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ق لمسایرة التطورات العالمیة یعتبر تصمیم طباعة المنسوجات من الصناعات التي تحتاج إلي تطویر متالح
المستمرة ویتناول ھذا البحث اللون في أعمال خوان میرو وكیفیة االستفادة من أعمالھ وخصوصا اللون في تصمیم 
أقمشة السیدات المطبوعة وإنتاج أقمشة للسیدات غیر تقلیدیة تتمیز بالحداثة وتتسم في ذات الوقت بالطابع 

صریة وسیتم أیضا دراسة اللون في جمیع أعمال خوان میرو وربطھا بمجال المصري وتتضح فیھا الشخصیة الم
تصمیم األزیاء وتوصي الدراسة بتطبیق التصمیمات المختارة من حیث اللون في التصمیم وتنفیذ المودیالت 

في بأسلوب الطباعة الدیجیتال ثم یتم التشكیل علي المانیكان بشكل متنوع في المودیالت مع مراعاة التوازن 
  . التصمیم 

إعداد استبیان موجھ  ، حیث تموقد تم تنفیذ عدد من تلك التصمیمات المستوحاة من اللون في أعمال ھذا الفنان
عمال  18لتقییم للمتخصصین في مجال طباعة المنسوجات والصباغة والتجھیز وأیضا في مجال المالبس والنسیج 

اإلحصائیة ت وعمل التحلیال. لطباعة أقمشة مالبس السیدات من أعمال خوان میرو من حیث مدى المالءمة
 تصمیمینوتم تنفیذ أفضل  اتتصمیم 8أفضل  تحلیالتوأظھرت الالالزمة للتحكیم علي التصمیمات المنفذة 

وتم تنفیذ المودیالت بطریقة الطباعة بالنفث الحبري ) طباعة وتشكیل علي المانیكان بناء علي آراء المحكمین(
   ) .ل الحرارياالنتقا(

  خوان میرو   
Joan Miro  

  أقمشة السیدات 
Women cloth  

  األقمشة المطبوعة 
printed fabrics  

   تصمیم المالبس
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  : Introductionالمقدمھ 1
إن ما نشھده اآلن من حدوث ثورة ھائلة فى علوم التكنولوجیا 
والتطبیقات العلمیة أثر على المجتمع الذي أصبح یتمیز بالتغیر 

ظھرت  .)1992: الد البغداديخ(السریع والذي أثر بالضرورة على الفن 
اتجاھات فنیة مناھضة لبنیة القیم الجمالیة وھكذا التحول نحو الفراغ 

  .  )2008مر غنیم ع(والزمن واالختزال والتأكید على الذاتیة 
ھو الفنان الوحید في القرن العشرین  )1983-1893(خوان میرو 

ي مستوي ، إن عل)بیكاسو(القادر علي منافسة مواطنة الكاتالوني 
غني انجازاتھ وتنوعھا أو امتدادھا علي نحو قرن من الزمن 

خوان میرو رسام ونحات .واختالفھا المدھش من عقد الي أخر
ومصمم طباعي من أسبانیا وتأثر میرو بالفنانین التكعیبیین في 

اما السمة األبرز ألعمالھ فھي میلھ الى . )2008عمر غنیم ( ىولأعمالة األ
ده على الفطرة الطبیعیة لألشیاء وعزوفھ عن التبسیط واعتما

  .التجمیل واالنفعال
ً إن المتطلع للفن الحدیث یدرك سماحة العقل البشرى المبتكر  ویقینا

ً لن تدركھ العصور األخرى . فھو متعدد الجوانب یحمل ثراء فنیا
لماء الصافي من أرضیة اللون اك) تنبعث(كانت نظرة میرو للون 

لكن اللون بحد .الطفل الذي یلتقي مع نقاء الربیعالذي یمتاز بعفویة 
. ذاتھ ال یصنع علما جدیدا یسعي الفنان إلي تبریره وتكوینھ وتعمیمھ

وأجمل تجلیات خوان میرو جاءت في لوحة الصباح التي رسمھا 
حیث ركز علي نجمة الصباح وعلي اللون األحمر 1940عام 

        .)1961ي محمود البسیون(  .المتحول الذي یبشر بالشروق

وحیث  ،ونظرا ًألھمیة أقمشة السیدات وتنوع تصمیماتھا المستخدمة
ت بالنسبة ألقمشة السیدا غیر متمیزةأن أغلب التصمیمات 

المطبوعة الذي سیستوجب بالتالي دراسة األسس التصمیمیة وأیضا 
دراسة األسس الفنیة لتصمیم أقمشة السیدات المطبوعة  والعمل 
على االرتقاء بھا بالرغم من تعدد األبحاث والدراسات فى مجال 
تصمیم طباعة أقمشة السیدات عامة والمالبس الجاھزة خاصة األمر 

الدراسات في ھذا المجال الواسع وذلك من الذي یستلزم المزید من 

خالل االستفادة من الفن الحدیث واالستعانة بفنان الفن الحدیث 
خوان میرو وذلك لعمل تصمیمات تتناسب مع وظیفتھا فى الملبس 
لتتوافق مع الكیان االقتصادي السائد ویسمح بتداولھا مما یؤدى إلى 

مساحة العمل بالنسبة  رفع قیمة الذوق العام كما یساعد التنوع فى
  .لمطبوعةألقمشة السیدات ا

  
 1983- 1893خوان میرو 

وتوحى ، طور خوان میرو أسلوبا واسع الخیال وشخصیا للغایة 
وبمخلوقات  ،أشكالھ البالغة التجرید بأناس حقیقیین وحیوانات حقیقیة

