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Abstract  Keywords 

الموسیقى واختالفات انواعھا على مستوى اإلبتكار لدى الطالب فى عملیة تصمیم األزیاء ولقد تناول البحث أثر 
ھدف البحث إلى قیاس أثر اإلستماع  للموسیقى واختالفھا على القدرة اإلبتكاریة فى تصمیم األزیاء ،ایضا إیجاد 

بسماع الموسیقى فى تصمیم األزیاء ثم العالقة بین مستوى التفكیر االبتكارى لتورنس ومستوى التفكیر االبتكارى 
  .التعرف على آراء الطالب تجاه أسلوب االستماع  الى الموسیقى اثناء تصمیم األزیاء

ولقد توصل البحث الى أن أفضل النتائج بالنسبة ألفكار التصمیمات وتنوعھا كانت لمجموعة الطالب الذین 
یلیھم فى األفضلیة طالب المجموعة الذین استمعوا إلى استمعوا أثناء التصمیم إلى الموسیقى الكالسیكیة ، 

الموسیقى الحدیثة الصاخبة ، ویأتى فى المرتبة الثالثة واألخیرة طالب المجموعة الضابطة الذین صمموا األزیاء 
ً باإلبتباألسلوب التقلیدى دون اإلستماع إلى أیة موسیقى ،  ً وثیقا كار وقد تبین أن اإلبتكار العام مرتبط إرتباطا

الخاص فى تصمیم األزیاء ، فكلما ارتفع مستوى اإلبتكار الخاص تبعھ إرتفاع فى مستوى اإلبتكار العام ، وذلك 
  . بالنسبة إلى كل جوانب اإلبتكار من طالقة ومرونة وأصالة وتفاصیل
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:Introduction  
إن تصمیم األزیاء عملیة اختیار وترتیب لمجموعة من العناصر 
والمفردات الستخدامھا كوسیلة اتصال مرئیة ، وعلى المصمم 

اعتباره وسائل  االختیار بین عدد ضخم من االفكار واضعا فى
التنفیذ والمھارات التى تمكنھ من تحقیق نجاح التصمیم فى عالم 
الموضة لیصنع تركیبة مرضیة من العناصر واالفكار المختارة لكى 

  )manyoung,sheen-2010( ینجح فى توصیل افكاره
ً تصمیم األزیاء ھو توظیف لعناصر التصمیم وھى       الخط (أیضا

فى ضوء تأثیر أسس التصمیم المتعددة ) واللون والخامة والشكل
لتحقیق غایات جمالیة ونفعیة  ویحقق للفرد فى النھایة شعور 
بالتناسق واإلنسجام مع المجتمع من خالل الزى الذى یرتدیھ 

                                                          )2002عابدین، (
ع جوانبة ویؤدى عدة فالتصمیم عمل ابداعى متجدد فى جمی     

وظائف منھا المادى ومنھا الجمالى ، والتى یحاول مصمم االزیاء 
من خالل الخطوط والمساحات وااللوان والخامات فى اطار اسس 
التصمیم إنتاج عمل خالق یحقق اإلبتكار بجمیع جوانبھ من حیث 

، وقد اھتمت العدید ) 2003بیبرس ،(المرونة والطالقة واالصالة 
اسات فى مجال األزیاء بتنمیة اإلبداع ، ومن أوائل تلك من الدر

ودراسة  )1995شكرى و عبد الحفیظ ،(الدراسات دراسھ كال من 
فى مجال التشكیل على  )2004فتحى، (و  )1999الزفتاوى، (

فى مجال  )2004الدرینى وآخرون ، (المانیكان ، وكذلك دراسة 
قدرات العقلیة الالزمة الباترونات،ولقد  تناولت الدراسة األولى ال

لعملیة التشكیل على المانیكان وعالقتھا بمستوى أداء الطالب وقد 
أوضحت الدراسة أھمیة قدرة اإلبتكار ألنھا من أھم القدرات 
المطلوبة لممارسة التشكیل على المانیكان ، وقد توصلت الدراسة 
إلى وضع مقاییس مقننة تقیس قدرات الطالب للوصول إلى األداء 

ذاكرة (مناسب فى التشكیل على المانیكان ، ومن أھم تلك المقاییس ال
 - تقدیر األحجام -تقدیر األطوال -التذكر البصرى -األفكار المجردة

اإلبتكار بمكوناتھ من الطالقة والمرونة  -السرعة اإلدراكیة
، كما أظھرت النتائج تفوق البنات على البنین فى ) واألصالة

ا الدراسة الثانیة فقد اھتمت بإرتباط التشكیل الطالقة والمرونة ، أم
على المانیكان باإلبداع وصفات الشخصیة المبدعة فى مجال 
المانیكان للتوصل إلى وضع شروط ومعاییر محددة یتم على 
ً لإلبداع فى ھذا المجال  أساسھا إنتقاء الدارسین الذین لدیھم استعدادا

ً لمقیاس التفكیر ، وأوضحت النتائج إرتباط اإلبداع العام وف قا
اإلبتكارى لتورانس بسمات الشخصیة المبدعة التى حددتھا الدراسة 

إتزان وجدانى، السیطرة، اإلقدام، التحرر، الشك، قوة (بسمات 
،و تضمنت الدراسة الثالثة بناء برنامج لتنمیة )األنا، المشاركة

اإلبداع فى التشكیل على المانیكان وقیاس أثره على الطالب ، تم 
تصمیم مقیاس اإلبداع فى التشكیل على المانیكان ، تكونت العینة 

، ) 34(وأخرى ضابطة وعددھا ) 35(من مجموعة تجریبیة عددھا 
أسفرت النتائج على تفوق المجموعة التجریبیة فى المھارات 

،    0.01والمعارف الذى تضمنھا البرنامج اإلبداعى بمستوى داللة 
ً عند نفس المس توى فى مقیاس اإلبداع فى التشكیل وتفوقھا أیضا

على المانیكان،و تناولت الدراسة الرابعة تصمیم برنامج لتنمیة 
التفكیر اإلبتكارى فى مجال تكنولوجیا النماذج للطالب 
المتخصصین وقیاس فاعلیتھ ،  طبق البرنامج على عینة واحدة 

طالب ، توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة ) 72(عددھا 
 ً لصلح التطبیق البعدى بالنسبة إلى  0.01عند مستوى  إحصائیا

وكذلك بالنسبة للمعلومات ) الطالقة والمرونة واألصالة(اإلبتكار 
   .والمھارات التى احتواھا برنامج تنمیة التفكیر اإلبتكارى

لقد أصبح االھتمام بالتفكیر االبتكارى یمثل حالیا احد االھداف    
لتحقیقھا المؤسسات التربویة  التربویة االساسیة والتى تسعى

لمسایرة التقدم فى شتى مجاالت الحیاة ، ومن الدراسات التى اھتمت 
بتنمیة التفكیر اإلبتكارى فى مجاالت إلكترونیة  حدیثة دراسة 

التى تضمنت تصمیم برنامج تدریبى  )2016القاضى وآخرون، (
لتنمیة الحل اإلبداعى لمشكالت البرمجة لدى معلمى الحاسب 

ضابطة (المرحلة اإلعدادیة ، تم تطبیق البرنامج على مجموعتین ب
، أسفرت النتائج على تفوق المجموعة التجریبیة على ) وتجریبیة

 ً سلیم ، ( وكذلك دراسة   0.01الضابطة بمستوى دال إحصائیا
التى اھتمت بالتعرف على فاعلیة التعلیقات اإللكترونیة  )2016

فى تنمیة التفكیر اإلبتكارى لدى عبر تطبیقات التراسل النقال 
طالبات الدبلوم التربوى بجامعة الملك عبد العزیز بجدة ، تكونت 

عدد كل واحدة ) ضابطة وتجریبیة(عینة البحث من مجموعتین 
ً عند مستوى ) 20( طالبة ، أظھرت النتائج وجود فرق دال إحصائیا

، وذلك  فى التطبیق البعدى لصالح المجموعة التجریبیة 0.05داللة 
من خالل ما وفرتھ تطبیقات التراسل النقال من آلیات لعرض عدد 
متنوع من التعلیقات اإللكترونیة باستخدام عدد كبیر من الوسائط 
ً عن  المتعددة ومجموعة من األنشطة التعاونیة والتشاركیة ، فضال
إتاحة أسالیب العصف الذھنى بمشاركة المعلمة ، سمح كل ذلك 

ً  بالتعلیق وإبداء ً كبیرا الرأى دون خوف أو خجل مما كان لھ دورا
فى إطالق العنان لألفكار دون قیود داخلیة أو خارجیة وھو ما ساعد 
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على تحسین قدرات التفكیر اإلبتكارى لدى الطالبات ، كذلك التنوع 
فى محتوى تطبیقات التراسل النقال ساعد على إثراء أفكارھم 

  .   لى تنمیة تفكیرھم اإلبداعىوتطویرھا وھو ما أدى فى النھایة إ
ویعد اإلبداع فى مجال تصمیم االزیاء ركیزة اساسیة لصناعة      

الموضة ، ومصمم األزیاء البد ان تكون لة سمات ممیزة خاصة 
ومدخالت ابداعیة منافسة الثراء أدائة التصمیمي إلنتاج ابداعات 

تعانھ بمصادر ویتحقق ذلك بالتفكیر االبتكارى مع اإلس, فنیة متمیزة 
 ً ً وابداعا ً فى الرؤیة وتمیزا إلھام مختلفة تعطى تصمیماتة تجدیدا

  . ألفكاره
, ویعتبر االبتكار قدرة عقلیة یحاول فیھا االنسان ان ینتج فكرة 

طریقة لم تكن موجودة من قبل او تطویر رئیسى لھا , ادلة , وسیلة 
ما أوضح ك ) 2008ابونصر ،( دون تقید بما یحقق نفعا للمجتمع 

ان االبتكار ھو قدرة المتعلم على تجنب الطرق  )2004متولى ،(
التقلیدیة والروتین العادى  فى التفكیر  ومحاولة ایجاد طرق غیر 
شائعة یمكن تنفیذھا وتحقیقھا و تتمیز باكبر قدر من الطالقة 

ان االبتكار ھو  )2009 -الطاھر(والمرونة واالصالة، كما اكد 
بھا العقل لتنشیط  نفسة بحیث یقوم بطرح العدید  عملیة ذھنیة یقوم

  .من الحلول  واالفكار التى  تؤدى الى  ابداعات جدیدة
ونجد ان االبتكار فى تصمیم االزیاء ھو النتیجة النھائیة لمؤثر 
خارجى وقع على مصمم االزیاء استطاع من خالل تأثرة بھ ان 

ابتكارى لم یسبق یصیغ العناصر التصمیمیة  المتاحة امامة باسلوب 
الوصول الیھ من قبل لیحقق رؤیة تصمیمیة تتمیز باكبر قدر من  
الطالقة الفكریة واالصالة والمرونة التلقائیة  وكثرة التفاصیل ومن 

 –مصادر تاریخیة (ھذة المؤثرات الخارجیة مصادر االقتباس 
الخامات  –مصادر الطبیعة الحیة والصامتة  –مصادر الفن الحدیث 

وھى مصادر بصریة یستلھم منھا مصمم ) ا من المصادروغیرھ
االزیاء  تصمیمات مبتكرة ، ومن الممكن ایضا استخدام مصدر 
اقتباس جدید عن طریق السمع لزیادة الجانب االبتكارى عند مصمم 

وقد تضمنت االزیاء ھذا المصدر السمعى ھو الموسیقى بأنواعھا، 
الي الموسیقي لتنمیة التعلم باالستماع  )2015حبیب ، (دراسة 

االبداع في تصمیم االزیاء لطالبات شعبة المالبس الجاھزة 
بالمدرسة الثانویة الصناعیة تكونت عینة البحث من مجموعتین 

توصلت الدراسة إلى  ،) طالبات 8طلبات ، وضابطة  8تجریبیة (
ً فى التطبیق البعدى لصالح المجموعة  وجود فروق دالة إحصائیا

نسبة إلى التفكیر اإلبداعى فى تصمیم األزیاء وكذلك التجریبیة بال
بالنسبة إلى أداء مھارات تصمیم األزیاء، وفى ھذا السیاق تناولت 

تنمیة االبتكار فى مجال االرتجال  )2000 -عبدالعزیز (دراسة 
التعلیمى عن طریق اإلستماع إلى الموسیقى لوضع خطوط ارشادیة 

اراتة فى قنوات یحددھا الیجاد شخص مبتكر یمكن توجیة ابتك
اتجاھة الذى یرسمة لنفسة سواء كان  معلما او فنانا او طالبا ، وقد 
تضمنت الدراسة اعداد مقاییس لالبتكار ذات محتوى موسیقى قابلة 
للتحلیل والتقویم والقیاس ، وتوصلت الدراسة الى ان البرنامج 

 .تكارىالتدریبى  الموسیقى المقترح أدى إلى تنمیة التفكیر االب
الموسیقى بانھا لغة االنفعاالت  )Frisch , 2010(عرف 

والعواطف وكلما زادت قدراتھا على التعبیر عن نفسیة الفرد كلما 
زادت من سروره واستمتاعھ بھا ، فصوت الموسیقي ھو أكثر 
األصوات ارتباطا بالعواطف واالنفعاالت وبالتالي فان الموسیقى 

نفس وتأثیرا فى الوجدان ، واإلنسان أقوى الفنون إثارة وتحریكا لل
ً لقدر من أحالمھ  بطبیعتھ یمیل للموسیقى ألنھ یجد فیھا إشباعا
وأھوائھ ، وھي تخفف من متاعبھ وآالمھ ، وترضي في نفس الوقت 

فالموسیقى على آمالھ ورغباتھ فتبعث في نفسھ الرضا والسعادة ، 
نتھا كأداة  مر العصور القدیمھ والوسطى والحدیثھ كانت لھا مكا

ووسیلھ من وسائل التربیھ والتعلیم ، وكان ینظر لھا نظرة دقیقھ في 
التربیھ (تربیة النشئ ، وال ننسى الحكمھ الیونانیھ القدیمھ بأن 

، وفى ھذا ) الریاضیھ لتربیة الجسم والموسیقى لریاضة الروح 
بتقدیم ورقة عمل قیمة عن  )2016زین العابدین، (اإلطار قام 

لوك أطفال الشوارع من خالل تعلم الموسیقى ، ذكر فیھا تعدیل س

بعض النماذج والمشاریع الموسیقیة التى ھدف منفذیھا إلى  العمل 
على مساعدة أطفال الشوارع وتأھیلھم لیكونوا مواطنین صالحین ، 

من إكتشاف مواھب تلك الفئة من " سلیم سحاب"أھمھا ما قام بھ 
م ساعدت فى رفع حالتھم المعنویة األطفال وكون فرقة موسیقیة منھ

ً أن الفن یمكنھ القضاء على  وساھمت فى تغییر سلوكیاتھم ، مؤكدا
 . كافة ظواھر اإلنحراف وتقویم األخالق والسلوك والتصرفات

ان الموسیقي تؤثر في التحكم  ) , (Richard, 2011ویرى 
 واالنفعاالت النفسیة بشكل عام مما الذكریاتو المشاعرو بالمزاج

یساھم فى استدعاء القدرات الكامنة للفنان ویؤدي الى اضاءة شعلة 
الموھبة ویحرك الدافع الداخلي الكامن في كیان  الفنان لیطلق 

