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  تصمیم مالبس مبتكرة للفتیات مستلھمة من الصور المیكروسكوبیة لجسم االنسان
Innovative Designed Girls Clothes Inspired by Human Body Microscopic Images  
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  : Keywordsكلمات دالة     : Abstractحث ملخص الب
یھدف البحث لدراسة إمكانیة تقدیم رؤى فنیة تصمیمیة ملبسیة مبتكرة للفتیات في سن الشباب مستلھمة من بعض 

من خالل عرض مجموعة مقترحة من تلك الصور على بعض المحكمین ، الصور المجھریة لجسم اإلنسان
وباستخدام المنھج شبھ ، ار أنسبھا من حیث جوانب التقییم المطلوبة المتخصصین من أساتذة الجامعات الختی

التجریبي تم تقدیم تصمیمات مقترحة مستلھمة من الصور المجھریة لجسم االنسان ومعالجتھا باستخدام برامج 
 ثم عرض تلك، وعناصر وأسس التصمیم الفنیة ، التصمیم اإللكترونیة وباستخدام أسس تنظیم الشكل المناسبة 

باإلضافة لمجموعة من الفتیات في  ، التصمیمات على كال من المحكمین المتخصصین من أساتذة الجامعات
وبعد معالجة النتائج باستخدام ، بھدف تقییمھا من حیث محاور التقییم المطلوبة ، المرحلة العمریة المستھدفة 

ً األسالیب اإلحصائیة المناسبة تبین لنا نجاح التصمیمات المقدمة م ن الباحثة في الحصول على قیم جودة عالیة وفقا
بینما حاز ، %)85.3(على أعلى القیم في تقییم المحكمین ) 14(وحاز التصمیم رقم، لمحاور التقییم المقاسة 

واستخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي في %).98.6(على أعلى القیم بالنسبة للفتیات) 11(التصمیم رقم 
  .راسة التصمیمات المقترحةتحلیل وتوصیف ود

المیكروسكوبیة لصورا    
Microscopic Images 

أزیاء تصمیم  
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للفتیات مالبس  
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  االستلھام
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  : Introductionقدمة م
فھي تعبرعن ، الموضة ھي انعكاس للمجتمع الذي تنتشر فیھ 

متغیراتھ  وأحداثھ وتطوراتھ من جمیع النواحي السیاسیة 
وتظھر ، واالقتصادیة واالجتماعیة والدینیة والتكنولوجیة والثقافیة 

الموضة بوضوح في مجال المالبس بشكل خاص ألنھا من 
خاصة مع التقدم السریع الحادث ، كل سریع المجاالت المتغیرة بش

كعلم لھ جوانبھ التشكیلیة -في العلوم المرتبطة بعلم التصمیم 
ً -والوظیفیة ً ومضمونا ھذا التقدم جعل الموضة الملبسیة تتخذ شكال

ً عن التقدم العلمي والتكنولوجي القائم حیث توفر  ، معبرا
یثة المتعلقة بكل التكنولوجیا األدوات والخامات و التقنیات الحد

كما أنھا تعد من أھم مصادر  ، مجاالت تصمیم وتصنیع األزیاء
التي تساعد على تنمیة اإلبداع وإثراء ، االستلھام للمصممین 

مداخل االبتكار لدیھم وتساعدھم في كشف العالقات الجدیدة بین 
ً عندما یبدع  العناصر ألن القدرة على اإلبداع واالبتكار تتضح جلیا

م في االستفادة من األدوات والخامات واألجھزة واألسالیب المصم
باإلضافة للخبرات السابقة المتاحة لدیھ ، الفنیة التشكیلیة حولھ 

ً الحتیاج مصممي األزیاء المستمر إلمدادھم بمداخل جدیدة . ونظرا
لذا یحاول ، تساھم في االرتقاء بالممارسة اإلبداعیة في التصمیم 

ً ورؤیة مبتكرة وصیاغات تشكیلیة البحث الحالي تقدیم  ً جدیدا مدخال
الصور المجھریة لجسم (ملبسیة نسائیة جدیدة مستلھمة من بعض 

المعتمدة في إخراجھا على بعض األسس التنظیمیة للشكل )اإلنسان
  .باإلضافة لعناصر وأسس تصمیم األزیاء، 

  : Statement of the problemالبحث  مشكلة
یم مدخل جدید یفتح المجال لمصممي یحاول البحث الحالي تقد

األزیاء نحو العدید من الصیاغات والحلول التشكیلیة من خالل 
استخدام الصور المجھریة لجسم اإلنسان لتقدیم بعض التصمیمات 

  .الطباعیة الملبسیة للفتیات في سن الشباب
  : أھمیة البحث

ن -1 اء م میم األزی ال تص ي مج ة ف ة اإلبداعی اء بالممارس  االرتق
  .خالل فتح آفاق وإیجاد مداخل جدیدة للرؤى الفنیة

میم  -2 ال تص اء بمج ي االرتق ة ف ادر الطبیعی ة المص راز أھمی إب
  .األزیاء وتطویره

  : Objectivesھدف البحث 
ور  -1 بعض الص ات ب ف الفتی یة لتعری میمیة ملبس ة تص دیم آلی تق

  .المجھریة لجسم اإلنسان
یة ا -2 ن عرض وتحلیل التصمیمات الملبس تلھمة م لمقترحة والمس

  .الصور المجھریة لجسم اإلنسان
ة -3 ة التعلیمی م العملی ة ودع ي خدم اء ف میم األزی اھمة تص  ، مس

  .وبالتالي ربطھا بخدمة المجتمع المحیط بشكل عام
ة  -4 ور المجھری ي الص كیلیة ف ة والتش ة الجمالی یم الفنی راز الق إب

  .لجسم اإلنسان
ات الحصول على قیم فنیة تشكیل -5 دیم مقترح رة بتق یة ملبسیة مبتك

  .تصمیمیة طباعیة مستلھمة من الصور المجھریة لجسم اإلنسان
تخدام  -6 میم باس س التص تطبیق أسس تنظیم الشكل وعناصر وأس

  .الحاسب اآللي لعمل التصمیمات المقترحة
  : أدوات البحث

  .استطالع رأى حول صدق مقیاس -
 ).1ملحق(سانمقیاس تقییم الصور المجھریة لجسم اإلن -
 ).2ملحق( )للمتخصصین(مقیاس تقییم التصمیمات المقترحة  -
 ).3ملحق)(للفتیات(مقیاس تقییم التصمیمات المقترحة  -
 ).4ملحق(لجسم اإلنسان  مجموعة صور مجھریة -
 ).5ملحق(قائمة بأسماء محتویات الصور المیكروسكوبیة -
امج  وبرنامج  تابلت  وجھاز جھاز كمبیوتر - وب وبرن الفوتوش

 .بوك  كتشس
  :  Hypothesisفروض البحث

ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین آراء المحكمین في  -1
  .تقییم التصمیمات المقترحة

ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین آراء الفتیات في تقییم  -2
  .التصمیمات المقترحة 