ویحوى الكثیر من لوحات میرو قصصا أو  ،وأجسام خیالیة أیضا
  )1974 –خوان میرو ( .واأللوانمشاھد یخفیھا التجرید الظاھر لألشكال 

  : Problemمشكلھ البحث  - 1-1
اتجاه أغلب أصحاب المصانع لشراء معظم التصمیمات من  -1

  .الخارج الخاصة بأقمشة السیدات المطبوعة وإنتاجھا 
افتقار تصمیمات أقمشة السیدات المطبوعة للطابع  -2

 . المصري
ون كیف یمكن االستفادة من الل : السؤالویمكن صیاغة المشكلة في 
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في أعمال الفنان خوان میرو في عمل تصمیمات ألقمشة السیدات 
  المطبوعة تتفق مع الطابع المصري؟ 

   Significance أھمیة البحث - 1-2
دراسة مالمح أعمال الفنان خوان میرو واإلستفادة منھا   --11

  .في تصمیم أقمشة السیدات 
تتسم بالطابع  ،غیر تقلیدیةمطبوعة إنتاج أقمشة سیدات   --22

خصیة المصریة مستوحاة من المصري وتتضح فیھا الش
بصفة عامة واللون بصفة   )خوان میرو(أعمال الفنان 

  .خاصة
طباعة أقمشة السیدات بمجال تصمیم  ربط تصمیمات  --33

  .األزیاء

   Objectivesأھداف البحث  - 1-3
دراسة اللون في أعمال الفنان خوان میرو لالستفادة منھا   -1

  .في تصمیمات أقمشة السیدات المطبوعة 
یدات مطبوعة تتفق مع الطابع س عمل تصمیمات أقمشة -2

 .المصري 
نماذج مختارة من مالبس  ىتطبیق التصمیمات عل -3

  .السیدات

  :Delimitationsحدود البحث  - 1-4
الفن الحدیث من بدایة القرن العشرین : حدود زمنیةحدود زمنیة

 .واالستفادة من اللون في أعمال الفنان خوان میرو
خوان یة فنیة للون عند افدراسة وص: حدود موضوعیةحدود موضوعیة

ار تصمیمات تصلح ألقمشة السیدات میرو وابتك
  .المطبوعة

  : Hypothesis فروض البحث - 1-5
ھناك عالقة إیجابیة بین األسس الفنیة والجمالیة للعصر  -1

في تصمیمات تالئم الحدیث وفنانیھ وإمكانیة استخدامھا 
 .المجتمع المصري

إستخدام تصمیمات تطبیقیة عالیة الجودة كاملة  -2
ملبس لجذب المواصفات الفنیة ذو قیم جمالیة في ال

 . المستھلك

 : Methodologyالبحث منھج - 1-6
في تتبع مراحل تطور الفنان : المنھج التاریخي االستردادي)  1(

خوان میرو وأیضا تاریخ طباعة أقمشة السیدات ومعرفة 
تاریخ وتطویر األزیاء المصریة والعوامل المؤثرة علي 
تصمیم األزیاء ومعرفة كیفیة التطویر وإیجاد ذوق جدید من 

  .أحد رواد الفن الحدیثخالل 
وصف وتحلیل اللون لمختارات في : المنھج الوصفي التحلیلي) 2(

 .الفنان خوان میرو والسمات التي تمیزھا
ویشمل توظیف عدد من التصمیمات : المنھج التجریبي) 3(

المبتكرة من خالل خوان میرووتنفیذھا بطرق طباعة حدیثة 
وذلك لعمل الزي ) ةري، والشبلونات الدائریبالنفث الح(وھي 

المصري المرغوب فیھ ویتم عمل الفصل اللوني للتصمیمات 
من خالل الحاسب اآللي كطرق طباعیة حدیثة، وتنفیذ 
التصمیمات علي األقمشة القطنیة والمخلوطة قطن بولي استر 

 ً   .وأقمشة القطیفة لتناسب أقمشة السیدات صیفا

  :أھمیتھالتصمیم و - 1-7
اء أحد الفنون التشكیلیة المرتبطة بالفرد منذ یعد تصمیم األزی

مرآة صادقة تعكس الظروف  ، ویعد تصمیم األزیاءالخلیقة
أمیرة ( .االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والدینیة في المجتمع

  )2012 –إبراھیم 

التصمیم ھو تلك العملیة الكاملة لتخطیط شكل لشيء ما كما أن 

ن الناحیة الوظیفیة والنفعیة وإنشائھ بطریقة لیست مرضیة م
رحاب (فحسب، ولكنھا تجلب السرور والبھجة علي النفس أیضا 

حال إبتكاریا للمشكالت ویعتمد علي  كما أنھ .)2010 –الفیشاوي 
التنظیم وعلي المعادلة بین الواقع الموضعي أو المادي وبین 
الواقع الذاتي ویعتبر التصمیم أیضا وسیلة لغایة سواء كانت 

ایة إلنتاج شيء لھ فائدة أو یعد رسالة بصریة لتوصیل فكرة الغ
  .)2010 –رشا مبارك (ما 

عمل أساسي في جمیع األنشطة  إلى انھ لتصمیماوترجع أھمیة 
البشریة التي یتعامل من خاللھا اإلنسان في میادین الحیاة 
المتعددة وبمعنى أخر فإن التصمیم ھو أسلوب الحیاة وھو 