، و تعتبر الموسیقى عامل مؤثر  القدرات االبداعیة بشكل اكبر
ومدخل جدید لتنشیط الخیال والقدرة على التعبیر للوصول لفنان 

عن طریق استدعاء االفكار واالشكال بتلقائیة  مبتكر ومبدع
  .والرموز الفنیة النتاج اعمال تصمیمیة مبتكرة

كما توجد عالقة بنائیة  بین الموسیقى والفنون التشكیلیة ومنھا      
فن تصمیم األزیاء ھذه العالقة تنظم وتربط بین الشكل والنغم وبین 
 اللون والصوت وھى عالقة ینتج عنھا وجود سیمفونیة بصریة
یقودھا كال من المایسترو والفنان التشكیلى ، وقد أكدت على تلك 

أشارت فیھا إلى أن  )2016فھمى، (العالقة ورقة عمل قدمتھا 
الموسیقى تشترك مع التصویر والتصمیم فى الخصائص ، فكما 
ھناك تظلیل بأقالم الرسم أو الكربون یعتمد علیھا المصور أو 

، كذلك الحال فى الموسیقى تشتد  المصمم إلبراز جمال العمل الفنى
ً ألسالیب التظلیل فى الموسیقى مثل الشدة  ً وتخف تبعا النغمات أحیانا
والضعف ، فالعالقة بین المجال الفنى البصرى وبین مجال 
الموسیقى السمعى عالقة قویة متبادلة مترابطة ، ومرجع ذلك أنھما 

لتعبیر ، إذ لیس المجاالن التعبیریان اللذان یسمحان بتحقیق حریة ا
ھناك لون أفضل من لون وال صوت أفضل من صوت ، ولكن لمسة 
المبدع التشكیلى ھى من یجعل اللوحة أو التصمیم تسحرنا وتجذنبا ، 
كما  ان الموسیقى ھى من تجعلنا نخضع لسحر اللحن والصوت ، 
ً یُوصف عمل فنى رائع بأنھ ملىء بالموسیقى ، وتوصف  وأحیانا

أنھا لوحة أو عمل فنى رائع ، فنجد أنفسنا نستعین قطعة موسیقیة ب
  .   بمفردات مجال للتعبیر عن قوة المجال اآلخر

ً من الرسم  )2013نصر ، (وقد أشارت إلى ھذا  حیث ذكرت أن كال
فكل لوحة أو , والموسیقى یمثالن خصائص تمیزھما بشكل واضح 

غلب تصمیم أو قطعة موسیقیة تحمل فكرة تعبر عن شىء ما وفى ا
الحاالت یفھم المتلقى مفھوم الفكرة باستجابات مختلفة سواء بالجانب 

القیمة  )2010عزیز ، (دراسة البصرى او السمعى ، وقد تناولت 
التعبیریة للفن التشكیلى واثرھا فى تحسین االداء االبتكارى لطالب 
التربیة النوعیة فى مادة االرتجال الموسیقى واثر تنمیة التفكیر 

رى والقدرة على التخیل على التعبیر الفنى وتذوق االعمال االبتكا
التشكیلیة ، وأكدت الدراسة على ترابط الفنون بعضھا ببعض 
وایضاح اثر تذوق االعمال التشكیلیة على تحسین االبتكار فى 

كما توصلت الدراسة الى  الموسیقى لدى طالب التربیة النوعیة ،
لتشكیلى والموسیقى وتاثرھما قة التبادلیة بین الفن ااھمیة العال

االبعاد التعبیریة عن  ) 2006بسیونى ، (دراسة ببعض ، أما 
للمؤثرات الصوتیة ودورھا فى بناء العمل الفنى التشكیلى فى 
تصویر مابعد الحداثة ، تناولت المعاییر الفنیة السس توظیف 
المؤثرات الصوتیة بابعادھا التعبیریة والبصریة داخل البیئة 

یلیة للعمل الفنى المعاصر وتوصلت تلك الدراسة الى الكشف التشك
عن ابعاد بصریة وتعبیرات للمؤثرات الصوتیة من خالل االبعاد 
الناتجة من تشابھة الخصائص البنائیة السمعیة مع الخصائص 

عبد الغنى ، (دراسة البصریة فى التصمیم التشكیلى، كما أوضحت 
قى كمدخل لتدریس التجرید التى تناولت التركیب الموسی ) 2000

فى التصویر لطلبة كلیة التربیة ، وتوضیح العالقة التبادلیة بین 
الموسیقى والتصویر التجرید واالفادة من تحلیل التركیب الموسیقى 
كمدخل یعین دارسى التصویر على صیاغة المفردات التشكیلیة وفق 

دریس وتم ایجاد مدخل جدید لت, نظم وقوالب التألیف الموسیقى 
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التجرید بعیدا عن االشكال الطبیعیة لفن التصویر الحدیث واالستفادة 
من التركیب الموسیقى كمصدر الثراء التفكیر االبداعى فى مادة 
ً الى ان ھناك عالقة ترابطیة بین  التصویر وتوصلت الدراسة أیضا
المفردات والعناصر البنائیة لكل من الموسیقى والتصویر التجریدى 

  ).  التكرار واالیقاع والتآلف(سبة إلى وذلك بالن
وینتمى الى الفنون التشكیلیة فنون النحت والتصویر والعمارة 
وایضا فن تصمیم االزیاء وتصمیم المنسوجات وطباعتھا  وكلھا 
فنون تطبق الفن على الخامات البتكار تصمیمات تتسم بالجمال 

 ) 2010سید ، خلیل و ال( والجاذبیة  والفردیة ، وقد قامت كال من 
عن فعالیة االستماع إلى الموسیقى فى اثراء تصمیم طباعة بدراسة 

المنسوجات وتاثیراتھ فى العقل االنسانى وما تشكلة من مساھمة فى 
تكوین رؤیة فكریة مبدعة ، وتوصلت الدراسة الى ان آلة البیانو 
وبعض المؤلفات الموسیقیة اثرت على المفاھیم الخاصة بالتصمیم 

عى وتمیزت التصمیمات المنفذة تحت تاثیر آلة البیانو مقارنة الطبا
االیقاع ،الوحدة ،الحركة ، (بباقى التصمیمات  بـاإلبداع فى  

  )التناسق 
Statement of the problem 

إن فن تصمیم االزیاء من الفنون التشكیلیة التى یحتاج فیھا مصمم 
یستلھم منھا تصمیماتة ویجدد فى  االزیاء دائما الى مؤثرات خارجیة

وتنشط فالموسیقى قد تحفذ  ,إبداعاتھ ومن تلك المؤثرات الموسیقى 
ً بتلقائیة  خیال المصمم نحو إبداع خطوط  تصمیمات لیكون مبتكرا
عن طریق استدعاء االفكار واالشكال لتكوین فكرة تصمیمیة مبدعة 

جاد بیئة ومن ھنا جاءت فكرة البحث حیث حاولت الباحثة ای، 
ابتكاریة جدیدة قد تساعد الطالب على زیادة قدراتھم اإلبتكاریة فى 
تصمیم األزیاء بدال من اعتمادھم على المصادر المرئیة التقلیدیة 
التى یستخدمونھا بالفعل أو التصمیم الحر ، فى محاولة اللجوء الى 
طرق وأسالیب تصمیم أزیاء جدیدة وھى سماع الموسیقى أثناء 

ألزیاء كمصدرالھام صوتى قد یساھم فى زیادة قدراتھم تصمیم ا
  :اإلبداعیة ، ویمكن تحدید مشكلة البحث فى التساؤالت اآلتیة

  : تساؤالت البحث 
ما تأثیر اإلستماع للموسیقى أثناء تصمیم األزیاء على مستوى  -1

  اإلبتكار ؟
ما تأثیر إختالف نوع الموسیقى على اإلبتكار فى تصمیم  -2

  ؟األزیاء 
ما العالقة بین مستوى التفكیر االبتكارى لتورنس ومستوى  -3

  التفكیر االبتكارى بسماع الموسیقى فى تصمیم األزیاء ؟
ما آراء الطالب نحو أسلوب االستماع الى الموسیقى  اثناء  -4

  تصمیم األزیاء ؟ 
Objective:   

  :یھدف البحث إلى ما یلى 
سیقى على القدرة اإلبتكاریة فى تصمیم قیاس أثر اإلستماع  للمو -1

  . األزیاء
قیاس تأثیر اختالف نوع الموسیقى على مستوى اإلبتكار فى  -2

  .تصمیم األزیاء
إیجاد العالقة بین مستوى التفكیر االبتكارى لتورنس ومستوى  -3

  . التفكیر االبتكارى بسماع الموسیقى فى تصمیم األزیاء
اه أسلوب االستماع  الى الموسیقى التعرف على آراء الطالب تج -4

  .اثناء تصمیم األزیاء
Significance 

  :ترجع أھمیة البحث إلى اآلتى 
محاولة اإلرتقاء بمستوى اإلبتكار فى تصمیم األزیاء للطالب  -1

  . المتخصصین
  . المساھمة فى تكوین خریج یتمیز بفكر إبتكارى -2
آ على التعامل مع ظروف العمل تقدیم خریج لسوق العمل قادر -3

  . ومشكالتھ بفكر غیر تقلیدى
قد یساھم فى طرح تصمیمات تتمیز بفكر إبتكارى مختلف فى  -4

  . المالبس الجاھزة تساعد على ترویج الموضة
Terminology 

 الموسیقىMusic -  : 
لغة مثل باقي اللغات لھا أحرف كتابة تسمى النوتة تدون بھا 

فاظ على ألحانھا وھذه اللغة تسامت واتسعت حتى خاطبت للح
كافة البشر على اختالف لھجاتھم وأجناسھم، فھي اللغة 

 Fanning(, David العالمیة المشتركة بین جمیع الشعوب 
,2001)  

  فن الموسیقىThe Music Art : 
ھو علم العزف على اآلالت الموسیقیة وعلم الغناء بموجب 

ً من عبارات األوزان الموسیقیة  التي تجعل اللحن مؤلفا
موسیقیة متساویة في أزمنتھا ولو اختلفت في نغاماتھا ، وھذا 

الفن یكون ممتع لألذن إلحداث الرضى النفسي والھدوء 
الوجداني والحس المرھف ویتمثل ذلك في األداء سواء كان 

ً أو غناًء     ) 2008امین و سلیم، (عزفا
  اإلبتكارInnovation - : 

رة الشمولیة لإلبتكار ھى عملیة عقلیة تعتمد على النظ
) الطالقة والمرونة واألصالة(مجموعة من القدرات العقلیة 

المبتكرة ، وتعتمد على بیئة میسرة لھذا  الشخصیةوسمات 
النوع من التفكیر لتعطى فى النھایة المحصلة اإلبتكاریة وھى 

والقبول اإلنتاج اإلبتكارى الذى یتمیز باألصالة والفائدة 
اإلجتماعى وفى نفس الوقت یثیر الدھشة لدى اآلخرین 

  )2001عبادة ، (
 األزیاء تصمیمFashion Design - : 

الخط  (لغة فنیة قوامھا مجموعة من العناصر المترابطة  
المحكومة بعدد من األسس ) والشكلواللون والخامة 

ا كالسیطرة والتوازن واإلیقاع والتناغم والتباین وغیرھا، مم
یساعد على استخدامھا بما یتالءم مع طبیعة الجسم البشرى 
ً للجانب النفعى فى إطار یبرز جمال التصمیم وفكر  ومحققا

  .)2008فاضل ، (المصمم 
 Delimitations  

  :یقتصر البحث على الحدود اآلتیة 
طالب الفرقة الرابعة شعبة المالبس والنسیج ، كلیة اإلقتصاد  1

  .جامعة حلوان المنزلى ،
  .تصمیم األزیاء الخارجیة الحریمى 2
  :أسالیب التصمیم المستخدمة  3

  .التصمیم باألسلوب التقلیدى وھو التصمیم الحر  أ 
مقطوعة موسیقیة كالسیكیة التصمیم أثناء اإلستماع إلى   ب 

  ").القدر"السیمفونیة الخامسة لبتھوفن المسماه (وھى 
قیة حدیثة مقطوعة موسیالتصمیم أثناء اإلستماع إلى   ج 

 ). الھیب ھوب(صاخبة وھى من الموسیقى المعروفة بـ 
Hypothesis 

  :یقوم البحث على الفروض التالیة 
ً بین درجات طالب  1 المجموعة (توجد فروق دالة إحصائیا

، المجموعة التجریبیة " 1"الضابطة ، المجموعة التجریبیة 
  . زیاءلوب االبتكار في تصمیم األبالنسبة ألس") 2"

ً بین درجات طالب  2 المجموعة (توجد فروق دالة إحصائیا
، المجموعة التجریبیة " 1"الضابطة ، المجموعة التجریبیة 

  .مقیاس االبتكار لتورانسبالنسبة ل") 2"
االبتكار في تصمیم  بیندالة موجبة توجد عالقة ارتباطیة  3

، ومقیاس ابتكار تورانس ) اإلبتكار الخاص(األزیاء 
  ).ار العاماإلبتك(

ً بین  4 المجموعة (طالب أراء توجد فروق دالة إحصائیا
، المجموعة التجریبیة " 1"الضابطة ، المجموعة التجریبیة 

أسلوب االستماع الى الموسیقى اثناء تصمیم  تجاه") 2"
  . األزیاء
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 Methodology 
اتبع البحث المنھج الوصفى والمنھج التجریبى لمالءمتھما   

 .وع  البحث والوصول إلى نتائج علمیة یمكن تعمیمھالموض
  : عینة البحث 

تكونت " عمدیة"مفردة وھى عینة ) 56(مجمل العینة قوامھا      
من جمیع طالب الفرقة الرابعة قسم المالبس والنسیج بكلیة 
اإلقتصاد المنزلى جامعة حلوان ، وھم ثالثة فصول ، وقد تطلب 

جموعات ، كل فصل عبارة عن البحث تقسیمھم إلى ثالثة م
مجموعة ، ولم تتدخل الباحثة فى ترتیب أسماء الطالب داخل 

، وفیما یلى " عمدیة عشوائیة "الكشوف مما یجعلھا عینة 
  :مواصفات كل مجموعة 

اإلبتكار الحر فى (طبق علیھا مقیاس  :المجموعة الضابطة  1
یم لقیاس القدرة اإلبتكاریة للطالب فى تصم )تصمیم األزیاء

ُسلوب المعتاد المتبع فى التصمیم لألزیاء  األزیاء باأل
  ).18(الحریمى ، وعددھا 

اإلبتكار (طبق علیھا مقیاس  :المجموعة التجریبیة األولى  2
لقیاس القدرة اإلبتكاریة فى ) السمعى فى تصمیم األزیاء

مقطوعة تصمیم األزیاء الحریمى مستلھمة من سماع 
فونیة الخامسة لبتھوفن السیم(موسیقیة كالسیكیة وھى 

  ).17(وعددھا  ،  ")القدر"المسماه 
اإلبتكار (طبق علیھا مقیاس  :المجموعة التجریبیة الثانیة  3

لقیاس القدرة اإلبتكاریة فى ) السمعى فى تصمیم األزیاء
تصمیم األزیاء الحریمى مستلھمة من سماع مقطوعة 
ً وھى  موسیقى ولكن مع اختالف نوع الموسیقى تماما

وعة موسیقیة حدیثة صاخبة وھى من الموسیقى مقط
  ).21(وعدد تلك المجموعة  ،) الھیب ھوب(المعروفة بـ 