یوجد فرق ذات داللة إحصائیة بین المتوسطات الوزنیة  -3
  .عضھاللتصمیمات المقترحة وب

  :  Terminologyمصطلحات البحث
ھو ابتكار خطوط یمكن ترجمتھا وتنفیذھا  : تصمیم األزیاء -

الى قطع من المالبس ویعتمد التصمیم الجید الى حد كبیر 
 Manyoung, sheen(على االھتمام بالعناصر المستخدمة 

2010.(  
ة - ور مجھری ح   : ص تخدام المس دا باس رة ج ور مكب ص

ي المیكرو ي اإللكترون  )SEM(ب
)(www.ibda3worled.com 

سن الشباب یبدأ من البلوغ وحتى سن  : مرحلة الشباب   -
 ).2001المعجم المنجد (الثالثین

   : Methodologyالبحث  منھج -
وصفي تحلیلي مستخدم في دراسة الصور المجھریة وتحلیل -
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  .وتوصیف التصمیمات المقترحة
شبھ تجریبي من خالل تقدیم تصمیمات طباعیة مقترحة مستلھمة  -

  .من الصور المجھریة لجسم االنسان
  : الدراسات السابقة

 دراسات خاصة بمالبس الفتیات : 
حققت الدراسة صیاغات تشكیلیة : )2016عھود أحمد(دراسة -

مبتكرة لمالبس المراھقات بعد عمل تحلیل للسلوك الملبسي 
ً من ، جاتھن الملبسیة لھن وتحدید احتیا وطرحت عددا

التصمیمات المناسبة التجاھات الموضة الحالیة والمنفذة 
ً لمجاالت التصمیم  بأسلوب التشكیل على المانیكان وفقا
والتشكیل على المانیكان والتطریز بأسالیب زخرفیة تثري 

 .الزى
ھدف البحث لدراسة : )2016علي زلط وآخرون(دراسة -

ات تصمیمیة ذات قیمة اقتصادیة على إمكانیة توظیف معالج
ً ومعیبة وكذلك المستعملة  مالبس المراھقات المنتجة حدیثا

بغرض احیائھا وجعلھا ، إلثراء جمالیات مالبس المراھقات
ً من  تتماشى مع الموضة وتوصل البحث لتقدیم عددا
التصمیمات المناسبة للمراھقات والتي حققت قیم جمالیة عالیة 

ً لمحاور ال  .تقییم المقاسة في البحثوفقا
استھدف البحث : )2014زینب علي، أسماء أحمد(دراسة  -

استغالل فن الخداع البصري بشكل مدروس لتصمیم أزیاء 
، مبتكرة للفتاة الجامعیة تساعدھم في إخفاء العیوب الجسمیة 

وتظھر أجسامھم بالشكل الذي یقربھ من النسب المثالیة التي 
 .حث لتقدیم عدة تصمیمات مبتكرةالبوتوصل ، تتفق والجمال 

ھدف البحث لمحاولة توفیر : )2013یاسمین محمود(دراسة -
من خالل االستفادة من ، مالبس للشباب متعددة االستخدام 

مھارات التشكیل على المانیكان في اعداد تصمیمات تصلح 
لالرتداء بأكثر من أسلوب إلعطاء مظھر مختلف في كل مرة 

، ة من الباحثة االبتكاریة المطلوبة وحققت التصمیمات المعد
، كما حققت الھدف منھا في توفیر احتیاجات الشباب الملبسیة 

خاصة مع حب الشباب القتناء المالبس ذات األفكار الغریبة 
 .والمبتكرة

ھدف البحث : )2010سھام الربیعي، ھالة حسن(دراسة  -
 للتعرف على مدى معرفة الطالبة الجامعیة لتأثیر الخطوط في

وتوصل البحث ألن اغلبیة ، الملبس على قوام وشكل الجسم 
عینة البحث لدیھن علم بتأثیر الخطوط على قوام وشكل الجسم 
وأنھن یأخذن بعین االعتبار تأثیر الخطوط عن اختیار 

 .مالبسھن
ة  - د(دراس ى زی ى  : )2007من رف عل ة للتع دفت الدراس ھ

ي  ات ف ات الطالب ى اتجاھ ؤثرة عل ل الم ض العوام ة بع مرحل
وھى مرحلة التعلیم الثانوي نحو  )15: 18(المراھقة الوسطى

أثیر  ، اختیارھن لمالبسھن  دى ت د م وتوصلت الدراسة لتحدی
ة ص  ، )ریف-حضر( اختالف البیئ تالف التخص ام(واخ -ع

انوي ناعي-ث توى ، )ص تالف المس اعي( واخ -االجتم
ادي ة ، )االقتص االت الحدیث ائل االتص ر وس ت( واث  - انترن

 ).ئیاتفضا
ھدف البحث للتعرف على : )2006ماجدة اسماعیل(دراسة  -

تأثیر القنوات الفضائیةعلى اختیار الطالبات لمالبسھن 
وعالقة التخصص والفرقة الدراسیة والسن والحالة 

وتوصلت الدراسة لوجود عالقة ، االجتماعیة بھذا التأثیر 
نوات ارتباطیة موجبة بین اختیار الطالبات لمالبسھن وبین الق

الفضائیة نتیجة تأثرھن الواضح باإلعالم ومیلھن لتقلید 
كما توصلت لوجود عالقة ارتباطیة ، الشخصیات المشھورة

موجبة بین الحالة االجتماعیة للطالبات وبین اتباعھن 
 .للموضة

التعرف على   : واستفادت الباحثة من المصادر السابقة*  
مؤثرة على اختیارھن االتجاھات الملبسیة للفتیات والعوامل ال

ومدى اھتمام الفتیات بأن تتمشى مالبسھن مع  ، لمالبسھن
وأن انتشار الموضة یكمن وراء  ، أحدث خطوط الموضة

دوافع الشباب وحب اقتنائھم لألفكار الغریبة وتقلیدھم لكل 
راعت الباحثة أثناء ، وبالتالي  -مما یدعم فكرة البحث- جدید

الدوافع واإلتجاھات حتى إعدادھا لتصمیمات البحث تلك 
  .تحظى التصمیمات المقترحة بإقبال الفتیات ورضائھن عنھا

 دراسات خاصة بنمط وأسلوب التفكیر لعمل التصمیم : 
استھدفت الباحثة اإلستفادة من   : )2015منال العدوي(دراسة -

لعمل تصمیمات  - كفن ثالثي األبعاد-أسلوب فن األوریجامي
من خالل العالقات ، دیم مستلھمة من الفن المصري الق

وتوصلت الباحثة ، الجمالیة والقیم الظلیة التي یقدمھا ھذا الفن 
البتكار وتصمیم وتنفیذ مجموعة متنوعة من المعلقات 

وباستخدام أسلوب ، النسجیة المصبوغة بطریقة الباتیك 
 . الطیات في فن األوریجامي

 حاولت الباحثة تحدید دور: )2016منال ابراھیم(دراسة -
للمودیل وعالقة ذلك التصمیم الزخرفي في التصمیم البنائي

