستدامة على اسس محددة واستثمارھا في 
 خدمة التنمیة الشاملة المتكاملة والمتوازنة.
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