الالنظام والفوضى للوصول إلي النظام  الطریقة للتخلص من
والتنسیق والجمال والتصمیم یشمل األزیاء، العمارة، واألثاث، 

. )م  2011 –فاطمة الشافعي (  یج والمنتجات الضروریة في حیاتناوالنس
ویحمل كل من اللون والملمس معلومات عن التصمیم، ونظرا 

غالبا لطبیعة ھاتین الخاصیتین المرئیة فإنھما تعتبرا 
مرتبطتان، إال أن ھناك حاالت من الممكن فصل كل منھما 

   (Jonathan S. Cant, et all 2008) عن اآلخر
ھي كل ما یرتدیھ اإلنسان لستر جسمھ وتغطیتھ، فالمالبس أما 

بأنواعھا المختلفة الداخلیة والخارجیة ومكمالت الینة، وأیضا 
إثراء الحیاة تلعب المالبس دورا ھاما في  .اإلكسسوارات

البشریة، باإلضافة إلي أنھا مصدرا وثائقیا یعكس مظاھر تلك 
. ، وألي فترة تاریخیة من الزمانالحیاة ألي بلد من البلدان

المالبس لیست مجرد غطاء خارجي، بل غالبا ما تكون بمثابة 
المحصلة للعدید من العوامل التي تكمن ورائھا، باإلضافة إلى 

ثقافیة واجتماعیة واقتصادیة ودینیة، أنھا ترجمة عن عوامل 
. بل وكثیر ما تدخل الدوافع الشخصیة ضمن تلك المؤثرات

  )2010 –السیدة النحراوي (

 :المفھوم المعاصر لتصمیم األزیاء  - 1-8
خطوط ومساحة وألوان وخامات (جمیع المدخالت الفنیة  

ومكمالت، مع مراعاة األسس والقواعد من أتزان وإیقاع 
ً ) نسبة وتناسبوتكرار و بما یتالءم وصیاغتھا علمیا

غادة ( .وتكنولوجیا للوصول إلى تصمیم تطبیقى معد لالستخدام

یشھد وقتنا الحاضر نموا تكنولوجیا ھائال وسریعا  .)2012 –حسین 
محوره التطورات العدیدة في مجال الكمبیوتر، والذي یختلف 

ئل في عن األجیال السابقة باشتمالھ علي تطویر وتنوع ھا
البرامج، بجانب زیادة التطویر في المكونات المادیة والتي 
أدت إلي صغر حجم الكمبیوتر، والكمبیوتر بالنسبة للفنان أو 
المصمم ھو عبارة عن عدة تشغیل أو أدوات تمكنھ من إخراج 

لفنیة المتنوعة بشكل وتنفیذ أفكاره وإبداعاتھ التصمیمیة وا
  )1997-  یاسر سھیل( .متدفق وسریع

عند ظھور الحاسبات اإللكترونیة في النصف الثاني من القرن 
العشرین في مجال الفن، تولي جماعة من الفنانین إنتاج 
حاسبات إلكترونیة وبرامج فنیة قادرة علي اقتحام عالم الفن، 
وبعد ذلك تم تطویر البرامج الخاصة بالتصمیمات الفنیة، 

طور ویتعاظم دورھا وبالرغم من أن تلك اإلمكانیات أخذت تت
بعد أن تم استخدامھا في العدید من الصناعات الھندسیة 

  )1999 –نبیل زین الدین (  .واإللكترونیة والمنتجات الصناعیة المختلفة

ومنذ ذلك الحین أخذ عدد مستخدمي التصمیم والرسم 
بالكمبیوتر یتزاید باضطراد مستمر وذلك ألنھ یتیح إمكانیة 

ثنائي والثالثي األبعاد وإمكانیات متعددة نظام التصمیم ال
ومتنوعة یسھل إلي حد كبیر التعامل مع أكثر التصمیمات 

  .)2000 –سعید الوتیري (صعوبة وتعقیدا في شتى المجاالت 
یتم التعامل بین الفنان أو المصمم والكمبیوتر بغرض إنتاج 

  : ھيالتصمیمات الفنیة من خالل ثالث مراحل أساسیة 
وتبدأ من الفكر األساسیة، حیث یقوم المصمم  :ألوليالمرحلة ا
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 ىیقوم عل ،بتوضیح بعض االعتبارات في صورة رسوم
  .أساسھا ببناء ما یرید التعبیر عنھ والحصول علیھ

یقوم بعمل صیاغة بلغة الكمبیوتر بمساعدة : المرحلة الثانیة
البرامج الفنیة التشكیلیة لعناصر األشكال واللون والتحكم في 

میمھ الذي یتخیلھ إلعادة الصیاغة النھائیة لعناصر تص
  .األساسیة

وفیھا یتم التعامل بین المصمم والكمبیوتر :  المرحلة الثالثة
بإدخال خطة العمل بمراحلھا المختلفة والعمل بواسطة المصمم 

تعلیمات التشغیل  –التأثیرات  –اللون ( وعناصره التشكیلیة 
بعمل عالقة بین بیانات التكوین  حتى یقوم الكمبیوتر) الخ ... 