ونجحت في تقدیم تصمیمات ، بأبعاد الجسم وشكل الرداء 
ملبسیة نسائیة مطبوعة  نحجت في معالجة عیوب كل نمط 

 .من أنماط جسم المرأة 
استفادت الدراسة من أسلوب : ) 2015رانیا المصري(دراسة  -

التصمیم لتدریب الطالب  في تدریس مادةالخرائط الذھنیة 
على كیفیة ابتكار أفكار تصمیمیة تصلح للتوظیف كأقمشة 

وتوصلت لكفاءة ھذه الطریقة في تسھیل ، مفروشات مطبوعة 
 . وتسریع وصول المعلومة وترتیب األفكار

اھتم البحث بدراسة الطاقة : ) 2011وسام صباغ(دراسة  -
طبیقھا على في الریاضیات وتلنظریة اإلحتماالت اإلبداعیة 

بھدف إعطاء  ، تصمیم األزیاء بأساس علمي كمدخل تجریبي
نتائج وتكوینات متنوعة من التصمیم األساسي حتى مع 

بھدف اثراء ، استخدام أقل عدد ممكن من الوحدات الزخرفیة
الرؤیة الفنیة من خالل تطویع مفردات نظریة اإلحتماالت من 

 . والتوافیقمبدأ العد والمتغیر العشوائي والتبادیل 
التعرف على بعض : واستفادت الباحثة من المصادر السابقة

المداخل والطرق المستحدثة للتفكیر قبل عمل التصمیم والتي 
تساعد في ترتیب المعطیات الفنیة واإلمكانات التشكیلیة وتنظیمھا 

وإعطاء أفكار متنوعة ، للوصول لفكرة تصمیمیة جدیدة ومبتكرة
كما تعرفت  -اسب اآللي عند التصمیمخاصة مع استخدام الح-

منھا الباحثة علي كیفیة وضع التصمیم الزخرفي في المكان 
المناسب الذي یساعد على ابراز جمالیات التصمیم على الجسم 

كما تعرفت الباحثةعلى إحدى الطرق والمداخل . واخفاء عیوبھ
والتي ، المستحدثة المستخدمة في تصمیم وصباغة المنسوجات 

وتوزیع الوحدة ، ن تستفید منھا في عمل تصمیمات البحثیمكن أ
 .التصمیمیة على التصمیم

 دراسات خاصة بمصادر اإلستلھام للتصمیم : 
استخدمت الدارسة : )2016وفاء أبو عرایس(  دراسة -

في الطبیعة عناصر من الزھورالمعالجات الفنیة المختلفة  مع 
جمالیة جدیدة بھدف إثراء مجال التصمیم بقیم  -كمصدر الھام-

وقدمت مجموعة ، باستخدام أسلوب التشكیل على المانیكان ، 
من التصمیمات الملبسیة النسائیة المصممة ببرنامج 

 .وقامت بتنفیذ ثالثة منھا، الفوتوشوب 
قامت بتحلیل المشاھد : )2016مبروكة عشبیة(دراسة -

وما بعدھا بھدف  ینایر25 لثورة التصویریة الفوتوغرافیة
ً من التصمیمات لمكمالت المالبس المقتبسة منھاتقدیم عد  ، دا

ً باستخدام الحاسب  22وتوصلت الدراسة لتقدیم  تصمیما
 .اآللي

حاولت الدارسة توظیف   : )2016حنان سمعان( دراسة -
إلثراء  الفنون الحدیثةجمالیات الزخارف الفنیة المستمدة من 
تطلبات لتتوائم مع م، الجانب الجمالي للمفروشات المنزلیة 
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وتوصلت لتنفیذ مجموعة من التصمیمات الزخرفیة ، العصر 
- ستارة-طقم سریر(الفنیة على أقمشة المفروشات المختلفة

 ).خدادیة-تابلوه-سجادة-مفرش- كوفرتھ- معلقة-مناشف
كشفت الدراسة عن بعض   : )2016الشیماء إبراھیم( دراسة -

حاولت و، التراث المصري المعاصرالقیم التشكیلیة الفنیة في 
توظیف تلك القیم إلیجاد حلول فنیة مبتكرة تثري المشغولة 

فتمكنت من استحداث معالجات تشكیلیة جدیدة للخامات ، الفنیة
ومكمالت ، وحدات اضاءة(المختلفة إلنتاج بعض المشغوالت

 .صدیقة للبیئة تحمل مقومات فنیة جمالیة)زینة نسائیة
تصمیمات قامت باستحداث   : )2016دینا غالب( دراسة -

الفن مقتبسة من )تصمیم30(طباعیة لمالبس السیدات 
بعد أن كشفت عن القیم الجمالیة ، التجریبي وفن البوب أرت

والفنیة لھما من خالاللقیم التشكیلیة المبتكرة في التصمیمات 
التي قدمتھا ومن خالل الوصف والتحلیل للتصمیمات 

 .واألقمشة المستخدمة في التنفیذ
اھتمت الدراسة بتحلیل : )2016مةھبھ سال( دراسة -

في احد أزھى العصور اإلسالمیة في  الزخارف في األندلس
الذي تمیز بامتزاج ، )عصر ملوك الطوائف(المغرب األقصى 

مما ، عدة دیانات وأجناس مختلفة من الشرق والغرب واوربا 
جعل تراث ھذا العصر مصدر من اھم مصادر اإللھام في 

صلت الدراسة إلعداد مجموعة وتو، الفنون المختلفة
تصمیمات نسجیة مختلفة ومبتكرة یمكن اإلستفادة منھا كقطع 

 .ملبسیة مضافة
دمجت الدارسة   : )2016الشیماء الشیشیني(دراسة -

من خالل ، المختلفة الزخارف الفنیة الھندیةمجموعة من 
وقامت بتنفیذ ، مجموعة تصمیمات أعدتھا لمكمالت المالبس

وحرق ، الطباعة الحراریة(قنیات متنوعةخمسة تصمیمات بت
والتشكیالت المضافة من الجلد والساتان والشیفون ، اللیزر

 ).والفسكوز وخیوط الصوف
استفاد البحث من : )2016ریھام شحاتھ، نھال محمد( دراسة -

برامج الحاسب اآللي لتوضیح العالقة بین عناصر التصمیم 
العالقة في  وأثر تلك، في الطبیعة وبین تصمیم األزیاء

وتوصل البحث إلبتكار تصمیمات ، اإلرتقاء بـأزیاء المرأة
وتوصل لإلرتقاء ، الطبیعة ملبسیة نسائیة مستوحاة من 

 .بمستوى العملیة اإلبتكاریة
استھدفت الدراسة اإلستفادة   : )2015ندا الشوربجي( دراسة -

في ابتكار للفن الشعبيمن الرموز والقیم الفنیة والجمالیة 
واستخدمت لتحقیق أھداف ، لألطفالات نسجیة یدویة تصمیم

- وبرة-سوماك-سادة(البحث تراكیب نسجیة مختلفة 
كما استخدمت الخیوط الزخرفیة كخامة أساسیة )جوبالن