ولقد تم التأكد من تكافؤ المجموعات الثالثة قبل تطبیق تجربة 
  .البحث

 Research Tools 
  :تطلب البحث بناء األدوات اآلتیة من إعداد وتصمیم الباحثة

  ) 1ملحق رقم  : (األزیاء إختبار فى تصمیم  -1
إجراء صدق المحك لمقاییس القدرات : ھدف اإلختبار   أ 

مقیاس اإلبتكار السمعى (الثالثة المستخدمة فى البحث وھى 
فى تصمیم األزیاء، ومقیاس اإلبتكار الحر فى تصمیم 

، وكذلك التأكد من ) األزیاء، ومقیاس اإلبتكار لتورنس
  .تطبیق التجربة تكافؤ مجموعات البحث الثالثة قبل

تكون اإلختبار من سؤال تطبیقى : إعداد ومحتوى اإلختبار  ب 
فى تصمیم األزیاء التعبیریة ، یُطلب من المفحوصین القیام  

، ثم إبتكار "ریا وسكینة"بتحلیل النص الدرامى لمسرحیة 
تصمیمات لثالثة شخصیات درامیة رئیسیة فى العمل 

  .الفنى
جیل اإلسم والفصل فى المكان یُطلب تس: تعلیمات اإلختبار   ج 

المخصص لذلك داخل  المستطیل ، واستخدام األدوات التى 
یتطلبھا التصمیم من أوراق وأقالم وألوان ، واإللتزام 

  .بالزمن المحدد لإلختبار
ً لجدول : تصحیح اإلختبار   د  تم تصحیح اإلختبار وفقا

بنود ، ) 7(التصحیح المرفق بالسؤال ، وتكون من عدد 
درجة على مجمل ) 20(خیرة للدرجة الكلیة وھى وخانة أ

  .التصمیمات التى إبتكرھا الطالب
ملحق رقم : (مقیاس اإلبتكار السمعى فى تصمیم األزیاء  -2
2  (  

قیاس القدرة اإلبتكاریة فى تصمیم األزیاء : ھدف المقیاس   أ 
یكون مصدر اإللھام فیھ تقوم على حاسة السمع حیث التى 

ثیره من مشاعر وأحاسیس اإلبداع سماع الموسیقى وما ت
إلبداع  وقدرات اإلبتكار لدى الطالب المتخصصین

  .تصمیمات متعددة وغیر مألوفة ألزیاء حریمى

تضمن غالف المقیاس مكان : تصمیم وإعداد المقیاس   ب 
) اإلسم ، الفصل الدراسى ، التاریخ(لتسجیل بیانات الطالب 

نفسھ من عدد  باإلضافة إلى زمن المقیاس، ویتكون المقیاس
مقطوعتین موسیقیتین أحدھما مقطوعة كالسیكیة وھى 

مخصصة ") القدر"السیمفونیة الخامسة لبتھوفن المسماه (
للمجموعة التجریبیة األولى ، واألخرى مقطوعة موسیقى 

مخصصة ) موسیقى ھیب ھوب(حدیثة صاخبة وھى 
للمجموعة التجریبیة الثانیة ، یطلب من كل مجموعة 

لى المقطوعة الموسیقیة المسجلة  المخصصة لھم اإلستماع إ
 .)وھو زمن المقیاس(لمدة ساعة واحدة 

أثناء اإلستماع یترجم الطالب إنفعاالتھم : محتوى المقیاس   ج 
والتأثیر الوجدانى للموسقى علیھم فى صورة تصمیمات 
ً من الموسیقى أكبر عدد ممكن من األفكار التصمیمیة  مستلھما

لب منھم محاولة اإلنطالق بأكبر عدد ألزیاء حریمى ، ویُط
من األفكار التصمیمیة بحیث تكون غیر مألوفة وغیر شائعة 

یسجل الطالب  ، وذلك فى المدة المحددة للمقیاس،
الورق الشفاف (التصمیمات باألدوات المعطاه لھم وھى 

المانیكان الحریمى من األمام   -لتسجیل األفكار التصمیمیة 
  ).الرصاصالقلم  -بمقاس ثابت 

 :تضمن المقیاس التعلیمات اآلتیة : تعلیمات المقیاس   د 
 تسجل بیانات الطالب فى أعلى الصفحة.  
  مانیكان ( استخدم األدوات المعطاه فى تسجیل األفكار

ورق شفاف لتسجیل ورسم  –حریمى كدلیل للرسم 
  ).القلم الرصاص أداة الرسم –أفكارك 

 قبل السماح  عدم البدء فى الرسم أو تسجیل األفكارك
  .بذلك

  قراءة الورقة والتعلیمات قبل البدء فى رسم التصمیمات
 ).زمن قراءة التعلیمات خارج زمن المقیاس(

تم تصحیح مقیاس اإلبتكار عن طریق : تصحیح المقیاس   ه 
تصحیح الطالقة والمرونة واألصالة والتفاصیل ، وھى 

حیث أن التصحیح یعتمد على جوانب (مكونات اإلبتكار 
) بتكار ولیس على الخصائص الجمالیة والفنیة للتصمیماتاال

  :وتم التصحیح كما یلى 
ھى عدد التصمیمات التى أنتجھا كل طالب مھما كان : الطالقة 

عددھا ، فإذا صمم الطالب خمسة تصمیمات فدرجة الطالقة 
  .ولیس لھا حد أدنى أو حد أقصى فى الدرجات" خمسة"

على تنوع التصمیمات التى ینتجھا ُحسبت درجة المرونة : المرونة 
الطالب ، بمعنى قدرة الطالب على التنقل من فكرة إلى فكرة مختلفة 
ً فى التصمیم ، وعلى ذلك تم تقسیم تصمیمات الطالب الواحد  تماما
ً لشكل التصمیم ثم وضع  إلى فئات تسمى فئات المرونة وصنفت تبعا

ً إذا صمم الطالب ثالث ة تصمیمات لبلوزة درجة على كل فئة ، فمثال
واھتم فیھم بتصمیم الكولة فقط فتعتبر ھذه فئة تصمیم واحدة ویأخذ 
درجة واحدة ، لذلك حسبت المرونة عن طریق عدد فئاتھا المختلفة 

  .فى شكلھا وتم حذف الفئات التى تكررت
تدل درجة األصالة على تمیز وعدم شیوع فكرة التصمیم : األصالة 

العینة ككل ولھذا یتم التصحیح عن طریق وعدم تكرارھا بین أفراد 
تقسیم أعمال طالب العینة الكلیة مرة واحدة إلى فئات ، وتحسب 
النسبة المئویة لتكرار التصمیم فى العینة الكلیة لمعرفة مدى شیوع 
وتكرار التصمیم ، فالفكرة التى تكررت أربعة مرات فأكثر تأخذ 

أخذ درجة واحدة ، صفر ، أما الفكرة التى تكررت ثالثة مرات ت
والفكرة التى تكررت مرتین تاخذ درجتین ، وأعلى درجة لألصالة 
ھى ثالثة درجات والتى لم تتكرر فكرة التصمیم فیھا إال مرة واحدة 

 .فى مجمل العینة
تدل درجة التفاصیل على أیة إضافت ساعدت على : التفاصیل 

ُعطیت درجة واحدة  لكل إضافة إبراز فكرة التصمیم وتمیزه ، وقد أ
   .متمیزة

  )  3ملحق رقم : (مقیاس اإلبتكار الحر فى تصمیم األزیاء  -3
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قیاس القدرة اإلبتكاریة فى تصمیم األزیاء : ھدف المقیاس 
ألسلوب المعتاد المتبع فى تدریس التصمیم للفرقة الحریمى با

  .الرابعة
تصمیم المقیاس ومحتواه وتعلیماتھ ال : تصمیم وإعداد المقیاس 

لف عن المقیاس السابق إال فى نقطة واحدة ھى عدم وجود یخت
موسیقى أثناء تصمیم وإبتكار الطالب األزیاء الحریمى ، وال یعتمد 
على  حاسة السمع وما تثیره الموسیقى من أحاسیس وتأثیرات 

المعتاد " األسلوب الحر"وجدانیة أثناء التصمیم ، فقد إعتمد على 
وقد تم تصحیحھ بنفس طریقة تصحیح التقلیدى المتبع فى التصمیم، 

  .المقیاس السابق
  ) 4ملحق رقم  : (مقیاس التفكیر اإلبتكارى لتورنس  -4

استخدمت الباحثة مقیاس التفكیر اإلبتكارى لتورانس باستخدام 
وذلك بھدف قیاس ") الدوائر"النشاط الثانى / الصورة أ (الصور 

نتھ وإیجاد العالقة بینھ التفكیر اإلبتكارى العام ألفراد العینة لمقار
  . وبین القدرة الخاص لإلبتكار فى تصمیم األزیاء

  ) 5ملحق رقم  : (اإلستبیان  -5
موسیقى [أثر أسلوب اإلبتكار ( استطالع آراء الطالب نحوإستبیان 
على مستوى اإلبتكار فى تصمیم ] الحر/ موسیقى حدیثة/ كالسیك
  ).األزیاء

ء طالب المجموعات التعرف على آرا :ھدف اإلستبیان   أ 
الثالثة نحو أسلوب التصمیم ، وتم صیاغة عبارات اإلستبیان 
بدقة بحیث تتوافق مع المجموعات الثالثة بالرغم من اختالف 
أسلوب التصمیم المتبع فى كل مجموعة ، فكل طالب دون 

  .  إستجابتھ بناًء على أسلوب التصمیم الذى اتبعھ
ضح الھدف منھ تكون من غالف یو :إعداد اإلستبیان   ب 

ً اشتمل على  وعنوان البحث وإسم الباحثة وتخصصھا، أیضا
أماكن یدون فیھا الطالب بیاناتھ الشخصیة من حیث اإلسم 
والفصل باإلضافة إلى التاریخ والتعلیمات، تضمن اإلستبیان 

عبارة ، كلھا عبارات موجبة فیما عدا ثالثة ) 14(عدد 
  ).11، 10، 4(عبارات سالبة ھى أرقام 

تضمنت التعلیمات شرح كیفیة تسجیل  :تعلیمات اإلستبیان   ج 
واحدة ) ( اإلستجابة بعد قراءة كل عبارة ووضع عالمة 

أمام العبارة وفى المستوى الذى یتفق مع رأى الطالب فى 
المكان المخصص لذلك ، والتأكید على عدم ترك أى عبارة 

  .بدون عالمة
ً لتصمیم وضع میزان تقدیر خماس :تصحیح اإلستبیان   د  ى طبقا

ً، (، تضمن خمسة مستویات لإلجابة "لیكرت" موافق جدا
 ً حیث تقدر الخانة ) موافق، متردد، معترض، معترض جدا

" ً بأربعة " موافق"بخمسة درجات، والخانة " موافق جدا

بثالثة درجات، أما خانة " متردد"درجات، والثالثة 
 فتعطى درجتین، ودرجة واحدة للخانة الخامسة" معترض"
" ً ، وتم عكس التصحیح بالنسبة للعبارات " معترض جدا

  .الثالثة السالبة
  صدق وثبات أدوات البحث

  الصدق: أوالً 
: لجمیع أدوات البحث ) صدق المحكمین(الصدق المنطقى  - 1   
  ) 6ملحق رقم  ) ( أسماء المحكمون ووظائفھم فى (

، " إختبار فى تصمیم األزیاء"تم عرض أدوات البحث وھى 
ومقیاس اإلبتكار "، " مقیاس اإلبتكار الحر فى تصمیم األزیاءو"

من األساتذة ) 5(، على عدد " السمعى فى تصمیم األزیاء
، بھدف التأكد ) 8(على عدد " اإلستبیان"متخصصین ، كما عرض 

من التصمیم الصحیح لألدوات وقدرتھا على القیاس السلیم ، وقد 
دیالت، وتم التصویب أبدى المتخصصین بعض المالحظات والتع

ً للتطبیق ً على مقترحاتھم ثم أقروا بصالحیتھا جمیعا   .بناءا
درات  -2   اییس الق دق مق میم : (ص ي تص ارالحر ف اس االبتك مقی

اس  اء ، ومقی میم األزی ى تص األزیاء ، ومقیاس اإلبتكار السمعى ف
  :صدق المحك " : االبتكار لتورنس

الحر في تصمیم  مقیاس االبتكار"تم حساب صدق المحك لـ 
، " ومقیاس اإلبتكار السمعى فى تصمیم األزیاء"، " األزیاء

عن طریق الصدق المرتبط بالمحك، " ومقیاس االبتكار لتورانس"
اختبار فى تصمیم األزیاء بملحق "ودرجة المحك ھنا عبارة عن 

طبق على مجموعات البحث الثالثة وكانت درجة )" 1( البحث رقم 
رجة أعمال السنة التطبیقى لنفس طالب عینة ھذا اإلختبار ھى د

البحث فى مقرر تصمیم األزیاء التعبیریة ، وھو أقرب مقرر 
لمحتوى المقاییس المستخدمة فى البحث الحالى وأقربھ إلى موضوع 
البحث ، حیث تم حساب معامل اإلرتباط بین درجة المحك ودرجة 

كانت قیمة الطالب فى كل من مقیاسى اإلبتكار ومقیاس تورنس، و
 0.802وقیمة االرتباط  لمقیاس اإلبتكار الحر، 0.851اإلرتباط 

مقیاس االبتكار أما  السمعى في تصمیم األزیاء، مقیاس االبتكارل
وكلھا قیم دالة ،  0.889لتورنس فكانت قیمة معامل اإلرتباط 

القتراب تلك القیم  من الواحد الصحیح  0.01إحصائیا عند مستوى 
صدق وقدرة المقاییس الثالثة على قیاس ما وضع مما یؤكد على 

  .لقیاسھ بموضوعیة
  االتساق الداخلى صدق  : االستبیانصدق  -3  

تم التأكد من صدق اإلستبیان عن طریق استخدام االتساق     
درجة كل عبارة الداخلي وذلك بإجراء معامل إرتباط  بیرسون بین 

ع آراء الطالب نحو استطالإستبیان (والدرجة الكلیة لالستبیان 
  :التالي یبین ذلك  ،والجدول) سماع الموسیقى اثناء تصمیم األزیاء

  قیم معامالت االرتباط والدالة اإلحصائیة )  1( جدول 
  ستبیان لصدق اإلتساق الداخلى لإل 

 الداللة اإلرتباط  م الداللة االرتباط م
1 0.912 0.01 8 0.723 0.01 
2 0.803 0.01 9 0.641 0.05 
3 0.771 0.01 10 0.861 0.01 
4 0.937 0.01 11 0.909 0.01 
5 0.617 0.05 12 0.628 0.05 
6 0.888 0.01 13 0.606 0.05 
7 0.825 0.01 14 0.746 0.01 

   
( یتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلھا دالة عند مستوى 

د على القتراب قیمھا من الواحد الصحیح مما یؤك)  0.05 -  0.01
  .       وقدرتھا على القیاس الصحیحعبارات االستبیان صدق وتجانس 

           الثبـات :ثانیاً 
میم "ثبات مقاییس القدرات وھى  -1 ي تص مقیاس االبتكار الحر ف

اء اء" ،" األزی میم األزی ى تص معى ف ار الس اس اإلبتك  ،"ومقی
  ):تحلیل التباین(ثبات ": ومقیاس االبتكار لتورانس"