المصمم إلي معالجات فنیة جدیدة  وبذلك یتوصل .المحدد
لعناصر التصمیم األساسیة ومن ثم یحدث تغییر وتجدید في 

  .)2000 –یاسر سھیل ( أشكال وأنماط التصمیم 
وتعتبر من أھم الطرق المستخدمة إلدخال اللون والتصمیم 

فنیین المھرة في نقل الرسومات إلي للمنتج ویحتاج ذلك إلي ال
القماش باستخدام الماكینات المناسبة والصبغات الثابتة 
للحصول علي التصمیم المطلوب بخواص الثبات المناسبة التي 

  )2000 –أحمد سلطان (. تالئم الغرض النھائي لھذا المنتج 

  :   تصمیم طباعة المنسوجات - 1-9
أكثر الفنون التشكیلیة قدیما  یعد تصمیم طباعة المنسوجات من

حیث استخدم اإلنسان في البدایة ثیابا ذات وحدات بسیطة، إلي 
أن أصبحت األقمشة ذات التصمیمات المطبوعة تمثل أحد 

أنھ عملیة إبداع  ىلع ھویمكن تعریف .جوانب الحیاة الحدیثة
وابتكار عمل فني بغرض طباعتھ علي المنسوج وذلك تلبیة 

ھلك ومتطلباتھ المختلفة والتي تظھر في الحتیاجات المست
الثیاب أو المفروشات أو في صور أعمال فنیة تشكیلیة تمتاز 

  .)2006 - أحمد النجعاوي( بالجمال ویظھر ذلك في المعلقات الجداریة
  

  :یةتطبیقالدراسة ال -2
  مقدمة 2-1

تم اختیار مجموعة من لوحات للمصمم الفنان خوان میرو عشوائیا 
مجموعة من  ىاللوحات عل هومن ثم عرض ھذ ،)لوحة 18(

كمصدر  األساتذة المتخصصین ألختیار أنسب اللوحات التي تصلح
لمالبس السیدات من ناحیة األلوان  الستلھام اقمشة مطبوعة

والتصمیم وذلك عبر مجموعة من األسئلة في استمارة التحكیم 
ئم، جابة عنھا بمالوالتي تحتوي علي مجموعة من األسئلة ویتم اال

حدا ما، غیر مالئم، ومن خالل األجابات عن طریق  ىومالئم ال
 كمصادر ترتیب األعمال تنازلیا ىاألحصاء التطبیقي تم التوصل ال

وبالتالي تم معالجتھا  ،لعمل مالبس السیدات صالحةتصمیمة 

استلھام تم  ة الصوربعد معالج .برامج معالجة الصورواسطة ب
وعن طریق استمارة استبیان  ،)اتتصمیم 8(تصمیمات للمالبس 

تم ترتیب  وعرضھا علي مجموعة األساتذة المتخصصین ىأخر
التصمیمات واختیار افضل تصمیمات وتطبیقھم عملیا حیث تم عمل 

 ىالطباعة بنفس التصمیم وذلك عن طریق طباعة الرقمیة عل
  .وتنفیذ أعلى تصمیمین في التقییمالقماش 
من  مین للتصمیمات المنفذةاستبیان بطاقة تقییم المحك 2-2

  اللوحات
 لوحاتلتحكیم ال المنسوجات،إعداد استبیان موجھ للمتخصصین  تم

في تصمیم  االمنفذة من اللون في أعمال خوان میرو واالستفادة منھ
) 18(تقییم  ىأقمشة السیدات المطبوعة، واشتمل االستبیان عل

  :التالیة ثالثالمحاور ال وقد تضمن ،لوحة
  .عبارات) 4(  مدي نجاح التصمیم : ولالمحور األ

  .عبارات) 4(مدي تحقیق أسس التصمیم : المحور الثاني
  .عبارات) 4(    األداء الوظیفي : المحور الثالث

االجابة  حصلوقد استخدم میزان تقدیر ثالثي المستویات بحیث ت
غیر ، و)درجتین( ومالئم إلي حد ما) ثالث درجات( ىعل مالئم

درجة، ) 12(، وكانت درجة المحور األول )ةدرجة واحد(مالئم 
وكانت الدرجة ) 12(درجة، والمحور الثالث ) 12(والمحور الثاني 
 درجة) 36(الكلیة لالستبیان 

  :صدق المحكمین: 1صدق محتوي االستبیان
ورتھ  ي ص م عرضھ ف تبیان ت وي االس دق محت ن ص ق م للتحق
ص اتذة التخص ن أس ین م ن المحكم ة م ي مجموع ة عل  المبدئی

دي  ،11، وبلغ عددھم المنسوجاتبمجال  ي م م عل وذلك للحك
ھ اص ب ور الخ ارة للمح ل عب بة ك ي  .مناس اء عل دیل بن م التع ت

ي  لیصبح الشكل النھائي لھأراء المحكمین،  ة ف اتم تطبیق و م ھ
  .ھذا البحث

ل  ة لك ة الكلی ین الدرج داخلي ب اق ال تخدام االتس دق باس الص
  :1محور والدرجة الكلیة لالستبیان

اب   ك بحس داخلي وذل اق ال تخدام االتس دق باس تم حساب الص
ون(معامل االرتباط  اط بیرس ل ارتب ة ) معام ین الدرجة الكلی ب

میم، (لكل محور  س التص مدي نجاح التصمیم، مدي تحقیق أس
تبیان) األداء الوظیفي ور  .والدرجة الكلیة لالس ق المح د حق وق

اط  ل ارتب اني 0.83األول معام ور الث ث 0.85، والمح ، والثال
ول أن 0.01كلھا دالة عند مستوي و 0.86 ن الق م یمك ن ث ، وم

تبیان،  ذا االس وھناك اتساق داخلیا بین المحاور المكونة لھ  وھ
  .یقیس بالفعل ما وضع لقیاسھ

ق ثبات االستبیان اخ  :ویتم حسابھ عن طری ا كرونب ل ألف معام
Alpha Cronbach  طریقة التجزئة النصفیةSplit – half 