 ).قطن-صوف (باإلضافة الى بعض الخامات الطبیعیة
ھدفت الدراسة الحصول على : )2015الھام بیومي(دراسة -

مقتبسة من لألطفال یمة جمالیة تصمیمات ملبسیة جذابة ذات ق
مع مراعاة متطلباتھ واحتیاجاتھ ، الخطوط العربیة

الملبسیةوالنفسیة والعمریة باإلضافة للجانب الوظیفي في 
وتوصلت لتقدیم عدد من التصمیمات الناجحة ، التصمیمات

ً لمحاور التقییم المقاسة وحققت واألخرى و التأكید على ، وفقا
 .اصالة الخط العربي

زخارف العصر حللت الدراسة   : )2015السید ھاشم( راسةد -
وكي ة(الممل ة-نباتی ة-حیوانی یة-كتابی ً ) ھندس فیا یالً وص ، تحل

والصناعات والزخارف )حفر-نحت (باإلضافة لدراسة الفنون 
ا ة ، المضافة لھ ة وفنی یم جمالی ن ق ھ م ا احتوت لت ، وم وتوص

مالبس إلعداد مجموعة من التصمیمات التي تصلح لطباعة ال
ي ب االل ات الحاس تخدام تقنی ات ، باس تخدام تقنی ذھا باس وتنفی

 . اإلنتقال الحرارى والطباعة الرقمیة
قامت الدراسة بعمل دراسة : )2015سامراسكا(دراسة -

بھدف ابتكارتصمیمات ملبسیة تصلح ، للفن األسبانيتحلیلیة 

و ، لتحسین الصورة البصریة في وسائل اإلعالم المرئیة
ً  20اسة إلعداد توصلت الدر وقامت بتنفیذ خمسة ، تصمیما

 .منھم
تعنى الدراسة بالوصول الى : )2014سلوى المالح( دراسة -

أسلوب تصمیمي معاصر یمزج بین أسلوبي طباعة 
المنسوجات والتطریز بالنسیج المضاف لتنفیذ منتج تصمیمي 
للمفروشات المنزلیة مستلھم من القیم الجمالیة الموجودة في 

وقامت ، في بدایات القرن العشرینلفنیة المعاصرةالحركات ا
نماذج تصمیمیة مع وصف وتحلیل لكل  6الدراسة بتنفیذ 

 .منھا
اھتمت الدراسة بتحلیل أعمال : )2014سارة جمعة(دراسة  -

وإبراز ، بالعمارة الحدیثةمصممي األزیاء الذین تأثروا 
 المدارس التشكیلیة التي تأثروا بھا والعالقة بین العمارة

 43وتوصلت الدراسة إلبتكار، الحدیثة وتصمیم األزیاء
ً مستوحاة من العمارة الحدیثةباستخدام أسلوب  ً ملبسیا تصمیما

واستخلصت الباحثة وجود عالقة ، التشكیل على المانیكان 
النشأة "متبادلة بین فن تصمیم األزیاء والعمارة وھى

 مراحل-الطریقة اإلبداعیة- نظریة اإلحتواء-التاریخیة
 ".النظریة التفكیكیة-اإلبتكار

قامت الدراسة بتحلیل : )2014أماني الدسوقي( دراسة -
 العصر الباروكيخطوط ومالمح أزیاء الرجال والنساء في 

ً  15وقامت بإعداد 1750-1600في الفترة بین  تصمیما
مستوحى من خطوط األزیاء والعمارة والنحت 

وعة بعد والتصویروتنفیذ بعض منھا باستخدام خامات متن
لقیاس )25: 18(عمل استطالع رأى للفتیات في الفئة العمریة

 .مدى اعجابھن بالتصمیمات المقترحة ثم اختیار انسبھا للتنفیذ
ھدفت إلبتكار تصمیمات : )2014إیمان سلمان(دراسة -

مقتبسة من ، في مرحلة الطفولة المبكرة  لألطفالملبسیة 
، ب اآلليباستخدام الحاس"فاسیلي"أعمال الفنان بعض 

وتوصل إلعداد مجموعة من التصمیمات قام بتقییمھا من 
من حیث ، المتخصصین والمنتجین وأولیاء األمورواألطفال

 .محاور التقییم المقاسة في الدراسة
حللت الدراسة التقنیات الفنیة : )2014زھراء إمام(دراسة -

رسوم أطفال العالم للبیئة والقیم الجمالیة لفلسفة الشكل في 
واستفادت من ، )9: 12في الفئة العمریة من (ریةالمص

التحلیل في التوصل إلبتكار حلول تصمیمیة تصلح للطباعة 
مؤكدة بذلك على القیم الجمالیة ، على أقمشة مالبس األطفال

 .والفنیة الموجودة في تلك الرسوم للبیئة المصریة
تناولت الدراسة كیفیة تطبیق : )2014إیمان المزین(دراسة -

إلثراء القیم )المدرسة الرومانسیة(الفن الحدیثمفھوم 
من خالل تقدیم تصمیمات ، الجمالیة الملبسیة النسائیة 

في العصور المختلفة زخارف الفن اإلسالميمستوحاة من 
 - المملوكیة-األیوبیة-الفاطمیة-العباسیة—الدولة االمویة(

 ).العثمانیة
 حاولت الدراسة الدمج بین: )2014عبیرسحالي( دراسة -

أعمال مصممي األزیاء وبعض الخداع البصريفنون 
بھدف ابتكار تصمیمات طباعیة تصلح لمالبس ، العالمیة

ً من  40وتوصلت الدراسة لتقدیم ، النساء تصمیما ًمقتبسا
الدمج بین القیم الدینامیكیة لفنون الخداع البصري وبین بعض 

وتم تنفیذ بعض التصمیمات ، أعمال مصممي األزیاء العالمیة
 .باستخدام تقنیات الطباعة المختلفة

موني( دراسة - تفادة   : )2013نورا األش دفت الدراسة لألس ھ
وادخالھا على ، من بعض الزخارف التراثیة الشعبیة المصریة

ائیة  اء النس بعض األزی ة ل میمات الحدیث ن التص ة م مجموع
ة ة الخلیجی اءات(الخارجی میم ، )العب ة لتص لت الدراس وتوص

ً من مات  وتنفیذ عددا ل س عبي التصمیمات التي تحم ن الش الف
 .والتراثي الخلیجي، التراثي المصري
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اھتمت الدراسة بالتركیز على : )2013منار البسیوني(دراسة -
بھدف ، نواتج الطبیعة البركانیةالقیم الجمالیة الموجودة في 

وتوصلت لدراسة ، اإلستفادة منھا في إثراء المشغولة النسجیة 
المعلقات النسجیة الحدیثة المستلھمة من  إلعداد وتنفیذ بعض

 .القیم التشكیلیة الجمالیة الموجودة في نواتج الطبیعة البركانیة
تعرفت الدراسة على األنماط   : )2013مریم عشري(دراسة -