ً یق ا ائج وثابت ن النت ً فیما یعطي م صد بالثبات أن یكون المقیاس منسقا
تخدام  م اس س الظروف ، وت ى نف ھ ف ویعطى نفس النتائج عند تطبیق
ات  تحلیل التباین لمناسبتھ لتلك األدوات ،حیث تم حساب معامل الثب

اء، ل" میم األزی ي تص ر ف ار الح اس االبتك ار "مقی اس اإلبتك ومقی
باستخدام  " ، ومقیاس االبتكار لتورانس"ألزیاءالسمعى فى تصمیم ا

  : تحلیل التباین والجدول التالي یظھر نتائج الثبات 
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  لمقاییس القدرات الثالثة) تحلیل التباین(ثبات )  2(جدول 

  
كانت دالة إحصائیا عند ) ف( قیم جمیع إن )  2( یتضح من جدول 

تكار الحر في االب"مقیاس  ثبات، مما یشیر إلى ) 0.01(مستوى 
، "اإلبتكار السمعى فى تصمیم األزیاء"ومقیاس ، " تصمیم األزیاء

  ."االبتكار لتورانس"ومقیاس 
استطالع آراء الطالب نحو أسلوب سماع (استبیان ثبات  -2

  :  معامل ألفا، التجزئھ النصفیة: ) الموسیقى اثناء تصمیم األزیاء
 Alphaكرونباخ   معامل الفا : تم حساب الثبات عن طریق      

Cronbach   وطریقة التجزئة النصفیة ،Split-half     وفیما یلى
  .قیم معامالت الثبات

   إلستبیانقیم معامالت ثبات ألفا والتجزئة النصفیة ل)  3( جدول 
 التجزئة النصفیة معامل الفا الثبات

 0.935 – 0.831 0.882 معامل الثبات
معامل : قیم معامالت الثبات  یتضح من الجدول السابق أن جمیع

مما   0.01الفا ، التجزئة النصفیة مرتفعة وھى دالة عند مستوى 
ودقتھ فى القیاس واتساقھ فیما یزودنا بھ  االستبیانیؤكد على ثبات 

من معلومات عن المفحوصین، ویشیر إلى األداء الفعلى 
  . للمفحوصین

Theoretical Framework 
  :عریف بالموسیقى المستخدمة فى البحث الحالى ت: أوالً 

للموسیقار : ) القدر(السیمفونیة الخامسة لبیتھوفن بعنوان  -1
میالدیة ،  1824، والتي أنھاھا عام "لودفیج فان بیتھوفن"  األلمانى

الغربیة ،   سیقیة الكالسیكیةالمو وتعد واحدة من أشھر األعمال
وتعتبر السیمفونیة الخامسة من أعظم أعمال بیتھوفین ، ویعتبرھا 

بسیونى ، ( .البعض أعظم قطعة موسیقیة ُكتبت على  اإلطالق
2006(  

ھى أحد أنواع الموسیقى ) : Hip hop( موسیقى الھیب ھوب -2
 افیةوالثقافة في الوالیات المتحدة األمریكیة ، تعتبر حركة ثق

منذ ) الھیب ھوب(، نشأت تلك الثقافة  لألمریكین األفارقة
كرد فعل لما تعرضت لھ تلك الفئة من ظلم وعنصریة   1970عام

وكنوع من التعبیر عن النفس ضد المشاكل المجتمعیة مثل الفقر 
 ً ً مستقال والبطالة والتفرقة ، لیصبح الھیب ھوب ثقافة ممیزة وفنا
فیما بعد ، وقد انتشر في السنوات األخیرة ثقافة الھیب ھوب في 

ً من لھ اصول أفریقیة جمیع أنحاء  العالم بین فئة الشباب وخصوصا
، فأنتشر في أوروبا وإفریقیا وآسیا وكان أحد أھم أسباب اإلنتشار 
ھو نفاذ الثقافة االمیركیة إلى جمیع أنحاء العالم من خالل السینما 
ووسائل االعالم المختلفة ، كما أن الھیب ھوب یعطي الشباب حریة 

ة في أي فن آخر وكذلك السھولة فى في التعبیر لیست موجود
إنتاجھا حیث یستطیع أي فنان كتابة كلمات ووضع موسیقى علیھا 

   )Fanning, 2001(.من خالل برامج كمبیوتر جاھزة متخصصة
  عالقة الموسیقى بالفنون التشكیلیة :ثانیاً 
الموسیقى والفن  التشكیلى یؤدي الى خلق بیئة ان الدمج بین      

ة على اإلبتكار وتتسم  بزیادة المساحة االبداعیة من مالئمة ومحفز
خالل االستثمار الصحیح للموسیقى تجاه العمل الفنى إلنتاج 
تصمیمات سواء كان ھذا التصمیم لوحة أو زى أو أى عمل فنى 
تشكیلى آخر ، فقد حاول العدید من فنانى األزیاء والفنانین 

النتاج اعمال ممیزة  التشكیلیین الجمع بین ماھو مرئى وماھو سمعى
، وھناك العدید من المصورین اتخذوا من  الموسیقى منطلقا للتعبیر 

حیث , وذلك من خالل نظمھا البنائیة والتركیبیة وقیمتھا التعبیریة 
حاولوا ان یعكسوا االنطباع المتولد من الموسیقى وفق رؤیتھم 
الخاصة وترجمتھا إلى أعمال مرئیة مبدعة ، فقد اتخذ بعض 

لفنانین التشكیلیین من المؤلفات الموسیقیة العالمیة لكبار الموسیقیین ا
مدخال للتعبیر عن الرؤیة التشكیلیة فكانت الموسیقى تمثل لھم 

  ) Richard, 2011( المصدر الذى یستقون منة ابداعاتھم
ان كثیرا من الفنانیین التشكیلیین لجأوا  )Frisch , 2010(وقد ذكر 

ولكنھا ترتبط , قى كخلفیة تصاحب العرض الى استخدام الموسی
ارتباطا اساسیا بطبیعة البناء التشكیلى حیث تساعد على تكملة 

وفى ھذا النوع من , وتاكید المعنى االنفعالى عند المشاھد , الفكرة 
المزاوجة بین الموسیقى والفن التشكیلى یسعى الفنان الى استخدام 

العمل یلتحم بة وتھتز  الموسیقى كى تضع المشاھد وكانة جزء من
مشاعرة معة ویعیش حالة من المزج بین الصوت المسموع والبناء 

  . التشكیلى المرئى 
  ابرز الفنانین التشكیلیین الذین تأثروا بالموسیقى   : ثالثاً 

كان كاندنسكى محبا وشغوفا ویستمع كثیرا : كاندنسكى  -1
ؤلف ، للموسیقى اثناء رسم لوحاتة ، وكان یشبة المصور بالم

وقد ربط كاندنسكى بین انغام الموسیقى وااللوان واالشكال 
كنغمات ایقاعیة تعكس المحاوالت التى سعى من خاللھا 
التعبیر عن انطباعاتة الموسیقیة المختلفة والتى من خالل 
تنظیمھا الجمالى یؤلف نظاما تشكیلیا معبرا عن طبیعة البناء 

ان كاندنسكى  )2006صالح الدین ، (الموسیقى ، واكدت 
استخدم مجموعة من االشكال والخطوط وااللوان المتناغمة 
ایقاعیا فى لوحاتة تشعرنا وكاننا نسمع الصوت داخل البناء  

ً فى , التصویرى  مما یعكس حسا موسیقیا ینبض بقوة معبرا
باسم سماع االلوان ) 1(العمل الفنى، كما فى صورة  رقم 

اللوان وكان حركة حیث نشعر فى اللوحة بسماع  صوت ل
وفى صورة , االلوان تسمعنا صوت حركى فى اللوحة المرئیة 

نرى حركة الخطوط والمساحات تشعرنا وكاننا نسمع ) 2(رقم 
بما تحمل فى طیاتھا من اشكال ) 3(صورة رقم , اصوات 

مما یدل على انة .  توحى لنا بسماع موسیقى وسیمفونیات 
للوحة الفنیة فالموسیقى یوجد ارتباط واضح بین الموسیقى وا

, واللوحة الفنیة تتحدث بخطوطھا والوانھا , تتحدث بنغماتھا 
ونرى ان كاندنسكى اعتمد فى التعبیر عن الحركة فى اللوحة 

  . الفنیة بالخطوط والمساحات
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للفنان كاندنسكى باسم  )1(صورة رقم  
 (Mallen, 2003) )سماع االلوان(

ندنسكى باسم  للفنان كا )2(صورة رقم 
 (Bockemuhl, 2006) )اصوات(

المقطوعة (للفنان كاندنسكى باسم   )3(صورة رقم 
 (Mallen, 2003) )السادسة 

ً : موندریان  -2 حاول موندریان من خالل اعمالة ان یجد تعبیرا
ً لالیقاعات والتراكیب الموسیقیة ، ویذكر  تشكیلیا مقابال

Worthen, 2007)( ا بسماع ان موندریان كان شغوف
الموسیقى اثناءالقیام  باعمالة الفنیة مما سھل علیة الربط بین 
انغام الموسیقى وتلك االلوان والمساحات كنغمات ایقاعیة 

ظھر لة طراز خطى  1913متوازیة مع الموسیقى ، وفى عام 
ممیز ذو طبیعة تجریدیة حدث فیة حوار بین الموسیقى والفن 

وحات سیمفونیات  لما فیھا التشكیلى وكان یطلق على بعض الل
ونرى ان موندریان , من تنغیم موسیقى فى الخطوط وااللوان

   .اختلف فى التعبیر فى لوحاتة

 

 

 

 الشجرة الحمراء )4(صورة رقم  
(Bockemuh ,2006) 

 ,Bambrough) الوان )5(صورة رقم 
2003) 

 (Worthen, 2007) الدوامة )6(صورة رقم 

ان موسیقار ابتدا بالموسیقى واصبح ھو فن:  تشورلیونیس -3
 Bambrough, Renfordرساما بعد ذلك ، وذكر عنة

انة رساما غیر عادى بسبب جمعھ بین الموسیقى )  (2003
, لیصبح رساما وفنانا موسیقیا فى آن واحد  معا والرسم 

وتمثل لوحاتھ قصیدة فلسفیة من االلوان وسیمفونیة من 
موسیقیة ، وقرر تشورلیونیس ان ایقاعات الرسم لتلك الرؤیة ال
طبقا لقوانین بناء السوناتا ) سونتا(یرسم لوحات تحت مسمى 

فى الموسیقى ، اذ یُعرف الموسیقیون السوناتا على انھا مؤلفة 

موسیقیة تعزفھا االالت وتتصارع فیما بینھا االلحان لكى یتم 
الوصول فى النھایة الى انتصار اللحن الرئیسى ، فقرر 

ان یقوم برسم ھذه النغمات ویعبر عنھا بموج البحر " تشور"
الشھیرة  المكونة من ثالث لوحات ) سونتا البحر ( فى لوحة 

كل لوحة تمثل مرحلة من مراحل موج البحر  صورة رقم 
 )9(صورة رقم ) . 8(صورة رقم ).7(
  
  

 

  

  المرحلة االولى من سونتا البحر
) ,Ciurlionis ) 7صورة (

2019) 

  لة الثانیة من سونتا البحرالمرح
  )(Ciurlionis, 2019 )8صورة (

  المرحلة الثالثة من سونتا البحر
 ) ,Ciurlionis ) 9صورة (

2019) 

 ً اوجة التشابھة واإلختالف بین الموسیقى وفن تصمیم : رابعا
 : االزیاء 

توجد عالقة وطیدة بین الموسیقى وفن تصمیم االزیاء من حیث ان 
ل اسس وعناصر عند صیاغتھا صیاغة متكاملة كال منھما یحم

تؤدى الى نجاح اللحن الموسیقى او التصمیم  وفیما یلى بعض 
  :  اوجھة التشابھة

حیث عرف : من حیث الجملة الموسیقیة والجملة التصمیمیة   -1

الجملة الموسیقیة بأنھا شكل لحنى یتكون من  )2000سمیر، (
تنتھى بقفلة تامة  تستمر مدتھا عدة مقاطع و, خالیا متصلة 

تعطى ایحاء بالنھایة فى اطار السلم االساسى الذى تتالف منة 
بینما  الجملة التصمیمیة ھى بناء یتكون من مجموعة , الجملة  

من عناصر التصمیم  تصاغ تحت اسس التصمیم لینتج تصمیم 
  . بة وحدة عضویة متكاملة

لقد : صمیمیة البناء التكوینى للمفردات الموسیقیة والمفردات الت -2
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ان التكوین فى الموسیقى ھو العالقة بین ) 2000ارون ، (عرف 
المفردات اللحنیة والتى تكون جمل موسیقیة ثم تكون فقرة 
موسیقیة ، بینما نجد ان التكوین فى تصمیم االزیاء  یكون عبارة 

لتكوین ) الخط اللون الخامة(عن صیاغة مجموعة من المفردات 
 .التصمیم الكلى

فقد ذكرت : قاع فى الموسیقى واالیقاع فى تصمیم االزیاء االی -3
االیقاع فى الموسیقى بانة ھو االساس   )2008امین و سلیم ، (

الذى ینظم اللحن من خالل الزمن وعناصر االیقاع فى الموسیقى 
سرعة وزمن  -الضغط الموسیقى –المیزان  –الموسیقى (

تنظیم العناصر من   اما االیقاع فى تصمیم االزیاء فھو) اإلیقاع
خطوط ومساحات  وألوان وخامات الموجودة بین وحدات 
التصمیم ، وتنقسم انواع االیقاع فى التصمیم الى ایقاع حركى 
ویاتى من تقسیم الخطوط والمساحات وایقاع لونى یأتى من 
تدریج االلوان ، ایضا یعطى االیقاع  فى الموسیقى نوعا من 

بینما االیقاع فى تصمیم االزیاء   الراحة السمعیة لدى المستمع
 .یعطى راحة بصریة للمتلقى

حدد : التباین فى الموسیقى والتباین فى تصمیم االزیاء  -4
بان التباین فى الموسیقى ھو احداث اختالف فى  )2000سمیر،(

تكوین الشكل اللحنى والسرعة ویمكن ان یحدث من خالل تقابل 
التباین فى التصمیم من  االصوات الغلیظة والرفیعة  بینما یحدث

خالل الخطوط والمساحات واختالف احجامھا او من خالل 
 . اختالف االلوان فى التصمیم

 ,Richard(یرى : االتزان فى الموسیقى واالتزان فى التصمیم  -5
أن االتزان فى الموسیقى ھو  محاولة ایجاد نوع من  ) 2011

ضعفة وبین التعادل والوحدة بین السرعة والبطء وقوة الصوت و
مجموع اجزاء الُجمل الموسیقیة من حیث االرتفاع واالنخفاض 
والتناسق بین صور االیقاعات المختلفة فى اللحن  ویعطى تعادل 
لالذن ، بینما فى تصمیم االزیاء یتحقق من خالل الوحدة الكلیة 
للخطوط والمساحات واالشكال وااللوان  كذلك التعادل بین 

  .كة العین فى التصمیمالمسارات المختلفة لحر
وترى الباحثة ان تصمیم االزیاء والموسیقى من اكثر الفنون 
التشكیلیة التى تتشابھة فى عناصرھا واسسھا فنجد ان الخط 

یتشكل باتزان وسیطرة وایقاع یحددة مصمم , فى التصمیم 
ویتفق معة , االزیاء لتحقیق الوحدة العضویة فى التصمیم 