  
  1قیم معامل الثبات لمحاور االستبیان: 1دول ج

  التجزئة النصفیة معامل ألفا   
   0.921 -0.842 0.861  مدي نجاح التصمیم: المحور األول
  0.923 -0.839 0.842  مدي تحقیق أسس التصمیم: المحور الثاني
  0.945 -0.876   0.854  األداء الوظیفي: المحور الثالث

  0.941 -0.822  0.851  ثبات االستبیان ككل
  

أن جمیع قیم معامالت الثبات، دالة عند  )1(یتضح من الجدول 
  .ثبات االستبیان ىمما یدل عل 0.01مستوي 

 المنفذةاألزیاء استبیان بطاقة تقییم المحكمین للتصمیمات  2-3
لتحكیم المنسوجات  تإعداد استبیان موجھ للمتخصصین بمجاال تم

 منھأعمال خوان میرو واالستفادة  التصمیمات المنفذة من اللون في
تقییم  ىفي تصمیم أقمشة السیدات المطبوعة، واشتمل االستبیان عل

  :التالیة ثالثالمحاور ال وقد تضمن اتتصمیم) 8(
میم : المحور األول راء التص ي اث مدى نجاح الفن السریالي ف

  .عبارات) 6(  
اني ور الث میم : المح ي التص میم ف س التص ق أس دى تحقی م

  .عبارات) 6(  
ور ا ثالمح میم : لثال ي التص وظیفي ف ب ال ق الجان دى تحقی م

  .عبارات) 6(  
وقد استخدم میزان تقدیر ثالثي المستویات بحیث تعطي االجابة 

، وغیر )درجتین(ومالئم إلي حد ما ) ثالث درجات(مالئم علي 
درجة، ) 18(، وكانت درجة المحور األول )درجة واحدة(مالئم 
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وكانت الدرجة ) 18(درجة، والمحور الثالث ) 18(ي والمحور الثان
 درجة) 54(الكلیة لالستبیان 

  :صدق المحكمین: 2صدق محتوي االستبیان
للتحقق من صدق محتوي االستبیان تم عرضھ في صورتھ المبدئیة 
علي مجموعة من المحكمین من أساتذة التخصص بمجال 

مناسبة كل وذلك للحكم علي مدي  ،15، وبلغ عددھم المنسوجات
تم التعدیل بناء علي أراء المحكمین،  .عبارة للمحور الخاص بھ

  .ھو ماتم تطبیقة في ھذا البحث لیصبح الشكل النھائي لھ
ل  ة لك ة الكلی ین الدرج داخلي ب اق ال تخدام االتس دق باس الص

  :2محور والدرجة الكلیة لالستبیان
ك   داخلي وذل اق ال تخدام االتس دق باس اب الص م حس ت

ون(معامل االرتباط بحساب  ین الدرجة ) معامل ارتباط بیرس ب
ور  ل مح ة لك میم(الكلی راء التص ي اث ریالي ف ن الس اح الف ، نج

میم،  س التص ق أس دي تحقی ي م وظیفي ف ب ال ق الجان تحقی
تبیان، ) التصمیم ة لالس ور األول والدرجة الكلی ق المح د حق وق

اط  ل ارتب اني 0.86معام ور الث ث 0.84، والمح  0.87، والثال
توي و اك 0.01كلھا دالة عند مس ول أن ھن ن الق م یمك ن ث ، وم

تبیان،  ذا االس واتساق داخلیا بین المحاور المكونة لھ یس  وھ یق
  .بالفعل ما وضع لقیاسھ

  ثبات االستبیان
ق ن طری ات ع اب الثب م حس اخ  ت ا كرونب ل ألف  Alphaمعام

Cronbach، طریقة التجزئة النصفیة وSplit – half  
  

  2 معامل الثبات لمحاور االستبیان قیم: 2جدول 
  التجزئة النصفیة معامل ألفا   

   0.911 -0.852 0.851  مدي نجاح الفن السریالي في اثراء التصمیم: المحور األول
  0.953 -0.869 0.862  مدي تحقیق أسس التصمیم: المحور الثاني
  0.965 -0.846   0.844  مدى تحقیق الجانب الوظیفي في التصمیم: المحور الثالث

  0.942 -0.847  0.852  ككل 2ثبات االستبیان
  

دالة عند  ،أن جمیع قیم معامالت الثبات )2(یتضح من الجدول 
  .ثبات االستبیان ىمما یدل عل 0.01مستوي 

  :النتائج والمناقشة -3
السادة المحكمین األنسب  ىوفیما یلي اللوحات التي تم عرضھا عل

واللوحات مرقمة  ،أقمشة السیداتمن ناحیة التطبیق على طباعة 
حتى یسھل التعامل مع رقم  18إلى لوحة رقم  1من لوحة رقم 

  .اللوحة دون التعرض إلسم اللوحة
 ویتضح من اللوحات المختارة انتمائھا جمیعا إلى المدرسة السریالیة

وتبدو األجسام في األعمال الفنیة . التي یمثلھا الفنان خوان میرو
ھھ بطریقة غریبة وغیر طبیعیة ولكنھا مرسومة لھذه المدرسة مشو

بدقة ووضوح وبتفصیل واقعي، وقد تم وضع ھذه األشكال في إطار 
. موضوعي، وتم استخدم مجموعات قلیلة من األلوان وتدریجاتھا

استخدام األسود واألبیض واألحمر  1حیث تم في اللوحة رقم 
د واألحمر فقد كانت ألوانھا ھي األسو 2واألصفر، أما اللوحة 