من خالل ، الملبسیة األفریقیة وطرق تصنیعھا وتكنولوجیتھا
وتوصلت إلبتكاروتنفیذ مجموعة ، عمل دراسة تحلیلیة

مات متناسقة مسایرة إلتجاھات الموضة العالمیة تصمی
ومتماشیة مع عاداتنا ، )كینیا(الفنون األفریقیةومستلھمة من 

وموجھھ للسوق المحلي والعالمي للشباب في الفئة ، 
 ).سنة20: 30(العمریة

حاولت الدراسة الوصول لحلول : )2013نھاد جبر(دراسة -
نامیكیة في القیم الجمالیة والدیتشكیلیة ابتكاریة من 

والدمج بینھما لعمل تصمیمات طباعیة لمالبس السھرة الطبیعة
ً بمواد ، للسیدات وذلك بعد معالجة مواد الطباعة كیمیائیا

تعطیھا خاصیة اإلحتفاظ بالروائح والزیوت العطریة ألطول 
 .فترة زمنیة

أزیاء بعض حللت الدراسة   : )2013نجالء صوفان(دراسة -
بائع -السق -رجل التنورة- الصیادین(المھن التراثیة في مصر

بھدف إثراء فن تصمیم األزیاء بمجموعة )العرقسوس
إلحتوائھا على عناصر جمالیة ، تصمیمات مستوحاة منھا

تجعلھا مصدرثري للخلق واإلبتكار سواء في خطوطھا 
 .البنائیة او في تفاصیلھا وألوانھا

تعرضت الدراسة بالوصف : )2013أسماء السید(دراسة -
ودرست ) ورقیة أو بالحاسوب(لفنون الطفل الیدویةلیل والتح

تطور مراحل التعبیر الفني واإلبتكاري الذي ینعكس على 
وتوصلت الباحثة ، رسوم الطفل وعالقة ذلك بفن التصمیم 

وبین عناصر ، إلقتراح الدمج بین عناصر وأسس التصمیم
وأسس رسوم الطفل لتصمیم مالبس األطفال ومكمالتھا 

، طوطھا وأشكالھا وألوانھا مع الرسوماتلتتماشى خ
ً 53وتوصلت إلعداد   .تصمیما

الحروف ھدفت الدراسة لصیاغة : )2010والء بنجر(دراسة -
لتكوین مفردات زخرفیة مبتكرة لتصمیم األزیاء الكوفیة

وتوصلت ، النسائیة ومكمالتھا باستخدام الحاسب اآللي
مات الدراسة لتوظیف عناصر الخط الكوفي في تقدیم تصمی

 .ملبسیة نسائیة مبتكرة 
ألقى البحث الضوء على   : )2009إلھام سفیان(دراسة -

وقدرتھ التحویریة في تحقیق مفردات الخط العربيمفاھیم 
یمكن استیعابھا في تصمیم مالبس السھرة ، جزئیة متراكبة

وتوصلت الدراسة الى ان اختالف اتجاھات التغییر ، للسیدات 
لتعدد الحلول التشكیلیة للمفردات  والتحویر للخط العربي أدى

 .المتراكبة لمالبس السھرة 
اھتمت الدراسة بالكشف عن  : ) 2009دالیا إسماعیل (دراسة -

وأھمیتھا ، الزخارف الشعبیة المصریةجمالیات 
وتوصلت لتوظیفھا في اثراء ، كمصدرإلستلھام التصمیمات 

 .مفروشات حجرة الطفل 
التعرف على مصادر : لسابقةواستفادت الباحثة من الدراسات ا

االستلھام التي استخدمھا الباحثون من قبل وبالتالي تحدید مدى 
حداثة وأصالة المدخل التصمیمي الجدید الذي تقدمھ الباحثة بالنسبة 
لمالبس للفتیات فاستلھم العدید منھم تصمیماتھ من بعض الخطوط 

راث والزخارف والكتابات وآخرون استلھموا تصمیماتھم من الت
كما استلھم البعض من ، والتاریخ والعصور اإلسالمیة المختلفة 

سواء المعاصرة أو -الفنون الشعبیة المعاصرة وفنون بعض الدول
والفنون ، والمھن التراثیة وفنون الطفل والفنون الحدیثة -التراثیة

وأعمال بعض مصممي األزیاء ، والعمارة ، األفریقیة والھندیة 
ت الطبیعة بكل جوانبھا على اھتمام المشھورین واستحوذ

المصممین لالقتباس منھاكما تعرفت الباحثة من الدراسات على 
  .الحلول التشكیلیة المختلفة التي قدمھا الباحثون في تصمیماتھم 

  : اإلطار النظري
ھو عملیة اختیار وترتیب لمجموعة من العناصر     : التصمیم   -

ال مرئیة وعلى المصمم والمفردات الستخدامھا كوسیلة اتص
ً في اعتباره وسائل  االختیار بین عدد كبیر من األفكار واضعا

فكل مصمم یستطیع التعامل مع ، التنفیذ والمھارات لتحقیق النجاح 
عناصر التصمیم ولكن كل مصمم یختلف عن اآلخر في كیفیة 
استخدام وتسخیر ھذه العناصر إلظھار فكرتھ وترجمتھا للواقع عن 

  ).Cerimdo2010(اعد وأسس التصمیمطریق قو
اء - میم األزی ن      : تص كلھا مجموعة م ي تش ة الت ة الفنی و اللغ ھ

ة ، )شكل-لون-خط (العناصر في تكوین موحد س الفنی أثر باألس وتت
بة  وازن والنس اع والت ل واإلیق ز والتكام یطرة والتركی ي الس لتعط

عره با ى زي یش ة عل ي النھای ق والتناسب لكى یحصل الفرد ف لتناس
ین ، )Cerimdo2010(ویربطھ بالمجتمع الذي یعیش فیھ والجمع ب

ن  در م ر ق س أكب ي المالب ددة یعط میم المتع س التص ر وأس عناص
ة ، القیمة الجمالیة  كما أن نجاح أي تصمیم ملبسي یتوقف على الدق

م  ط الجس ع نم ق م ث تتواف ھ بحی ة ل ر المكون ار العناص ي اختی ، ف
ات ا ایرة لالتجاھ ون مس ة وتك ة للموض لحدیث

)Shengh2009.( ار ریع واألفك بض الس ي الن ر ھ ة تعتب فالموض
ھ  ع عالم ان م ف اإلنس دى تكی ورة لم واالتجاھات الجدیدة وھى ص
ي  ة الت رة الزمنی فة الفت من فلس ا تتض د أنھ ا نج المتغیر وعند تحلیلھ

واحي ، تتواجد فیھا  فتعكس أحداث ومتغیرات العصر من جمیع الن
ة االقتصادیة والسی ة واالجتماعی اسیة والثقافیة والدینیة والتكنولوجی

وانتشار الموضة یكمن وراء دوافع الشباب ، )2007كفایة سلیمان(
د ل جدی دھم لك ة وتقلی ار الغریب تم ، وحب اقتنائھم لألفك ات تھ فالفتی