ر باسس معینة لیخرج الجملة اللحن فیصیغة الموسیقا
وللموسیقى تاثیر مبھر على اى فنان تشكیلى اذا , الموسیقیة 

 . استمع الیھا اثناء اداءه للعمل الفنى 
  :تكافؤ مجموعات البحث الثالثة 

للتحقق من تكافؤ مجموعات البحث الثالثة ، تم حساب تحلیل     
ة التجریبیة المجموعة الضابطة ، المجموع(التباین لدرجات طالب 

الذى  فى اختبار تصمیم األزیاء") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"
تم تطبیقھ قبل إجراء التجربة بھدف التأكد من التكافؤ بین 

  :وضح ذلك یوالجدول التالي  ، المجموعات

  ") 2"ریبیة ، المجموعة التج" 1"المجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة (تكافؤ المجموعات )  4( جدول       

  
غیر دالة إحصائیا ، مما ) ف( قیمة  إن)  4( یتضح من جدول 

یشیر إلى عدم وجود فروق حقیقیة بین درجات طالب مجموعات 
، " 1"المجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة (البحث الثالثة 

قبل یؤكد علي تكافؤھا وتجانسھا ، مما  ")2"المجموعة التجریبیة 
    .بحثإجراء تجربة ال

  :النتائج 
ً لترتیب فروض البحث    تم عرض النتائج وفقا

توجد فروق دالة "ینص الفرض األول على أنھ :  األولالفـرض 
ً بین درجات طالب  المجموعة الضابطة ، المجموعة (إحصائیا

بالنسبة ألسلوب ") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"التجریبیة 
  ". االبتكار في تصمیم األزیاء

من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین بین درجات  وللتحقق
المجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة (المجموعات الثالثة 

بالنسبة لألسلوب المستخدم فى ") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"
وضح نتائج المكونات األربعة ی اإلبتكار لكل منھم ، والجدول التالى 

نة واألصالة والتفاصیل كال على الطالقة والمرو(ألسلوب اإلبتكار 
  :بین المجموعات الثالثة ) حده وكذلك المجموع الكلى لإلبتكار

  ،" 1"المجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة (تحلیل التباین بین المجموعات الثالثة )  5( جدول 
  االبتكار  في تصمیم األزیاء بالنسبة ألسلوب") 2"المجموعة التجریبیة  
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دالة إحصائیا عند ) ف( قیم جمیع إن )  5( یتضح من جدول        
، مما یدل على وجود فروق جوھریة بین ) 0.01(مستوى 

المجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة (المجموعات الثالثة 
أسلوب اإلبتكار بالنسبة إلى ") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"

وق واتجاھاتھا تم ، ولمعرفة تلك الفرالمستخدم فى كل مجموعة
للفروق بین المتوسطات لكل مكون من مكونات " ت"تطبیق اختبار 

وكذلك المجموع ) التفاصیل -األصالة -المرونة -الطالقة(اإلبتكار 
ً على حدة فى جداول منفصلة أرقام  ، ) 7(، ) 6(الكلى لإلبتكار كال

) 2(، )  1(، ویتبع كل جدول شكل بیانى أرقام ) 10(، )  9(، ) 8( 
ول واألشكال اوالجد توضح ما جاء بالجداول ،) 5(، ) 4(، ) 3(، 

  : ة تعرض تلك النتائج الخمسة التالی

  المجموعة الضابطة ، (داللة الفروق بین متوسط درجات طالب )  6 (جدول 
  للطالقةبالنسبة ") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"المجموعة التجریبیة 

    :لذى یوضح ما جاء بالجدول عالیھ وفیما یلى الشكل البیانى ا

10.911

15.176

المجموعة الضابطة12.457

"1"المجموعة التجریبیة 

"2"المجموعة التجریبیة 

  
  ")2"، المجموعة التجریبیة " 1"المجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة (الفروق فى الطالقة بین )  1( شكل

  :اآلتى ) 1( والشكل )  6 (یتضح من الجدول 
 "1"عند مقارنة المجموعة الضابطة بالمجموعة التجریبیة  -1

وھي قیمة ذات داللة ، " 5.339"تساوي " ت"كانت قیمة 
لصالح المجموعة التجریبیة  0.01إحصائیة عند مستوى 

"1" .  
كانت " 2"بمقارنة المجموعة الضابطة بالمجموعة التجریبیة  -2

ً عند ، " 2.011"تساوي " ت"قیمة  وھي قیمة دالة إحصائیا
 . "2"لصالح المجموعة التجریبیة  0.05مستوى 

بالمجموعة التجریبیة " 1"بمقارنة المجموعة التجریبیة أما  -3
وھي قیمة ذات ، " 3.965"تساوي  " ت"فكانت قیمة " 2"

لصالح المجموعة  0.01داللة إحصائیة عند مستوى 
 . "1"التجریبیة 

وتشیر تلك النتیجة أن أفضل مجموعة بالنسبة لمستوى اإلبتكار   
إلى موسیقى بتھوفن التى استمعت " 1"ھى المجموعة التجریبة 

التى استمعت إلى " 2"الكالسیك  تلیھا المجموعة التجریبیة 
موسیقى ھیب ھوب الحدیثة ثم فى المرتبة األخیرة كانت المجموعة 
الضابطة التى اتبعت األسلوب المعتاد فى التصمیم ، أى أن أسلوب 

 .اإلستماع إلى الموسیقى الكالسیك كان ھو األفضل
ویمكن تفسیر ھذه النتیجة بأن أسلوب اإلستماع إلى الموسیقى 
الكالسیك لبتھوفن كان لھا تأثیر قوى على استدعاء الطالب لقدر 

كبیر من التصمیمات وتولدت لدیھم طالقة أعلى فى عدد 
التصمیمات وسرعة صدورھا  نتیجة اإلستماع إلى تلك الموسیقى 

ن التصمیمات ، ایضا التى مكنتھم من سرعة تسجیل عدد كبیر م
وطول النغمة الموسیقیة ادى الى وجودة مساحة من , االیقاع الھادى 

الوقت استغلھا الطالب فى رسم العدید من التصمیمات وذلك أكثر 
من التصمیمات التى سجلھا الطالب الذین استمعوا إلى الموسیقى 

دد الحدیثة  نظرا لالیقاع العالى السریع ، وأكثر بفارق واضح من ع
  . تصمیمات الطالب الذین لم  یستمعوا إلى أى موسیقى

القاضى وآخرون، (وتتفق النتیجة السابقة مع دراسة كٍل من    
فى تفوق المجموعات ) 2016صدقة، (وكذلك دراسة  )2016

التجریبیة عن الضابطة ، حیث توفرت حریة كاملة للتعبیر فى تلك 
ً فى إطالق الدراسات دون خوف أو خجل ، مما كان لھ دو ً كبیرا را

العنان لألفكار دون قیود وھو ما ساعد على تحسین قدرات التفكیر 
اإلبتكارى لدى الطالب وساعد على إثراء أفكارھم وتطویرھا وھو 
ما أدى فى النھایة إلى تنمیة تفكیرھم اإلبداعى الذى انعكس على 

ً مع دراسة   تأثیربالنسبة إلى  )2015حبیب ، (أدائھم، كما تتفق أیضا
االستماع الي الموسیقي فى الدراستین على تنمیة االبداع في تصمیم 
االزیاء لطالبات شعبة المالبس الجاھزة بالمدرسة الثانویة الصناعیة 
، ھذا على الرغم من اختالف مواصفات العینة فى الدراسة الحالیة 

ً اتفقت نتائج الدراستین  فى وجود فروق عن الدراسة السابقة ، أیضا
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ً لصالح المجموعات التجریبیة بالنسبة إلى التفكیر دا لة إحصائیا
اإلبداعى فى تصمیم األزیاء وكذلك بالنسبة إلى أداء مھارات تصمیم 

   .األزیاء المطلوبة فى كال الدراستین

  المجموعة الضابطة ،(داللة الفروق بین متوسط درجات طالب )  7 (جدول 
  بالنسبة للمرونة") 2"التجریبیة  ، المجموعة" 1"المجموعة التجریبیة  

  
    :وفیما یلى الشكل البیانى الذى یؤكد على النتیجة السابقة

5.333

9.665

المجموعة الضابطة7.538

"1"المجموعة التجریبیة 

"2"المجموعة التجریبیة 

  
  الفروق فى المرونة بین )  2( شكل

  ") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"المجموعة التجریبیة  المجموعة الضابطة ،(
  : اآلتى والشكل السابقین إلى یشیر الجدول 

كانت قیمة " 1"بمقارنة المجموعتین الضابطة والتجریبیة  -1
وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند ، " 5.587"تساوي " ت"

  . "1"لصالح المجموعة التجریبیة  0.01مستوى 
عند المقارنة بین المجموعتین الضابطة " ت"وكانت قیمة  -2

وھي قیمة ذات داللة ، " 2.917"تساوي " 2"والتجریبیة 
لصالح المجموعة التجریبیة  0.01حصائیة عند مستوى إ
"2" . 

كانت " 2"والتجریبیة " 1"أما مقارنة المجموعتین التجریبیة  -3
وھي قیمة ذات داللة إحصائیة ، " 2.311"تساوي " ت"قیمة 

 . "1"لصالح المجموعة التجریبیة  0.05عند مستوى 
المرونة فى تؤكد ھذه النتیجة على التفاوت واإلختالف بین مستوى 

اإلبتكار بین المجموعات ، فُوجد أن أفضل النتائج بالنسبة ألفكار 
التصمیمات وتنوعھا كانت لمجموعة الطالب الذین استمعوا أثناء 
التصمیم إلى الموسیقى الكالسیكیة ، یلیھم فى األفضلیة طالب 
المجموعة الذین استمعوا إلى الموسیقى الحدیثة الصاخبة ، ویأتى 

بة الثالثة واألخیرة طالب المجموعة الضابطة الذین فى المرت
   .صمموا األزیاء باألسلوب التقلیدى دون اإلستماع إلى أیة موسیقى

ویمكن تفسیر تلك النتیجة إلى أن األسلوب المستخدم فى التصمیم 
ً على تدفق األفكار التصمیمیة لكل  ً إیجابیا لكل مجموعة قد أثر تأثیرا

ً لألسلوب المستخدم فى كل أسلوب ، ولكن تفاوت ھذ ا التأثیر تبعا

مجموعة ، فقد ساعدت الموسیقى الكالسیكیة لبتھوفن على تحفیز 
الطالب على مرونة تولید تصمیمات مناسبة تتسم بالتنوع واالنمطیة 
واألفكار الجدیدة والمختلفة أكثر من األفكار التصمیمیة لطالب 

اء التصمیم إلى موسیقى الذین استمعوا أثن" 2"المجموعة التجریبیة 
الھیب ھوب الحدیثة والذى كان تأثیر الموسیقى علیھم أقل من 
الموسیقى الكالسیك ، أما طالب المجموعة الضابطة الذي قاموا 
بالتصمیم دون اإلستماع إلى أیة موسیقى فكان مستوى مرونة 
تصمیماتھم من حیث التنوع والتغیر والبدائل الفكریة فى 

قل بفارق واضح عن طالب المجموعتان التصمیمات ھى األ
ً إلى تعدد اآلآلت الموسیقة  التجریبیتان،وترجع تلك النتیجة أیضا

ان تعدد  )2001عبد القادر ،  (لسیمفونیة بتھوفن حیث أكدت 
اآلآلت الموسیقیة یساعد على بناء الفكرة التشكیلیة وأن تنوع اآلآلت  

دات التشكیلیة برؤى یزید من تنوع وخصوبة التعبیر وصیاغة المفر
  .  مختلفة االیقاعات وما یتولد عنھا من عالقات متشابكة

بالنسبة  )2000عبد العزیز ، (دراسة وتتفق تلك النتیجة مع    
لتنمیة االبتكار عن طریق اإلستماع إلى الموسیقى الذى حفز 
األشخاص من طالب أو معلمین أو فنانین على اإلبتكار وسمح 

بتكارات تحمل فى طیاتھا المرونة فى إنتاج بترجمة أفكارھم إل
أفكار تصمیمیة مختلفة ومتنوعة ، وقد إشتركت الدراستین الحالیة 
ً فى اعداد مقاییس خاصة لالبتكار ذات محتوى  والسابقة أیضا
موسیقى قابلة للتحلیل والتقویم والقیاس ، والتى أظھرت تفوق 
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    .المجموعات التجریبیة فى التفكیر االبتكارى
  المجموعة الضابطة ،(داللة الفروق بین متوسط درجات طالب )  8(جدول 

  بالنسبة لألصالة") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"المجموعة التجریبیة  

یعضد ما جاء بالجدول السابق )  3(والشكل البیانى التالى رقم 
  :ویوضحھ

  
  

0.778

2.001

1.143
المجموعة الضابطة

"1"المجموعة التجریبیة 

"2"المجموعة التجریبیة 

  
  بین الفروق فى األصالة)  3( شكل

  ") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"المجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة ( 
  :ما یلى )  3(  والشكل )  8 (یتبین من الجدول 

كانت " 1"أن المقارنة بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة  -1
وھي قیمة ذات داللة إحصائیة ، " 4.643"تساوي " ت"قیمة 

  . "1"عة التجریبیة لصالح المجمو 0.01عند مستوى 
كانت قیمة " 2"بمقارنة المجموعتین الضابطة والتجریبیة  -2

 .غیر دالة إحصائیا وھي قیمة ، " 0.738"تساوي " ت"
كانت " 2"والتجریبیة " 1"بمقارنة المجموعتین التجریبیة  -3

وھي قیمة ذات داللة إحصائیة ، " 3.488"تساوي " ت"قیمة 
 . "1"تجریبیة لصالح المجموعة ال 0.01عند مستوى 

یتبین من النقاط الثالثة السابقة للمقارنة بین المجموعات الثالثة 
بالنسبة للمكون الثالث لإلبتكار وھو األصالة أن أفضل النتائج ھى 

التى اتبعت أسلوب التصمیم عن " 1"المجموعة التجریبیة األولى 
طریق اإلستماع إلى الموسیقى الكالسیك حیث تمیزت كثیر من 

ات الطالب فیھا بعدم تكرار األفكار وقلة  شیوعھا مما زاد تصمیم
 ً من درجة أصالتھا ، ثم تأتى فى المرتبة الثانیة وبالتساوى تقریبا

 .  والضابطة" 2"المجموعتین األخریتین التجریبیة الثانیة 
وقد ترجع ھذه النتیجة إلى أن اإلستماع إلى الموسیقى الكالسیك      

أثناء التصمیم كان مصدر ) القدر(مسة لبتھوفن وھى السیمفونیة الخا
إلھام فعال ووسیلة تعبیر قویة أثر على وجدان الطالب بشدة 
وأثارت خیالھم مما انعكس على تجسید أفكارھم التصمیمة فأنتجوا 

تصمیمات رائعة غیر معتادة تثیر الدھشة واإلعجاب ، وفى نفس 
یة ، وذلك أكثر مما الوقت تتمیز بالجدة والطرافة والجمال والجاذب

أثارتھ موسیقى الھیب ھوب الحدیثة الصاخبة لدى طالب المجموعة 
وأكثر من طالب المجموعة الضابطة التى قامت " 2"التجریبیة 

  .بالتصمیم بدون اإلستماع إلى موسیقى
 )2008امین و سلیم ، (ویؤكد على ما سبق ما توصلت إلیھ دراسة 