بالنسبة لأللوان األكثر شیوعا في أعمال خوان . واألخضر واألصفر
میرو، فإنھ من دراسة اللوحات المختارة یتضح أن اللون األسود تم 
اسخدامھ في جمیع األعمال، یلیھ اللون األحمر الذي تم استخدامھ 

، لوحة 16تم استخدامھ في فقد ون األصفر لوحة، أما الل 17في 
 نم لوحة 14الذي تم استخدامھ في  بدرجاتھ للون األزرقوأخیرا ا

  .محل الدراسة 18ـاللوحات ال

  

 

  

 

  
  1رقم لوحة

 "الشمس في السماء البیضاء"
  2لوحة رقم

  "النجم الموجي"
  3 لوحة رقم

  "1924الصیاد ا"
 

  

 

 اسم العمل "   نساء وطائر تحت ضوء الشمس "    
  

  4 لوحة رقم
  "النور الساطع"

  5 لوحة رقم
  "2الطائر الجمیل "

  6 لوحة رقم
  "طائر تحت ضوء الشمسنساء و"
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  7 لوحة رقم

  "المزرعة"
  8لوحة رقم

  "الدوائر المرسومة على ھیئة شخص"
  9لوحة رقم

  "النجم في السماء"
 

 اسم العمل "  الطائر الجمیل "  
  

 

  

 

  
  10 لوحة رقم

  "الطائر الجمیل"
  11 لوحة رقم

  "الشمس العمالقة"
  12 لوحة رقم

  "الكتلة في الفراغ"
 

  

 

  

 

  
  13 لوحة رقم

  "الید المتحركة"
  14 حة رقملو
  "الخطوط"

  15 لوحة رقم
  "1938رأس امرأة "

 

  

 

  

 

  
  16 لوحة رقم

"Personnage"  
  17 لوحة رقم

  "حصان وغلیون ووردة حمراء"
  18 لوحة رقم

  "األبیض"
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  وفقا ألراء المحكمین اللوحات المختارةالمتوسطات واالنحرافات المعیاریة ومعامل الجودة لدرجات : )5(جدول 

  الترتیب  معامل الجودة  االنحراف المعیاري  متوسطال  رقم اللوحة

 1 25.08 3.23 76.01 14 
 2 25.92 2.02 78.54 9 
 3 25.42 2.31 77.02 13 
 4 25.58 1.83 77.53 11 
 5 31.17 1.59 94.44 3 
 6 25.42 4.56 77.02 12 
 7 27.42 3.48 83.08 8 
 8 31.25 1.14 94.70 2 
 9 29.25 2.14 88.64 5 
 10 31.83 1.90 96.46 1 
 11 20.83 2.92 63.13 17 
 12 20.67 1.72 62.63 18 
 13 22.92 2.57 69.44 15 
 14 29.17 1.19 88.38 6 
 15 29.67 2.42 89.90 4 
 16 28.42 2.57 86.11 7 
 17 21.25 2.09 64.39 16 
 18 25.92 3.18 78.54 10 

  
حققت  10أن اللوحة رقم  ، یتضح)1(والشكل ) 5(من الجدول رقم 

 8تلیھا اللوحة رقم % 96.46أعلى درجات التقییم بمعامل جودة 
على % 94.44و % 94.7بمعامالت جودة  5ورقم 
ویتضح من األرقام تقارب درجات التقییم في المستویات .الترتیب

العلیا، وقد تمیزت ھذه اللوحات بتحقیقھا ألعلى الدرجات في تقییم 
. م والتوظیف في طباعة أقمشة مالبس السیداتتحقیق أسس التصمی

، 12أما بالنسبة ألقل األعمال في التقییم فقد جاءت اللوحات أرقام 

في المراكز من الثامن عشر إلى السادس عشر، وذلك  17، و11
على الترتیب، % 64.39، و%63.12، %62.3بمعامالت جودة 

تصمیم ویرجع ذلك الى انخفاض تقییمھا من حیث تحقیق أسس ال
وفي ضوء ھذه النتائج . والتوظیف في طباعة أقمشة مالبس السیدات

تم التطبیق على تصمیم أقمشة مطبوعة لمالبس السیدات، وتطبیق 
 1الت مناسبة لمالبس السیدات كما ھو موضح في األشكال منیمود
  .9إلى 

  

  
  دراسةمعامالت الجودة للوحات المختارة لل) 1(شكل 
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  :المستوحاة من الوحات الثمانیة الحاصلى على أعلى ترتیب زیاء من أقمشة السیدات المطبوعةألالمقترحة ل تصمیماتال

    
  8لوحة  مستوحى 2تصمیم رقم ) 3(شكل   10لوحة  مستوحى 1تصمیم رقم ) 2(شكل 

    
  15لوحة  مستوحى 4تصمیم رقم ) 5(شكل   5لوحة  مستوحى 3تصمیم رقم ) 4(شكل 
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  14لوحة  مستوحى 6تصمیم رقم ) 7(شكل   9لوحة  مستوحى 5تصمیم رقم ) 6(شكل 