ة  وط الموض دث خط ع أح ھا م ى مالبس أن تتمش ً ب ا مین (دائم یاس
  ).2013محمود

تتعدد مصادر اإلستلھام     : یم األزیاءمصادر اإلستلھام لتصم -
  : ومنھا، للمصممین 

حیث تقدم المالبس التاریخیة ، وھى متنوعة: المصادر التاریخیة* 
كال  ات واألش وط والقص ث الخط ن حی ام م ددة لإللھ ادر متع مص

وان ذ واألل ات التنفی یل وتقنی ا ، )Faerm2010(والتفاص فمنھ
ار، المالبس العسكریة ون و، ومالبس البح ال والحرفیین والفن العم

یلة ، التراثیة ي تزخر بحص وغیرھا من األزیاء الشعبیة التراثیة الت
لوكیاتھم  دھم وأعرافھم وس اداتھم وتقالی عوب وع ل (خبرات الش مث

ادر ، )والشخصیات األسطوریة، األقنعة األفریقیة مل المص ا تش كم
ھ  ورة (التاریخیة التاریخ المعاصروثوراتھ وأحداث ل ث ایر  25مث ین

ي ع العرب روثورات الربی ي مص ا ، )ف أخوذة منھ ور الم والص
  .وغیرھا، والمالبس التي تم ارتداؤھا فیھا

ً الحكم واألمثال الشعبیة الموروثة  وتشمل المصادر التاریخیة أیضا
وإبتكرت منھا أحدى المصممات آلیة تصمیمیة ملبسیة جدیدة ھدفھا 

ف الحفاظ على جعل تلك الموروثات في متناول االطفال بھد
والتأكید على ھویتنا ، موروثاتنا الثقافیة في التراث اإلنساني

كما تمثل الطوابع القدیمة أحد ) .2014إیمان عبدهللا(القومیة
حیث لوحظ أن طوابع البرید تحمل ، المصادر التاریخیة لإلستلھام

ً فنیة تشكیلیة للزخم الثقافي والتاریخي والشعبي ألى دولة  ، قیما
د منھا بعض المصممین في مجال تصمیم المفروشات واستفا

السیاحیة لعمل تصمیمات مستوحاة من الموضوعات المصورة 
علیھا المعبرة عن األحداث التاریخیة والسیاسیة واإلجتماعیة 

لتكون ، والریاضیة واإلكتشافات العلمیة في العصور المختلفة
مھا وأماكنھا بمثابة سفیر للبالد في الخارج إلبراز حضارتھا وتقد

كما تشمل ).2015سحر منصور، ھدى عبد الرحمن(السیاحیة
المصادر التاریخیة بعض الوحدات والعناصر التراثیة القدیمة مثل 

التي " توت عنخ آمون"مثل مجوھرات ، الزخارف و المجوھرات 
ً إلقتباس بعض التصمیمات الملبسیة  ً ثریا كانت مصدرا

  ).(Olfat Mohamed,Wafaa Abd Elradi2014(النسائیة
تستخدم الموضة كمصدر إلھام للمصممین كما : العمارة* 

المعمارین كذلك تستخدم العمارة كمصدر إلھام لمصممى الموضة 
وتقدم ، )Mai Ali2016(فكل مجال لھ تأثیراتھ على المجال األخر

ً سواء كان من الفترة الزمنیة القدیمة  ً كبیرا العمارة للمصمم الھاما
سواء بالنسبة ألشكال المباني أو ألوانھا وھیئتھا ، أو المعاصرة
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، والمآذن واألعمدة، وشكل األسقف ، )Faerm2010(وخطوطھا
  .والزخارف، والطرقات

ان      ام الفن ث ق فائح Paco Rabanneحی ن ص تان م میم فس بتص
ات  دى الكلی ى إح اري لمبن كل المعم ن الش توحى م دن مس المع

اري مم المعم م، Paralldeللمص ا ص ان كم  Grathم الفن
Pugh ة ممة المعماری ى للمص ن مبن تلھم م ً مس تانا  Normanفس

Foster ة ب الھیكلی ى الجوان ا عل زت فیھ ي ارتك والت
م (التكنولوجیة عت ، )2014إیمان ھاش ا وض ي "كم ى عل ة "م رؤی

إبداعیة لتصمیمات مبتكرة ومستلھمة من العمارة الحدیثة وبما یتفق 
قت متوافق مع السوق المصري مع اتجاھات الموضة وفي نفس الو

)Mai Ali2016( ،مم دم المص  " CHalayan Hessein" وق
ام  ى ع دن ف ى لن میم ف ف التص ى متح ة ف م عرض تان ت میم فس تص

 " مستوحى من مجمع غالیرى فى كوریا الجنوبیة للمعمارى٢٠٠٩
Berkel Van Ben "  ام ى ع ارة والموضة  ٢٠٠٣ف ث العم حی

  .(Abbas Hedayat 2012)التفاعلیة
وتشمل المصادر الطبیعیة سواء الحیة أوالصامتھ       : الطبیعة* 

و الحیوانات ، النباتات والزھور واألشجار (كل ماھو من صنع هللا 
البریة والبحریة والحشرات والطیوروالزواحف والشعب المرجانیة 

كما ، بما فیھم اإلنسان وحتى البكتیریا والفیروسات ، وكل الكائنات
واألنھاروالغابات و الصحاري ، ة الطبیعیة مثل البحارتشمل البیئ

  .والمناطق الجبلیة ونواتج البراكین، والجبال
وتعد األحجار الكریمة أحد المصادر الطبیعیة الصامتة التي استلھم 
أحد المصممین من تاثیراتھا اللونیة مجموعة من التصمیمات 

أحمد (لمةالمبتكرة ألقمشة القمصان الرجالي الكاروھات والمق
  ).2016مطر

من بعض عناصر الطبیعة البحریة ) سالي العشماوي(واستلھمت 
، ، ، حیوانات بحریة، أسماك، أعشاب ونباتات (في البحر األحمر

سالي (بعض التصمیمات لمالبس البحر للمحجبات)
  ).2016العشماوي

تلھام  اخكما تشمل المصادر الطبیعیة لإلس د الطقس والمن ث تع حی
ل البیئة المن ممین مث ض المص د بع ام عن اخیة من أھم مصادر اإللھ

Dived Sandris )Cerimdo2010.(  
أوصت إحدى الدراسات بضرورة : الفنون* 

وبخاصة  –االھتمامبدراسةالعالقةبینالفنونالمختلفة
وفنتصمیم  -الفنالتشكیلیالحدیثفیالعالمالعربي

الفنیة ). 2014غادة عفیفي، نجالء طعیمة(األزیاءلفتحمجاالتالرؤ
وتشمل الفنون األعمال التراثیة والمعاصرة للفنانین في مختلف 

كما تشمل الفنون .و ، وبول كیلي، حون میرو(الدول
حیث اكتشف فیھا الكثیر من ، )مدارس الفن الحدیث(الحدیثة