اثیرا كبیرا على اختالف الى ان سرعة الزمن اوبطئة تؤثر ت
االستجابات الموسیقیة لدى المستمع وتثیر لدیة مشاعر مختلفة حیث 
یكون ھناك ارتباط بین سرعة دقات القلب ونوع االستجابة 
للموسیقى ، فكلما زادت سرعة االیقاع الموسیقى عن سرعة دقات 

بینما اذا , القلب یحدث مایسبب المرح والنشاط لدى المستمع 
سرعة االیقاع مع دقات القلب فان الموسیقى فى ھذه الحالة تطابقت 

التسببب اى اثارة اوانزعاج وبالتالى تسبب حالة من الھدوء 
للمستمع ، وھذا یفسر تفوق المجموعة التى استمعت إلى موسیقى 
بتھوفن والتى كان لھا إیقاعات زمنیة مختلفة السرعة فكان لھا 

ً على عملیة  اإلبتكار فى تصمیم األزیاء انعكاسات مختلفة أیضا
فأنتج الطالب تصمیمات مبدعة ، فى حین كان سرعة زمن إیقاعات 
موسیقى الھیب ھوب على وتیرة متقاربة بالرغم من أنھا مرتفعة 
مما انعكس على األصالة فى اإلبتكارى لتصمیمات لتلك المجموعة 

  . فجاء أقل من مجموعة موسیقى بتھوفن
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  المجموعة الضابطة ،(وق بین متوسط درجات طالب داللة الفر)  9 (جدول 
  بالنسبة التفاصیل") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"المجموعة التجریبیة  

وقد تم عمل شكل بیانى یوضح نتیجة الجدول السابق وھو الشكل 
  )4( رقم 

  
  

6.223

10.705

المجموعة الضابطة6.261

المجموعة التجریبیة 
"1"

  
 ")2"، المجموعة التجریبیة " 1"ابطة ، المجموعة التجریبیة المجموعة الض(الفروق فى التفاصیل بین )  4 ( شكل

  :التالى ) 4( والشكل )  9 (یتضح من الجدول 
  

أوضحت المقارنة بین المجموعة الضابطة والمجموعة  -1
وھي قیمة ، " 6.563"تساوي " ت"قیمة  أن" 1"التجریبیة 

لصالح المجموعة  0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
  .  "1"التجریبیة 

أما المقارنة بین المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة  -2
وھي ، " 0.253"تساوي " ت"أن قیمة فقد أوضحت " 2"

  .غیر دالة إحصائیا قیمة 
أن قیمة تبین " 2"و " 1"وبمقارنة المجموعتین التجریبیة  -3

وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند ، " 5.676"تساوي " ت"
  . "1"وعة التجریبیة لصالح المجم 0.01مستوى 

تشیر النتیجة السابقة إلى أن أفضل النتائج بالنسبة ألسلوب التصمیم 
الذین " 1"ھو األسلوب المستخدم مع طالب المجموعة التجریبیة 

إستمعوا إلى موسیقى بتھوفن الكالسیكیة ، فى حین أظھرت نتائج 
ً ب النسبة المجموعتین األخریتین مستوى أقل وبالتساوى بینھما تقریبا

 .للتفاصیل وھو المكون الرابع من مكونات اإلبتكار 
یمكن تفسیر النتیجة السابقة بأن أسلوب التصمیم الذى اعتمد      

على اإلستماع إلى الموسیقى الكالسیكیة لبتھوفن أثناء عملیة 

اإلبتكار فى تصمیم األزیاء ساعد على إنتاج تصمیمات احتوت على 
ً  كثیر من التفاصیل الشكلیة ً محببا الجمیلة منحت التصمیمات إیقاعا

ً من التمیز الذى یدعوا للتأمل وإمعان النظر إلى  ً كبیرا وقدرا
اإلضافات والتحسینات التفصیلیة فى التصمیم فى سیاق كلى متكامل 

ً فى تصمیمات المجموعة التجریبیة  ، " 1"معھ، وھذا ما ظھر جلیا
التى استمع " 2"ة فى حین جاءت تصمیمات المجموعتین التجریبی

طالبھا إلى موسیقى حدیثة والمجموعة الضابطة التى استخدم 
كانا  أقل فى ) األسلوب التقلیدى(طالبھا األسلوب الحر فى التصمیم 

المستوى بالنسبة للتفاصیل وھو الجانب الرابع من جوانب اإلبتكار ، 
حیث ذكرت أن االبتكار فى  )2015، حبیب (وقد أكدت على ذلك 

م االزیاء ھو النتیجة النھائیة لصیاغة العناصر التصمیمیة  تصمی
المتاحة باسلوب ابتكارى لم یسبق الوصول الیھ من قبل لیحقق رؤیة 
تصمیمیة مبتكرة تتمیز بكثرة التفاصیل ،ھذا إلى جانب الطالقة 

وتتفق نتائج بُعد التفاصیل فى ھذا الجزء من  والمرونة واالصالة،
بأن إضافة مزید من  ) 1999الزفتاوى ، ( نتائج البحث مع دراسة

التفاصیل إلى التصمیم تعمل على توضیح فكرة التصمیم وتجعلھا 
ً  وتزید من مستوى اإلبتكار ، سواًء كان  ً وجماال أكثر جاذبیة وخیاال

  .ھذا فى تصمیم األزیاء أو التصمیم على المانیكان
في ") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"مجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة ال(داللة الفروق بین متوسط درجات طالب )  10(جدول 

  المجموع الكلي ألسلوب اإلبتكار في تصمیم األزیاء
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إلى ما جاء بالجدول السابق )  5(ویشیر الشكل البیانى التالى رقم 
  .ویؤكده

  

  
  بین بتكار في تصمیم األزیاءالمجموع الكلي لإلالفروق فى )   5( شكل

  ")  2"، المجموعة التجریبیة " 1"المجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة ( 
  :والشكل السابقین اآلتى یوضح الجدول 

" 1"تبین من المقارنة بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة  -1
وھي قیمة ذات داللة ، " 9.438"تساوي " ت"أن قیمة 

لصالح المجموعة التجریبیة  0.01 إحصائیة عند مستوى
"1"  .  

ً تبین من المقارنة بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة  -2 أیضا
وھي قیمة ذات داللة ، " 4.153"تساوي " ت"أن قیمة "2"

لصالح المجموعة التجریبیة  0.01إحصائیة عند مستوى 
"2"  . 

 "2"والتجریبیة " 1"أما المقارنة بین المجموعتین التجریبیة  -3
وھي قیمة ذات ، " 7.281"تساوي " ت"أن قیمة فقد تبین 

لصالح المجموعة  0.01داللة إحصائیة عند مستوى 
 ،  "1"التجریبیة 

تعنى النتیجة السابقة أن أفضل أسلوب لإلبتكار فى تصمیم األزیاء 
الخارجیة الحریمى ، ھو األسلوب الذى یصاحبھ اإلستماع إلى 

سلوب الذى یصاحبھ اإلستماع إلى الموسیقى الكالسیك ، یلیھ األ
ً أسلوب التصمیم الحر وھو  ً وأخیرا موسیقى حدیثة ، ثم ثالثا

 .األسلوب المعتاد المتبع فى التصمیم ال یُستخدم معھ موسیقى
وقد ترجع تلك النتیجة إلى أن الطالب تفاعلوا مع الموسیقى فكانت 

ً أسھم فى تحفیذ المشاعر وحم ً أساسیا اسة مصدر إلھام وعامال
اإلنفعاالت ومست الوجدان والشعور وحریة التعبیر أثناء التصمیم 
مما انعكس بشكل كبیر على إنتاج تصمیمات مبتكرة والتفكیر فى 

  . حلول تصمیمیة جدیدة تمیزت بالتفرد واإلبداع
ً إلى تمیز ابتكار تصمیمات طالب  كما تشیر نتیجة ھذا الفرض أیضا

لى الموسیقى الكالسیك أكثر من المجموعة األولى الذین استمعوا إ
طالب المجموعة الثانیة الذین استمعوا إلى الموسیقى الحدیثة 
الصاخبة ، وكانت تلك النتیجة غریبة بعض الشىء ألنھ من 
المعروف أن الشباب فى عمر الجامعة یحبون الموسیقى الحدیثة 
الجدیدة ، ولكن جاءت النتیجة غیر ذلك ، فالطالب الذین استمعوا 

ى المقطوعة الموسیقیة الكالسیكیة وھى السیمفونیة الخامسة إل
ً ، ) القدر(لبتھوفن المسماه  ً وإبداعا جاءت تصمیماتھم أثر ابتكارا

ویمكن تفسیر ذلك بأن الطالب فى ھذا العمر لم تتاح لھم فرصة 
اإلستماع إلى ھذا النوع من الموسیقى ، وعند اإلستماع لھا ألول 

ً مرة كان تأثیرھا إیجاب ً مغایرا ً واستجاباتھم قویة وعكست إحساسا یا
لما ألفوه فى الموسیقى الحدیثة الصاخبة مما انعكس على التكوینات 
الفنیة المبدعة لتصمیماتھم ، وإبراز مظاھر الجمال والتنوع فى 
الخطوط مع تحقیق اإلنسجام والتكامل فى تلك التصمیمات ، فكانت 

ع التصمیمات وعكس قدر نغمات الموسیقى من أسرار نجاح إبدا

 . كبیر من القیم الشكلیة الجمالیة التى حملتھا تلك التصمیمات
بأن االیقاع  ),Frisch 2010(ویؤكد على تلك النتیجة ما ذكره  

الموسیقى  یؤثر بشكل  كبیر على طبیعة االستجابة االنفعالیة ، 
وتختلف االیقاعات السریعة عن البطیئة فى مدى تاثیرھا على 

تمع فاإلیقاعات ذات الدقات القویة تؤدى الى التاثیر الحیوى المس
والمرح والنشط  على الوجدان ، واإلیقاعات الناعمة تعكس الشعور 
بالسعادة والرقة ، وھذا ما انعكس على المستوى اإلبتكارى المرتفع 
لتصمیمات أزیاء المجموعة التجریبیة األولى حیث أثارت إیقاعات 

ى معظمھا حالة من الحیویة والنشاط ، وتتفق الموسیقى السریعة ف
فى  )1995شكرى و عبد الحفیظ ، (نتیجة ھذا الفرض مع دراسة 

أن قدرة اإلبتكار من أھم القدرات المطلوبة لممارسة التشكیل على 
المانیكان كما ھو الحال بالنسبة لمجال تصمیم األزیاء حیث أنھما 

  .مجاالن وثیقى الصلة ببعضھما
عزیز ، (خر تتفق النتیجة السابقة مع دراسة كٍل من  ومن جانب آ

فى التأكید على العالقة  ) 2000عبد الغنى ، (دراسة و )2010
ان ھناك عالقة ترابطیة التبادلیة بین الموسیقى والفنون التشكیلیة ، و

بین المفردات والعناصر البنائیة لكل من الموسیقى والتصویر 
قدرة على التخیل والتعبیر الفنى التجریدى ، فالفن التشكیلى وال

وتذوق االعمال التشكیلیة لھ أثره على تحسین االداء االبتكارى 
للطالب فى االرتجال الموسیقى ولھ تأثیر على تنمیة التفكیر 
االبتكارى فى الموسیقى ،كما أكدت الدراستین على ترابط الفنون 

لى والموسیقى قة التبادلیة بین الفن التشكیواھمیة العال بعضھا ببعض
وتاثرھما ببعض ، ھذا باإلضافة إلى أن التحلیل والتركیب الموسیقى 
یفید الطالب فى تدریس التصویر ویعینھم على صیاغة المفردات 
التشكیلیة وفق نظم وقوالب التألیف الموسیقى ، واالستفادة من 

   .التركیب الموسیقى كمصدر الثراء التفكیر االبداعى فى التصویر
األول للبحث وذلك بالنسبة لإلبتكار وجوانبھ تحقق الفرض وبذلك ی
وكذلك بالنسبة ) التفاصیل -األصالة -المرونة –الطالقة(األربعة 

  .لإلبتكار ككل
   : الثانيالفـرض 

ً بین "  ینص الفرض الثانى على أنھ توجد فروق دالة إحصائیا
، " 1"المجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة (درجات طالب 

  ". مقیاس االبتكار لتورانسبالنسبة ل") 2"لمجموعة التجریبیة ا
للتحقق من ھذا الفرض تم إجراء تحلیل التباین لدرجات طالب 

المجموعة الضابطة ، المجموعة (مجموعات البحث الثالثة 
مقیاس االبتكار فى ") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"التجریبیة 
وقد تم إجراء ) بتكار العامالذى یقیس فى ھذا البحث اإل(لتورانس 

 - الطالقة(تحلیل التباین على كل مكون من مكونات اإلبتكار األربعة 
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  :متتابع لتلك النتائج وفیما یلى عرض  ثم اإلبتكار ككل ،) التفاصیل -األصالة -المرونة
  ، "1"المجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة (تحلیل التباین لمجموعات البحث )  11( جدول 

  مقیاس االبتكار لتورانس بالنسبة ل") 2"المجموعة التجریبیة  

    
دالة إحصائیا عند ) ف( قیم جمیع إن )  11( یتضح من جدول 

، مما یؤكد على وجود فروق جوھریة وحقیقیة بین ) 0.01(مستوى 
المجموعة (مستوى إبتكار الطالب فى المجموعات الثالثة للبحث 

") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"جریبیة الضابطة ، المجموعة الت
، الذى یقیس اإلبتكار العام مقیاس االبتكار لتورانس وذلك بالنسبة ل

فى البحث الحالى ، ولمعرفة تلك الفروق  واتجاه الداللة تم تطبیق 

للفروق بین المتوسطات ، على كل مكون من مكونات " ت"اختبار 
على حده وذلك فى خمسة اإلبتكار األربعة ثم اإلبتكار ككل كِل 

، ) 16(، )  15(، )  14(، ) 13(، ) 12(جداول منفصلة أرقام 
) 10(، ) 9(، ) 8(، ) 7(، )  6(ویتبع كل جدول شكل بیانى أرقام 

ة ول التالیاوالجد توضح وتؤكد على ما جاء فى كل الجداول ،
  : ستعرض تلك النتائجت

  المجموعة الضابطة ، (الب داللة الفروق بین متوسط درجات ط)  12 (جدول 
  للطالقةبالنسبة ") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"المجموعة التجریبیة 

  
وفیما یلى الشكل البیانى الذى یؤكد على نتیجة الجدول السابق رقم 

 )12:(  
  
  

11.055

15.423

المجموعة الضابطة13.228

"1"المجموعة التجریبیة 

"2"المجموعة التجریبیة 

  
  الفروق فى الطالقة بین )  6( شكل

  ") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"لتجریبیة المجموعة الضابطة ، المجموعة ا(
" 1"المقارنة بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة تبین من  -1  :اآلتى )  6(والشكل )  12 (یتضح من الجدول 
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وھي قیمة ذات داللة ، " 4.367"تساوي " ت"أن قیمة 
لصالح المجموعة التجریبیة  0.01إحصائیة عند مستوى 

"1" .  
مقارنة بین المجموعتین الضابطة الفى حین تبین من  -2

وھي قیمة ، " 2.098"تساوي " ت"أن قیمة " 2"والتجریبیة 
لصالح المجموعة  0.05ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