    
  7لوحة  مستوحى 8تصمیم رقم ) 9(شكل   16لوحة  مستوحى 7تصمیم رقم ) 8(شكل 
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  المتوسطات واالنحرافات المعیاریة ومعامل الجودة لدرجات التصمیمات المنفذة وفقا ألراء المحكمین): 6(جدول 
  الترتیب  عامل الجودةم  االنحراف المعیاري  المتوسط  التصمیم
  5 81.48 6.15 36.67 1التصمیم 
  1 99.63 0.51 44.83 2التصمیم 
  6 80.00 5.59 36.00 3التصمیم 
  7 74.44 8.18 33.50 4التصمیم 
 8 67.90 9.50 30.56 5التصمیم 
 4 87.53 4.50 39.39 6التصمیم 
 2 99.14 1.65 44.61 7التصمیم 
 3 89.01 4.88 40.06 8التصمیم 

  

حقق  2، یتضح أن التصمیم رقم )10(والشكل ) 6(من الجدول رقم 
 7یلیھ التصمیم رقم % 99.63أعلى درجات التقییم بمعامل جودة 

ویتضح من تقارب درجات التقییم في %. 99.14بمعامل جودة 
المستویات العلیا، وقد تمیزت ھذه التصمیمات بتحقیقھا ألعلى 

تحقیق السریالي في إثراء التصمیم، ونجاح الفن الدرجات في تقییم 
أما بالنسبة . أسس التصمیم والتوظیف في أقمشة مالبس السیدات

في  4، و5أرقام  التصمیماتألقل األعمال في التقییم فقد جاءت 
، %67.9، وذلك بمعامالت جودة والسابعالمراكز الثامن 

تقییمھا  درجات على الترتیب، ویرجع ذلك الى انخفاض% 74.44و
نجاح الفن السریالي في إثراء التصمیم، وتحقیق أسس ن حیث م

  .التصمیم والتوظیف في أقمشة مالبس السیدات

  

  
  معامالت الجودة للتصمیمات محل الدراسة) 10(شكل 

  
وقد أشارت نتائج تقییم االستبیان بشكل عام إلى إن أعمال خوان 

إلى المدرسة السریالیة قابلة للتطبیق وغنیة میرو بألوانھا التي تنتمي 
 َ م كمصدر إلھام في تصمیم أقمشة مالبس السیدات المطبوعة، ومن ث

  .تصمیم مالبس السیدات
وفي ضوء ھذه النتائج تم التطبیق على تنفیذ أقمشة مطبوعة لمالبس 

ألعلى السیدات، وتتنفیذ المودیالت المصممة من ھذه األقمشة 
كما ھو موضح في التصمیمات المقترحة تصمیمین في تقییم 

  .وقد تم شرح وتحلیل كل مودیل باختصار .13و 12األشكال 
ھما أعلى تصمیمین في رأي المحكمین األعمال التي تم تنفیذھا و

  :من حیث معامل الجودة

  
  العمل الذي تم تنفیذه والحاصل على الترتیب األول ) 12(شكل 

  
  ه والحاصل على الترتیب الثاني العمل الذي تم تنفیذ) 13(شكل 
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  توصیفال  التصمیم  توصیفال  التصمیم
 2(  رقم التصمیم(   رقم التصمیم  )7(  

 99.63  معامل الجودة%   99.14  معامل الجودة%  

 مصدر االقتباس  
 "بعنوان ) 8(الفن السریالي  لوحة رقم 

  مصدر االقتباس   "الدوائر المرسومة على ھیئة شخص
بعنوان ) 16( الفن السریالي لوحة رقم

Personnage  
 قطن مخلوط بولي أستر  الخامة   قطن مخلوط  بولي أستر  الخامة  

 طوال النھار  المناسبة   طوال النھار  المناسبة  

 سنة 35إلي  25من   السن المالئم   سنة 35إلي  25من   السن المالئم  

 أقمشة السیدات ىالطباعة عل  الوظیفة المقترحة   أقمشة السیدات ىالطباعة عل  الوظیفة المقترحة  

 لون 8  عدد األلوان   لون 5  عدد األلوان  

 55×  35  مساحة التصمیم   55×  35  مساحة التصمیم  
  
  توصیاتال -4
 یوصى بالتعمق أكثر في دراسة وتحلیل أعمال فنانین مصریین. 
  دراسة تأثیر تنوع اللون ومدارس الفنون مع نفس تصمیم

 .األقمشة المطبوعة والمالبس
 بیقیة متنوعة ألعمال الفنانین على التیشیرتات عمل دراسات تط

  .المطبوعة رقمیا
  المراجـــع -5
منشأة المعارف " الخامات النسجیة "  ،)2000(أحمد سلطان  -1

  .   32ص –باإلسكندریة 
تكنولوجیا صباغة وطباعة ":)2002(أحمد فؤاد نجعاوي  -2

 - منشأة المعارف باإلسكندریة" وتجھیز األقمشة القطنیة
 . 17ص

أحدث الطرق لتعلیم مادة الفنون " ،)1992(كرم قانصو أ -3
 . 36ص –بیروت  –مكتبة المعارف  –" والمھارات الیدویة

المعالجات الفنیة "، )2005(أماني عبد الحمید زكریا  -4
والضوابط التقنیة لبعض طرق الطباعة الیدویة غیر التقلیدیة 

 –رسالة دكتوراه  – "إلثراء المعلقات الحائطیة المطبوعة
 .  32ص –جامعة عین شمس  –كلیة التربیة النوعیة 

كیفیة االستفادة من " ،)2012(أمیرة حسن إبراھیم إبراھیم  -5
مزج مدرستي كریستیان دیور وفالنتینو جارافاني في عمل 

 –رسالة ماجستیر  "أزیاء تناسب فتیات المرحلة الجامعیة
 .  18ص –جامعة المنوفیة  –كلیة االقتصاد المنزلي 