المصممین العدید من األسالیب الفنیة المتنوعة والقیم الفنیة الجمالیة 
مثل ، التصمیمیة الملبسیة المبتكرة التي فتحت باب للرؤى الفنیة 

الھندسیة (التي استلھمت من المدرسة التجریدیة )رضوى رجب(
 Radwa(العدید من التصمیمات الملبسیة المبتكرة)والتعبیریة

Ragab2016( ،و)اللتان ) وشھیرة إبراھیم، سھیلة الیماني
سھیلة (استلھمتا العدید من التصمیمات من مدرسة الباوھاوس

) نجالء طعیمة وغادة شاكر(و، )2013شھیرة إبراھیم، الیماني
السریالیة والرومانسیة (اللتان استلھمتا تصمیماتھن من المدارس

وشملت المصادر ). 2014غادة عفیفي، نجالء طعیمة)(والمستقبلیة
ً الفنون القدیمة وفنون ، )، ، ، ، إسالمي -قبطي-مصري(الفنیة أیضا

، ن المختلفة في شتى دول العالموالفنو، وفن األوریجامي، الطفل 
  .والفنون الشعبیة القدیمة و المعاصرة 

ً من مصادر  واتخذ البعض من رسوم الكارتون المحببة مصدرا
اإلقتباس لعمل بعض التصمیمات الملبسیة لألطفال في مرحلة 

  ).2013امیرة نور الدین(الطفولة المبكرة ونفذھا بأسلوب التریكو
ا*  م والتكنولوجی م     : العل د أھ ا اح م والتكنولوجی د العل ویع

میم  تلھام للتص ي عملیةاإلس اعدة ف ا ، المصادرالمس وفر لن ث ت حی
ھا ات ومالمس ي الخام ائالً ف ًھ ة تنوعا ا الحدیث ا ، التكنولوجی كم

ار  ي ابتك ھم ف ي تس ة الت ات المختلف رامج والتقنی وفراألجھزة و الب ت
  ).2014سارة علي(حلول تشكیلیة وتصمیمیة جدیدة

قام المصمم حسین تشالیان باستلھام تصمیماتھ من تخصصات و
لیس من السھل ربطھا بتصمیم األزیاء مستوحاه من العلم 

فقدم فستان تم تصمیمة من نفس الخامات المستخدمة ، والتكنولوجیا
بحیث یتم تغییر شكل الفستان بجھاز التحكم عن ، في بناء الطائرة

  . بعد
اء والمصممین المعمارین إستخدم كال من مصممى األزی و

من خالل الموضة التفاعلیة و تغیر  " LED " اإلضاءةتكنولوجیا 
 Abbas Hedayat)ألوان اإلضاءة طبقا لعواطف المستخدمین

2012).  
    : أسالیب اإلستلھام للتصمیم  -

میمات  : الفعل المباشر -أ ي تص ة ف اظر الطبیعی اة المن ل محاك مث
درحیث یعتمد على محاك، المالبس مم للمص ل ، اة المص ویمث

ي  د ف ا بع ول فیم ذي یتح تلھام ال اس اإلس اكتشافھ المصدر أس
  .التصمیم الى وظیفة جدیدة

اء -ب ورة  : اإلنتق ي ص ة ف ر الكلی ل للعناص ى التحلی د عل ویعتم
ات وین ، جزیئ ع التك ب م ا یتناس ا بم اء منھ دھا اإلنتق تم بع ی

  .وأبعاد التصمیم
على اكتشاف البنائیات التحتیة التي یعتمد  :  الھیكل التصمیمي -ج

وأسالیب ، نبني علیھ األشكال والتصمیمات والظواھر المرئیة
ذه  ل ھ ث تمث ا بحی ترتیب العناصر وتركیبھا ومعاییر تجمیعھ
یاغات  ا بص ا وتوظیفھ اد علیھ ن اإلعتم االكتشافات نتائج یمك

  .مختلفة في التصمیم
ام -د اخ الع ع رؤى م :  المن ى تجمی د عل اه ویعتم ي اتج ددة ف تع

ا )صور مرئیة، فترة نوعیة، كفترة زمنیة(معین ل جمیعھ وتمث
یم  ة وق ات لونی اءات بإتجاھ ي إیح ن أن یعط ن الممك اخ م من
تشكیلیة وملمسیة من ِشأنھا أن تتوظف في موضوع تصمیمي 

 ً ً جدیدا   ).2008یاسر سھیل(یتوائم معھا بشكل یمثل ابتكارا
  : تیات لمالبسھنالعوامل المؤثرة على اختیار الف -

یعتمد السلوك الملبسي للفتیات على القیم والسلوكیات التي أكتسبتھا 
والتي تنبع بشكل غیر مباشر من معاییر ، خالل تنشئتھا االجتماعیة

  .وقیم المجتمع التي تنتمي الیھ وتعیش فیھ
دخل: وھناك عوامل تؤثر على شرائھن للمالبس مثل ر، ال ، والعم

ي توى التعلیم اعي، والمس توى االجتم ي(والمس د الزعب الم ، محم س
  : ویمكن تقسیم تلك العوامل الى، )2010الرحیمي

ة  - وع البیئ اخ ون س والمن ة الطق ق بطبیع ة تتعل ل بیئی عوام
 .الجغرافیة والتاریخیة

عوامل اجتماعیة تتعلق بالعادات والتقالید والعرف وتشكیالت  -
 .المجتمع

فا - ار والفلس ة عوامل ثقافیة وتتعلق باألفك دیانات والھوی ت وال
 .واإلرث التاریخي

 .عوامل اقتصادیة وتتعلق بمستوى دخل الفرد و سعر المنتج -
ات  - یة واإلتجاھ ائص الشخص ق بخص یة وتتعل ل نفس عوام

 .والمیول والدوافع والرغبات والتقلید
 عوامل فنیة وتتعلق بالنواحي الجمالیة في الملبس  -
 )2009عصمت حسن(ووظیفتھ والموضة والتزین -

العوامل واألسس النفسیة والفنیة التي یقوم على  ومن أھم
  : أساسھا اختیار المالبس في مرحلة الشباب

 أن تحقق لھا  -.  أن تتماشى المالبس مع مالبس صدیقاتھا
  .اإلستقاللیة وتساعدھا على التمیز بین اآلخرین

 أن تمنحھم حریة الحركة واإلنطالق.  
 عاصرةأن تتماشى مع أحدث خطوط الموضة الم.  
   أن تتمیز بروح الشباب.      
 وتحقق لمرتدیھا ، أن تتمیز بالبھجة في األلوان والتصمیمیات

  .األناقة
  أن تتوافر لدیھم كمیة من المالبس بما یكفي للحصول على

 ً ً متجددا ً دائما   ).2012لولوه الغامدي(مظھرا
  : إجراءات البحث

  : إعداد ادوات تقییم التصمیمات المقترحة-
) مقیاس تقدیر وتقییم(لباحثة مجموعة من أدوات القیاسأعدت ا

بغرض التحقق من فروض الدراسة وتحقیق أھدافھا وقامت بعمل 
صدق المحتوى لھا للتأكد من اتفاق المحكمین على صحة وسالمة 