 . "2"التجریبیة 
" 1"المقارنة بین المجموعتین التجریبیة كما تبین من  -3

وھي قیمة ، " 2.157"تساوي " ت"أن قیمة " 2"والتجریبة 
لصالح المجموعة  0.05إحصائیة عند مستوى  ذات داللة
 . "2"التجریبیة 

یتضح من ھذه النتیجة أن طالب المجموعة التجریبیة األولى     
التى استمعت إلى الموسیقى الكالسیك كانت األفضل من حیث 
القدرة على استدعاء أكبر عدد من اإلستجابات التصمیمیة،واإلنتاج 

یة المحددة للمقیاس ، وذلك مقارنة السریع الكثیف فى الفترة الزمن
بالمجموعة التجریبیة الثانیة التى استمعت إلى موسیقى الھیب ھوب 
ً من األولى ، أما المجموعة الثالثة  الحدیثة فكان إنتاجھا أقل عددا
الضابطة التى لم تستمع إلى موسیقى أثناء التصمیم جاءت فى 

قة فى اإلبتكار العام المرتبة الثالثة واألخیرة بالنسبة لمكون الطال

ً لمقیاس تورانس حیث حصلت على أقل عدد من اإلستجابات  تبعا
  .التصمیمیة

تكشف تلك النتیجة عن اإلمكانات الكبیرة التى تحدثھا الموسیقى فى 
وجدان من یقوم باإلبتكار فى تصمیم األزیاء ، واإلنفعاالت الناتجة 

ذلك زیادة عدد عن التغیر فى شدة اإلیقاع الموسیقى ، نتج عن 
تصمیمات الطالب فى المجموعتین التجرییتین اللتین إستمعتا إلى 
موسیقى أكثر من عدد تصمیمات المجموعة الضابطة التى لم یستمع 
طالبھا إلى موسیقى أثناء التصمیم ، وذلك بالنسبة لإلبتكار العام 
ً كان لنوع الموسیقى تأثیر  ً لمقیاس اإلبتكار لتورانس ، أیضا وفقا

ختلف على عدد اإلستجابات التصمیمیة للطالب والسرعة فى م
تسجیل تلك التصمیمات فى الزمن المحدد ، حیث كانت المجموعة 
األفضل فى مستوى الطالقة ھى مجموعة الطالب الذین إستمعوا 
إلى الموسیقى الكالسیك لبتھوفن وجاءت أعلى من مستوى الطالب 

  .لصاخبة للھیب ھوبالذین استمعوا إلى الموسیقى الحدیثة ا
حیث  )2002كمال، (تتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسة      

أوضحت كٍل منھا إرتفاع مستوى الطالقة فى التعبیر كأحد أركان 
اإلبتكار بالنسبة للمجموعات التجریبیة على الرغم من إختالف 

المجالین ، فكان فى الدراسة الحالیة مجال تصمیم األزیاء فى حین 
  .     الدراسة السابقة ھو الباترونات مجال

  المجموعة الضابطة ،(داللة الفروق بین متوسط درجات طالب )  13(جدول 
  النسبة للمرونة") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"المجموعة التجریبیة  

  
    :وفیما یلى الشكل البیانى الذى یؤكد على ما جاء بالجدول

  
  الفروق فى المرونة بین  ) 7 ( شكل

  ") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"المجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة (
  :اآلتى )   7( والشكل )  13 (یتضح من الجدول 

أن " 1"أثبتت المقارنة بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة  -1
وھي قیمة ذات داللة إحصائیة ، " 6.007"تساوي " ت"قیمة 

  . "1"لصالح المجموعة التجریبیة  0.01عند مستوى 
فى حین ثبت من المقارنھ بین المجموعتین الضابطة  -2

وھي قیمة ، " 2.002"تساوي " ت"أن قیمة " 2"والتجریبیة 
لصالح المجموعة  0.05ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

 . "2"التجریبیة 
فكانت " 2"و " 1"أما المقارنة بین المجموعتین التجریبیتین  -3

وھي قیمة ذات داللة إحصائیة ، " 4.690"تساوي " ت"قیمة 
 . "1"لصالح المجموعة التجریبیة  0.01عند مستوى 

موسیقى (تشیر تلك النتیجة إلى أن المجموعة التجریبیة األولى 
ھى األفضل من حیث المرونة التى ھى المكون الثانى ) كالسیك

جموعة التجریبیة الثانیة لإلبتكار ، جاء فى المرتبة الثانیة الم
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بدون (، وأخیرا المجموعة الضابطة ) موسیقى حدیثة صاخبة(
 ). موسیقى

وتؤكد تلك النتیجة أن سماع الموسیقى أثناء التصمیم حفز الطالب 
على إنتاج تصمیمات تتسم بالتنوع واألفكار المتجددة وتولید خطوط 

ً لمقیاس تورانس الذى  تصمیمیة مختلفة القیم الجمالیة ، وذلك فقا
ً إتضح من ھذه النتیجة أن شدة النغمات  یقیس اإلبتكار العام ، أیضا

) الھارمونى(الموسیقیة وإیقاع الُجمل الموسیقیة والتوافق الموسیقى 
كان لھم وقع إنفعالى مختلف ظھرعلى خطوط االستجابات 
التصمیمیة ، وعكس التفاعل والتذوق الموسیقى المتباین للریتم 

على مشاعر ووجدان الطالب ، بدلیل اإلختالف فى تنوع الموسیقى 
األفكار  التصمیمیة المبتكرة فى المجموعتین التجریبیتین باختالف 
نوع الموسیقى المستخدم مع كل مجموعة ، وذلك بالنسبة للمرونة 

  ) 9و7,8ملحق رقم . (فى اإلبتكار العام
ھم من أن ا ) 2008یوسف ،(ویتفق مع تلك النتیجة ما ذكره 

العناصر الموسیقیة التى تؤثر على استجابات الفنان التشكیلى اثناء  
ممارسة العمل الفنى ھى المقطوعات اللحنیة حیث أنھا تعبر عن 
حاالت مختلفة  ومنھا اللحن الصاعد الذى یعبر عن البھجة بینما 
یعبر اللحن الھابط عن الوقار والمھابة ، وقد تضمنت سیمفونیة 

من األلحان صاعدة وھابطة ساھمت بفاعلیة فى بیتھوفن العدید 
إستلھام  تصمیمات مبتكرة ، وذلك أعلى من موسیقى الھیب ھوب 

  . التى لم تتضمن الكثیر من التنوع فى األلحان الصاعدة والھابطة
ً مع   ) 2006بسیونى ، (دراسة تتفق نتائج الجزء السابق ضمنیا

ة ودورھا فى البناء لالبعاد التعبیریة للمؤثرات الصوتیبالنسبة 
التشكیلى لفنون مابعد الحداثة ، وأنھ توجد معاییر وأسس لتوظیف 
المؤثرات الصوتیة داخل البیئة التشكیلیة للعمل الفنى ، والكشف عن 
ابعاد بصریة وتعبیرات للمؤثرات الصوتیة ناتجة من تشابھة 
الخصائص البنائیة السمعیة مع الخصائص البنائیة البصریة فى 

    .میم التشكیلىالتص
  المجموعة الضابطة ،(داللة الفروق بین متوسط درجات طالب )  14 (جدول 

  بالنسبة لألصالة") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"المجموعة التجریبیة  

 
یؤكد على النتیجة التى تم عرضھا )  8(الشكل البیانى التالى رقم 

  ) 14(فى الجدول السابق رقم 
  

  
  الفروق فى األصالة بین)  8 ( شكل

  ") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"المجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة ( 
  :إلى ما یلى )  8( والشكل )  14 (یشیر الجدول 

یتضح من المقارنة بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة  -1
ذات داللة وھي قیمة ، " 3.958"تساوي " ت"أن قیمة " 1"

لصالح المجموعة التجریبیة  0.01إحصائیة عند مستوى 
"1" .  

كما یتضح من المقارنة بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة  -2
وھي قیمة ذات داللة ، " 2.139"تساوي " ت"أن قیمة " 2"

لصالح المجموعة التجریبیة  0.05إحصائیة عند مستوى 
"2" . 

تبین أن قیمة " 2"و " 1"وبمقارنة المجموعتین التجریبیتین  -3
وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند ، " 2.881"تساوي " ت"

 . "1"لصالح المجموعة التجریبیة  0.01مستوى 

یتضح من النقاط السابقة أن قیاس مستوى األصالة لمجموعات 
البحث أظھرت نتائج متباینة بینھا ، واألصالة ھى الجانب الثالث 

وتعنى إنتاج تصمیمات قلیلة التكرار (تھ لإلبتكار وتعد من أھم مكونا
تثیر الدھشة والخیال وتتسم بالجمال والتفرد والقبول فى نفس 

تلك الخصائص لمعنى األصالة توفرت فى المجموعة ) الوقت
مما أسھم بدرجة كبیرة فى ) موسیقى كالسیك(التجریبة األولى 

ً لمقیاس تورانس للمجموعة  إرتفاع المستوى اإلبتكارى العام لھا وفقا
مستواھا أعلى من المجموعة التجریبیة  التجریبیة األولى ، وكان

، وأعلى بكثیر من المجموعة ) موسیقى حدیثة صاخبة(الثانیة 
 ). ال توجد موسیقى على اإلطالق(الضابطة 

ویمكن تفسر تلك النتیجة بأن اإلیقاع الموسیقى فى المجموعتین      
تلھام أفكار تصمیمیة فریدة التجریبیتین ساعد الطالب على اس
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واإلنطالق فى عالم الخیال للتعبیر عن مشاعرھم وإحساساتھم 
الوجدانیة التى تدفقت مع النغمات الموسیقیة ثم تُرجمت إلى 
تصمیمات أزیاء إتصفت بالجمال والتألق وعدم الشیوع وقلة التكرار 
ً بجالء بصفة خاصة من تصمیمات المجموعة  ، وكان ھذا واضحا

لى بالنسبة لإلبتكار العام ، فقد كان تذوقھم الموسیقى مرتفع تجاه األو
الموسیقى الكالسیكیة الراقیة  للسیمفونیة الخامسة الممیزة لبتھوفن 

، ویأتى تأثیر الموسیقى الحدیثة الصاخبة الھیب " القدر"المسماه 
ھوب فى الترتیب الثانى من حیث التأثیر على مشاعر الطالب 

ً أن أقل نتائج األصالة وانعكاسھ على ت صمیماتھم ، كما ظھر أیضا
فى التصمیمات كانت للمجموعة الضابطة التى لم تتعرض لسماع 

ً لمقیاس تورانس ملحق رقم (. موسیقى بالنسبة إلى اإلبتكار العام وفقا
  ) 9و7,8

بالنسبة إلى  )1999الزفتاوى ، (وتتفق تلك النتیجة مع دراسة    
فى مقیاس التفكیر اإلبتكارى لتورانس الذى  اإلبتكار العام المتمثل

طبق على عینات البحثین فى الدراستین ، وقد تبین أن اإلبتكار العام 
ً باإلبتكار الخاص فى تصمیم األزیاء ، فكلما  ً وثیقا مرتبط إرتباطا
ارتفع مستوى اإلبتكار الخاص تبعھ إرتفاع فى مستوى اإلبتكار 

نب اإلبتكار من طالقة ومرونة العام ، وذلك بالنسبة إلى كل جوا
  . وأصالة وتفاصیل

  المجموعة الضابطة ،(داللة الفروق بین متوسط درجات طالب )  15 (جدول 
  بالنسبة التفاصیل") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"المجموعة التجریبیة  

  
فى ) 15(نتیجة الجدول السابق رقم ) 9( یعرض الشكل التالى رقم 

   :صورة شكل بیانى
  
  

  
  الفروق فى التفاصیل بین )  9( شكل

  ") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"المجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة (
  :اآلتى )  9(والشكل )  15 (یتبین من الجدول 

" 1"أوضحت المقارنة بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة  -1
وھي قیمة ذات داللة ، " 5.460"تساوي " ت"أن قیمة 

لصالح المجموعة التجریبیة  0.01إحصائیة عند مستوى 
"1"  .  

ً أوضحت المقارنة بین المجموعتین الضابطة  -2 أیضا
وھي قیمة ، " 3.618"تساوي " ت"أن قیمة " 2"والتجریبیة 

لصالح المجموعة  0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
 . "2"التجریبیة 

" 1"قارنة بین المجموعتین التجریبیتین وأخیرا أوضحت الم -3
وھي قیمة ذات ، " 2.994"تساوي " ت"أن قیمة " 2"و

لصالح المجموعة  0.01داللة إحصائیة عند مستوى 
 . "1"التجریبیة 

تبین التنیجة أعاله أنھ توجد إختالفات بین المجموعات فى المكون 
 ً ً جمالیا فى طریقة   الرابع لإلبتكار وھو التفاصیل الذى یضیف بعدا

تقدیم وتحقیق الرؤیة التصمیمیة لألزیاء ، فأوضحت كل المقارنات 
موسیقى كالسیكیة لبتھوفن (أنھا لصالح المجموعة التجریبیة األولى 

) موسیقى ھیب ھوب حدیثة(ثم المجموعة التجریبیة الثانیة ) 
ً المجموعة الثالثة الضابطة    ).تصمیم حر بدون موسیقى(وأخیرا

لنتیجة السابقة إلى أن نغمات موسیقى بتھوفن تتمیز ترجع ا     
تتوالى فیھا النغمات لتكون سلسلة مترابطة من الجمل  بألحان

الموسیقیة لھا بدایة ولھا نھایة وتنحصر اإلیقاعات ما بین أعلى 
وأخفض صوت ومن ثم تحدید حركة األلحان من حیث  صوت

كان لھا وقع على  السرعة والبطء ، تلك الخلفیة الموسیقیة لبتھوفن
مشاعر الطالب وتأثیر قوى تُرجم فى شكل تصمیمات مبدعة 

أضافت أبعاد تخیلیة ) وھو المكون الرابع لإلبتكار(تتضمن تفاصیل 
للتصمیمات ، وساھمت فى تشكیل خطوط ومساحات لھا انعكاسات  
تذوقیة جیدة لدى المشاھد ، واستكملت تشكیل فكرة التصمیم بعمق 

ك أكثر من المجموعتین األخریتین ، وكان تأثیرھا وجاذبیة ، وذل
أعلى من تأثیر موسیقى الھیب ھوب وأعلى بكثیر من أسلوب 
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التصمیم الحر بدون موسیقى ، وھذا أكد على أن اإلبتكار العام 
لمجموعة الطالب الذین إستمعوا إلى الموسیقى الكالسیك لبتھوفن 

وا إلى الموسیقى الحدیثة أعلى من اإلبتكار العام للطالب الذین استمع
وجاء فى الترتیب األخیر أسلوب التصمیم الحر وھم الطالب الذین 

  ) 9و7,8ملحق رقم (.  قاموا بالتصمیم بون اإلستماع إلى موسیقى
ان الموسیقى تساعد  )Frisch , 2010(یتفق ھذا مع ما ذكره    

ین على تكملة فكرة التصمیم بنجاح ،وأن ھذا النوع من المزاوجة ب
) تصمیم األزیاء كأحد الفنون التشكیلیة(الموسیقى والفن التشكیلى 

یسعى الفنان الى استخدام الموسیقى كى تضع المشاھد وكانة جزء 
من العمل یلتحم بة وتھتز مشاعرة معة ویعیش حالة من المزج بین 

ً تلك   الصوت المسموع والبناء التشكیلى المرئى، وتتفق أیضا
فى أن الموسیقى تشترك مع  )2016فھمى، (ل ورقة عم النتیجة مع