االستفادة من أثر " ،)2000(ان محمد أنیس عبد العال إیم -6
القیم الجمالیة في الفن اإلفریقي عبر الفن المعاصر في 

رسالة  – "تصمیم معلقات مطبوعة من خالل الحاسب اآللي
 .  15ص –جامعة حلوان  –كلیة الفنون التطبیقیة  –ماجستیر 

مواصفة " ،)2010(السیدة خیري عفیفي النحراوي  -7
یة المالبس الخارجیة لفتیات في المرحلة الجامعیة استرشاد

كلیة  –رسالة ماجستیر  – "ببعض محافظات الوجھ البحري
 .  7ص –جامعة المنوفیة  –االقتصاد المنزلي 

اتجاھات النقد في فنون ما بعد " ،)1992( خالد البغدادي -8
  .22، الھیئة العامة للكتاب، القاھرة، ص"الحداثة

دار النھضة  – "الحیاة والعمل" ،)1974(خوان میرو   -9
 125ص–القاھرة  –مصر 

تقنیات الطباعة الحدیثة " ،)2013(دعاء جالل حامد  -10
وإمكانیة االستفادة منھا في إثراء القیمة الجمالیة للمالبس 

 –رسالة ماجستیر  – "الجلدیة لخدمة الصناعات الصغیرة
 . 30ص  ––جامعة المنوفیة  –كلیة االقتصاد المنزلي 

فلسفة تجریدیة التعبیریة في " ،)2006(أحمد نفادي  دینا -11
تصویر الفن الحدیث والتقنیة االبتكاریة في تصمیم المعلقات 

جامعة  –كلیة الفنون التطبیقیة  –رسالة دكتوراه  – "النسجیة

 .9ص –حلوان 
دراسة لبعض " ،)2010(رحاب عادل شاكر الفیشاوي  -12

لمالبس السھرة  األسالیب الزخرفیة إلثراء القیم الجمالیة
كلیة  –رسالة دكتوراه  – "المصنوعة من األقمشة الحریریة

  .  51ص –جامعة المنوفیة  –االقتصاد المنزلي 
أسس التصمیم " ،)2000(سعید الوتیري، سلوى الغریب  -13

مطبعة  -  "ودورھا في تطویر قدرات المصمم االبتكاریة
 40ص  -جامعة حلوان

إعداد برنامج " ،)2010(شیماء إبراھیم محمد المعاصري  -14
تنفیذي لتصمیم وتشكیل بعض مالبس السھرة في ظل مفھوم 

كلیة االقتصاد  –رسالة ماجستیر  – "التجربة الھندسیة
 .  16ص –جامعة المنوفیة  –المنزلي 

استخدام البعد " ،)2010(شیماء محمد أبو الفتوح النجار  -15
الثالث اإلیھامي في الطباعة الرقمیة الستخدام معلقات 

رسالة  – "طباعیة في ضوء معاییر ضمان الجودة واالعتماد
جامعة  –قسم تربیة فنیة  –كلیة التربیة النوعیة  –ماجستیر 

  .  30ص –المنصورة 
ما وراء الشكل في فنون ما بعد " ،)2008( عمر غنیم -16

، المؤتمر الدولي األول، كلیة الفنون التطبیقیة جامعة "الحداثة
 .136ص -  فرع دمیاط –المنصورة 

دراسة إمكانیة " ،)2012(غادة محمد بنداري حسین  -17
وتصمیم وتنفیذ بعض أغطیة المفروشات المنزلیة لرفع القیمة 

رسالة  – "الفنیة والتطبیقیة لمنتج باستخدام الحاسب اآللي
ص –جامعة المنوفیة  –كلیة االقتصاد المنزلي  –ماجستیر 

36 . 
ن بعض االقتباس م" ،)2011(فاطمة أحمد الشافعي  -18

العناصر البیئیة الطبیعیة لتصمیم وتنفیذ بعض مالبس السھرة 
 –كلیة اقتصاد منزلي  –رسالة ماجستیر  – "للمحجبات

 . 28ص –جامعة المنوفیة 
إمكانیة الدمج بین " ،)2010(فاطمة السعید مصطفى مدین  -19

تقنیات الطباعة الیدویة لخدمات المشروعات الصغیرة في 
كلیة  –رسالة ماجستیر  – "النسجیة مجال المشغوالت الفنیة

 . 15ص –جامعة المنوفیة  –االقتصاد المنزلي 
دار  -"آراء في الفن الحدیث" ،)1961( محمود البسیوني -20

 .1ص - القاھرة -المعارف
إمكانیة بعض " ،)2012(مروة السعید عبد الحمید الدمیري  -21

تقنیات طباعة والتطریز اآللیة في تنفیذ الصور المجھریة 
رسالة ماجستیر  – "ستفادة منھا في إثراء مالبس الشبابواال

  .15ص –جامعة المنوفیة  –كلیة االقتصاد المنزلي  –
استخدام الكمبیوتر للوصول ألشكال " ،)1997(یاسر سھیل  -22

جامعة  - كلیة التربیة النوعیةبمجلة  –بحث منشور  "مبتكره
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  .103ص   -القاھرة 
" مبیوتر ونظم التشغیلمقدمة الك" ،)1999(نبیل زین الدین  -23

  .58ص  -  القاھرة – الھیئة المصریة العامة للكتاب -

 "الكمبیوتر ودوره في مجال التصمیم" ،)2000(یاسر سھیل  -24
 - جامعة المنوفیة  -  بحث منشور بمجلة االقتصاد المنزلي -

  .190ص 

  