التصویر والتصمیم فى كثیر من الخصائص وھذا ما جعل اإلبداع 
فى التصمیم مع سماع الموسیقى كان أعلى مستوى ، فكما أن ھناك 
تظلیل بأقالم الرسم أو الكربون یعتمد علیھا المصور أو المصمم 

سیقى تشتد النغمات إلبراز جمال العمل الفنى ، كذلك الحال فى المو
ً ألسالیب التظلیل فى الموسیقى مثل الشدة  ً وتخف تبعا أحیانا
والضعف ، فالعالقة بین المجال الفنى البصرى وبین مجال 
الموسیقى السمعى عالقة قویة متبادلة مترابطة ، ومرجع ذلك أنھما 
المجاالن التعبیریان اللذان یسمحان بتحقیق حریة التعبیر ، ولمسة 

التشكیلى ھى من یجعل اللوحة أو التصمیم یمارس سحره  المبدع
وجاذبیتھ علینا ، كما لمسة الموسیقى ھى من تجعلنا نخضع لسحر 

  . اللحن والصوت
  

") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"المجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة (داللة الفروق بین متوسط درجات طالب )  16 (جدول 
  لمقیاس االبتكار لتورانس المجموع الكليفي 

  
وقد تم عمل الرسم البیانى التالى لتوضیح ما ورد بالجدول السابق 

  ) 16( رقم 
  

20.792

36.182

المجموعة الضابطة27.841

"1"المجموعة التجریبیة 

"2"المجموعة التجریبیة 

  
  بین  للمجموع  فى الكلي لمقیاس االبتكار لتورانسالفروق )  10( شكل

  ") 2"یة ، المجموعة التجریب" 1"المجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة (
  :السابقین اآلتى )  10(  والشكل )  16 (یتضح من الجدول 

بینت أن " 1"المقارنة بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة  -1
وھي قیمة ذات داللة إحصائیة ، " 8.500"تساوي " ت"قیمة 

  . "1"لصالح المجموعة التجریبیة  0.01عند مستوى 
ً تبین من المقارنة بین المجموعتین ا -2 لضابطة والتجریبیة أیضا

وھي قیمة ذات داللة ، " 3.111"تساوي " ت"أن قیمة " 1"
لصالح المجموعة التجریبیة  0.01إحصائیة عند مستوى 

"2" . 
أما المقارنة بین المجموعتین التجریبیتین فقد تبین أن قیمة  -3

وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند ، " 6.080"تساوي " ت"
 "1"التجریبیة  لصالح المجموعة 0.01مستوى 

یتبین من ھذه النتیجة أن المجموعة التجریبیة األولى حصلت على 

أفضل النتائج تلتھا فى األفضلیة المجموعة التجریبیة الثانیة ثم 
المجموعة الضابطة كانتفى الترتیب الثالث واألخیرة وذلك بالنسبة 

ً لمقیاس اإلبتكار لتورانس   . لمستوى اإلبتكار العام طبقا
عنى أن اإلستماع إلى الموسیقى الكالسیك لبتھوفن أثناء وھذا ی

ً لإللھام والشعور بدینامیكیة االیقاع واإلحساس  االختبار كانت منبعا
بالنغمات وحركاتھا ، وزیادة التفاعل مع دینامیكیة الموسیقى ساعد 
على اإلبداع فى تشكیل الخطوط وتجسید وترجمة المشاعر التى 

ألشكال وأفكار تصمیمیة ذات مستوى  تولدت من سماع الموسیقى
إبتكارى مرتفع ، فى حین عدم اإلستماع إلى أیة موسیقى لم یحقق 
ً لمقیاس تورانس، تلك  مستوى عالى بالنسبة لإلبتكار العام تبعا
النتیجة تقود إلى التفكیر الجدى فى استخدام الموسیقى بأنواعھا 

یم األزیاء لما لھا من ونغماتھا المتعددة أثناء عملیة اإلبتكار فى تصم
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تأثیر مدھش ینعكس على المستوى اإلبتكارى للتصمیمات ، كما 
تقودنا النتائج السابقة إلى الحرص فى إنتقاء ما یقدم للطالب من 
ً من  نوعیات الموسیقى بوجھ عام بحیث ترتقى بتذوقھ ومشاعره بدال
تقدیم موسیقى ھابطة ، فقد ثبت من تجارب البحث الحالى أن  

والتى لم تتاح لكثیر  -باب كان تذوقھم لموسیقى بتھوفن الراقیة الش
كان أعلى من مستوى تذوقھم للموسیقى الحدیثة  - منھم سماعھا

  ) 9و7,8ملحق رقم . (الصاخبة وھذا ما تبین من تصمیماتھم
فى ان  ) Richard, 2011(یراه وتتفق النتیجة السابقة مع ما     

 الذكریاتو المشاعرو زاجالموسیقي تؤثر في التحكم بالم
واالنفعاالت النفسیة بشكل عام مما یساھم فى استدعاء للقدرات 
الكامنة للفنان وتؤدي الى اضاءة شعلة الموھبة ویحرك الدافع 
 الداخلي الكامن في كیان الفنان لیطلق القدرات االبداعیة بشكل اكبر

یقى ، واشترك رأى بیكر مع نتیجة الدراسة الحالیة فى أن الموس

عامل مؤثر ومدخل جدید لتنشیط الخیال والقدرة على التعبیر 
بتلقائیة عن طریق استدعاء االفكار  للوصول لفنان مبتكر ومبدع

  .واالشكال والرموز الفنیة النتاج اعمال تصمیمیة مبتكرة
  .الثانى وبذلك یتحقق الفرض       

  :  الثالثالفرض 
دالة موجبة ارتباطیة  توجد عالقة"ینص الفرض الثالث على أنھ  

، ومقیاس إبتكار ) اإلبتكار الخاص(اإلبتكار فى تصمیم األزیاء  بین
  )".اإلبتكار العام(تورانس 

مقیاس درجات وللتحقق من الفرض تم عمل مصفوفة ارتباط بین 
 االبتكار في تصمیم األزیاء ودرجات مقیاس االبتكار لتورانس

تباط والداللة اإلحصائیة والجدول التالي یوضح قیم معامالت االر
  : لھا 

  ،) الخاص(درجات االبتكار مصفوفة االرتباط بین )  17( جدول 
  )العام(ودرجات االبتكار لتورانس  

  )العام(مقیاس اإلبتكار   
  

  
 )الخاصة(مقاییس اإلبتكار 

المجموعة 
الضابطة 

 )تورانس(

المجموعة 
التجریبیة 

"1"  
 )تورانس(

المجموعة 
التجریبیة 

"2"  
 )تورانس(

  االبتكارالعام
) لمجمل العینة( 

  ) تورانس(
 

  المجموعة الضابطة 
 ----  ----  ----  ** 0.775 )خاص حر(

" 1"المجموعة التجریبیة 
 ----  ----  ** 0.894 ----  )خاص سمعى(

" 2"المجموعة التجریبیة 
 ----  *6. 606 ----  ----  )خاص سمعى(

االبتكار الخاص في تصمیم 
 **0.823 ----  ----  ----  )ل العینةللمج(األزیاء 

  0.05دال عند *                                   0.01دال عند ** 
  

وجود عالقة ارتباط طردیة موجبة )  17( یتضح من الجدول     
االبتكار الخاص فى تصمیم األزیاء فى مقاییس درجات بین 

انس وھو المجموعات الثالثة ، مع درجات مقیاس االبتكار لتور
ً ، وذلك  عند مستوى اإلبتكار العام فى المجموعات الثالثة أیضا

   0.05،  0.01داللة 
وھذا یؤكد على اإلرتباط الوثیق بین اإلبتكار العام واإلبتكار   

الخاص فى تصمیم األزیاء ، بمعنى أنھ كلما زاد مستوى اإلبتكار 
، وذلك العام زاد مستوى اإلبتكار المتخصص فى تصمیم األزیاء 

بشكل مؤكد وفى كل أنواع اإلبتكار المستخدمة فى البحث الحالى ، 
وھو األسلوب التقلیدى فى اإلبتكار الذى (سواء اإلبتكار الحر 

األسلوب السمعى للموسیقى (أو ) استخدمتھ  المجموعة الضابطة
األسلوب (أو ) الكالسیك الذى اتبعتھ المجموعة التجریبیة األولى

  ). الصاخبة الذى اتبعتھ المجموعة الثالثة السمعى للموسیقى
من حیث  )1999الزفتاوى، (وتتفق نتائج ھذا الفرض مع دراسة    

اإلرتباط والعالقة الوثیقة التى أسفرت عنھا نتائج الدراستین بین 

ً لمقیاس التفكیر اإلبتكارى لتورانس ، وبین  اإلبداع العام وفقا
اء أو التشكیل على المانیكان اإلبتكار الخاص سواًء فى تصمیم األزی

 .وھو أقرب المجاالت إلى مجال تصمیم األزیاء
  وبذلك یتحقق الفرض الثالث للبحث

   : الرابعالفـرض 
ً بین "ینص الفرض الرابع على أنھ  آراء توجد فروق دالة إحصائیا

، " 1"المجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة (طالب 
أسلوب سماع الموسیقى اثناء تجاه ") 2"المجموعة التجریبیة 

  ". تصمیم األزیاء
طالب ألراء وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین    
، المجموعة " 1"المجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة (

نحو أسلوب االبتكار فى تصمیم األزیاء الذى إتبعتھ ") 2"التجریبیة 
  :تیجة كل مجموعة ، والجدول التالي یبین تلك الن

  

  ،" 1"المجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة (طالب آلراء تحلیل التباین )  18( جدول 
  تجاه أسلوب سماع الموسیقى اثناء تصمیم األزیاء") 2"المجموعة التجریبیة  

  
وھي قیمة " 5.988"كانت ) ف(  ةأوضح الجدول السابق إن قیم

كد على وجود فروق ، مما یؤ) 0.01(دالة إحصائیا عند مستوى 
طالب مجموعات البحث الثالثة آراء جوھریة وحقیقیة بین 

، المجموعة " 1"المجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة (

فیما یتعلق بآرائھم تجاه أسلوب سماع الموسیقى ") 2"التجریبیة 
، ولمعرفة تلك  اثناء تصمیم األزیاء الذى اتبعتھ كل مجموعة

للفروق بین " ت"لة لھا تم تطبیق اختبار الفروق واتجاه الدال
  :والجدول التالى یعرض ذلك  المتوسطات ،
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  المجموعة الضابطة ، المجموعة(طالب أراء داللة الفروق بین متوسط درجات )  19(جدول 
  تجاه أسلوب سماع الموسیقى اثناء تصمیم األزیاء") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"التجریبیة  

  
  :لتوضیح ما جاء بالجدول السابق)  11(ل بیانى رقم وتم عمل شك 

  
تجاه أسلوب االبتكار ") 2"، المجموعة التجریبیة " 1"المجموعة الضابطة ، المجموعة التجریبیة (طالب آراء الفروق بین )  11( شكل

  في تصمیم األزیاء
  :لى إلى ما ی) 11( والشكل )  19 (یشیر الجدول 

" 1"تشیر المقارنة بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة  -1
وھي قیمة ذات داللة ، " 9.136"تساوي " ت"أن قیمة 

لصالح المجموعة التجریبیة  0.01إحصائیة عند مستوى 
"1" .  

كما تشیر المقارنة بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة  -2
وھي قیمة ذات ، " 3.068"تساوي " ت"أن قیمة " 2"
لصالح المجموعة  0.01اللة إحصائیة عند مستوى د

 .  "2"التجریبیة 
ً تشیر المقارنة بین المجموعتین التجریبیة  -3 و " 1"أیضا

وھي قیمة ذات ، " 6.265"تساوي " ت"أن قیمة " 2"
لصالح المجموعة  0.01داللة إحصائیة عند مستوى 

  "1"التجریبیة 
انت لطالب ویتضح من النتیجة السابقة أن أفضل اآلراء ك

المجموعة التجریبیة األولى تلیھا آراء طالب المجموعة التجریبیة 
ً آراء طالب المجموعة الضابطة   .الثانیة وأخیرا

" بتھوفن"ویمكن تفسیر تلك النتیجة بأن السیمفونیة الخامسة لـ       
وھى موسیقى كالسیك التى استمع إلیھا طالب " القدر"المسماه 

ً آلرائھم حرك المجموعة األولى كان  ً وفقا ً قویا ً وجدانیا لھا تأثیرا
ً ألفكار تصمیمیة متعمقة ،  المشاعر والعواطف ، فكانت منبعا
ً إللھام صیاغات تصمیمیة مبھرة ، ترجمت األفكار  ومصدرا
وانعكست على التكوینات الفنیة لتقدم تصمیمات برؤیة جدیدة 

یبین ) " 7رقم ملحق (مبتكرة تتمیز باألصالة والغرابة واإلبداع ، 
أما طالب " نماذج من تصمیمات المجموعة التجریبیة االولى 

المجموعة الثانیة الذین استمعوا أثناء التصمیم إلى مقطوعة موسیقیة 
فكان لھا تأثیر إیجابى واضح " ھیب ھوب"صاخبة من موسیقى الـ 

ً على آراء الطالب ولكن بدرجة أقل من موسیقى  ، " بتھوفن"أیضا

یبین نماذج من تصمیمات المجموعة التجریبیة "  8 ملحق رقم(
ثم جاءت آراء الطالب الذین لم یستمعوا إلى موسیقى أثناء " الثانیة 

ً تجاه اإلبتكار فى تصمیم األزیاء،  9ملحق رقم (التصمیم أقل تجاوبا
  ".  یبین نماذج من تصمیمات المجموعة التجریبیة الضابطة ) "

فى  )2004فتحى، (نتیجة دراسة اشتركت نتیجة ھذا الفرض مع 
قیاس آراء الطالب نحو األسلوب اإلبتكارى المتبع فى كل دراسة ، 
واتفقت نتائج الدراستین فى اإلستجابات المرتفعة آلراء المجموعات 
التجریبیة مقارنة بالمجموعتین الضابطتین ، ھذا على الرغم من 

راسة السابقة تم اختالف مقاییس اإلبتكار فى كال الدراستین  ففى الد
ً لمقیاس اإلبداع فى التشكیل على المانیكان فى  قیاس اآلراء وفقا
ً لمقیاس اإلبتكار السمعى  حین كان القیاس فى الدراسة الحالیة تبعا
والقیاس الحر فى تصمیم األزیاء ، وھذا بسبب ما یفرضھ طبیعة كل 

  .        موضوع
  .الرابع وبذلك یتحقق الفرض  

Recommendations  : 
فى ضوء النتائج التى توصلت إلیھا الدراسة الحالیة توصى    

  : الباحثة بما یلى 
الحرص على إتاحة الفرصة امام الطالب للتفكیر بطرق  1

مختلفة ومحاولة تقبلھا مھما كانت غریبة النھا قد تكون 
  .افكار ابداعیة 

االھتمام بتدریس مھارات التفكیر االبتكارى من خالل  2
  .ستراتیجیات تدریسیة مختلفة ا

محاولة الربط بین فن تصمیم االزیاء وباقى الفنون  3
  .التشكیلیة لما لھا من اكبر االثر فى اثراء بعضھا البعض

الحرص على ادخال الموسیقى اثناء تدریس العدید من  4
  . المقررات التى یتم تدریسھا بقسم المالبس والنسیج 
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