  .بنودھا
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 ).1ملحق(مقیاس تقییم الصور المجھریة لجسم اإلنسان  -أ 
 ).2ملحق) (للمتخصصین(مقیاس تقییم التصمیمات المقترحة  -ب
  ).4ملحق)(مقیاس تقییم التصمیمات المقترحة للفتیات -ج
 : جمع الصور المجھریة لجسم اإلنسان -

قامت الباحثة بتجمیع واختیار العدید من الصور المجھریة لجسم 
وتم ترقیم الصور في )5ملحق (صورة  50وعددھا ، اإلنسان 
ء ھیئة أعضا(ثم عرضھا على المختصین ، )5ملحق(جدول 

التدریس بالجامعات المختلفة في كلیات االقتصاد المنزلي والفنون 
بغرض تقییمھا واختیار أنسبھا من ) التطبیقیة والتربیة النوعیة
أو % 85بشرط حصول الصورة على (حیث محاور التقییم المقاسة

 15(وتم عمل جدول لترقیم الوحدات التصمیمیة المختارة، )أكثر
  : جھریة المقترحة من الباحثة كما یلي من الصور الم) وحدة

  اسم الوحدة التصمیمیة  مسلسل
  خالیا مناعیة متجھة نحو تجلط زیتي لتدمیره  1
  أیام3جنین عمره  2
  بكتیریا اللسان  3
  خالیا النیوتروفیل  4
  "الجسم الجاسي"األلیاف الرابطة بین نصفي الدماغ   5
  عظام تعاني من الھشاشة  6
  حمراءوالدة كرة دم   7
  البویضة  8
  خالیا سرطان الثدى  9

  تجویف النخاع والخالیا الجذعیة المكونة للدم وخالیاه  10
  خالیا الشعر الموجودة داخل األذن  11
  شعرة  12
  قزحیة العین والعضالت والجسم الھدبي  13
  بصمة اإلصبع  14
  خالیا سرطان الرئة  15

  : عمل التصمیمات     -
الخاصة بتقییم الصور المجھریة وعمل اإلحصاء بعد تدوین النتائج 

توصلت الباحثة ألنسب الصور المجھریة لعمل  ، الالزم لھا
تصمیمات البحث ومن ثم تعاملت الباحثة مع تلك الصور بالحلول 
التشكیلیة المناسبة والمتنوعة لعمل التصمیمات الطباعیة المطلوبة 

تجمیع رؤى متعددة المعتمد على )المناخ العام (باستخدام أسلوب 
في اتجاه معین بھدف إعطاء ایحاءات باتجاھات لونیة وقیم تشكیلیة 

ثم عرضھا على كل من المختصین والفتیات . وملمسیة مبتكرة

 ، )2، 3(ملحق (لتقییمھا باستخدام أدوات تقییم من إعداد الباحثة 
ثم التعامل مع النتائج ، من حیث محاور وعناصر التقییم المطلوبة 

ً لمعرفة مدى تحقق فروض البحثاح وفیما یلي عرض ، صائیا
  : وتوصیف للتصمیمات المقدمة من الباحثة

  : 1تصمیم 
خالیا ) ( 1( من الصورة المجھریة رقم) 1(استلھم التصمیم -

فستان سھرة والتصمیم ل، )مناعیة متجھة نحو تجلط زیتي لتدمیره 
ویقوم البناء التشكیلي الفني للتصمیم على ، من الحریر الصناعي

و استخدمت ، استخدام الخط والشكل واللون من الوحدة التصمیمیة
الكلوش قصیر من (الوحدة التصمیمیة في تشكیل كلوش الفستان 

وتم استخدام الوحدة بشكل متماثل )األمام وطویل نسبیا من الخلف
مما أعطى إحساس بالتوازن ، كورساج الفستانمنعكس مصغر في 

كما حقق استخدام الوحدة التصمیمیة ، غیر المتماثل في التصمیم
  .لنقش الفستان ككل عنصر السیادة

  : 2تصمیم 
جنین ) (2( من الصورة المجھریة رقم )2( استلھم تصمیم

، وھو من الحریر الصناعي السادة والتافتاة المنقوش، ) أیام3عمره
البناء التشكیلي الفني للتصمیم على استخدام الخط والشكل  ویقوم

وتم توزیع الوحدة التصمیمیة على ، واللون من الوحدة التصمیمیة 
الكلوش الخارجي الطائر للفستان بشكل متكرر عشوائي متراكب 

والعمق ، لتحقیق اإلحساس باإلیقاع الحركي ، بشكل جزئي 
كماتم توزیع الوحدة ، تصمیموإعطاء اإلحساس بالبعد الثالث في ال

و تردید اللون السادة في ، التصمیمیة في كال من األكمام والكولة
لتحقیق  كال من الكورساج العلوي للفستان والجزء السفلي لھ

وتم استخدام لون سادة من إحدى ، التردید واإلیقاع في التصمیم 
نسجام الدرجات اللونیة الموجودة في الوحدة التصمیمیة لتحقیق اإل

  .والتوافق وبالتالي الوحدة والترابط بین عناصر التصمیم 
  : 3تصمیم 

، )بكتیریا اللسان) ( 3(من الصورة المجھریة رقم 3استلھم تصمیم
و یقوم البناء التشكیلي ، وھو عبارة عن فیست قطني بأمبیروأكمام 

الفني للتصمیم على استخدام الخط والشكل واللون من الوحدة 
حیث تم وضع الوحدة التصمیمیة بشكل تكراري منتظم ، التصمیمیة
بعد عمل ترحیل بسیط  بحیث یحدث )تماس من الضلع(متجاور 

ثم توزیع النقش ، تواصل لبعض خطوط الوحدة مع بعضھا البعض
باستخدام )تحت األمبیر(في الجزء السفلي للكورساج فقط

و ، الفوتوشوب لتحقیق عنصر التركیز والسیطرة في التصمیم 
تردید لون الجزء العلوى واألكمام للفیست مع لون البنطلون 

بحیث یكون من الدرجات اللونیة (والحذاء وغطاء الرأس 
وكمحاولة ، لتحقیق التوازن اللوني)الموجودة في الوحدة التصمیمیة

  .للوصول لإلنسجام والتوافق اللوني في التصمیم
  

  
  1 تصمیم) 1( صورة

  
   2تصمیم) 2( صورة

  
   3تصمیم) 3( صورة
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  13تصمیم )13(صورة

  
    14تصمیم) 14(صورة

  15تصمیم)15(صورة
  

  4: تصمیم
خالیا ) ( 4(من الصورة المجھریة رقم)4(استلھم تصمیم

ویقوم البناء التشكیلي للتصمیم على استخدام الخط ، )النیوتروفیل
والشكل واللون من الوحدة التصمیمیة والتصمیم عبارة عن طقم 

توب بنص كم من التل المطاط باللون (، قطع 3للمنزل مكون من 
إحدى الدرجات اللونیة الموجودة في الوحدة (حاألخضر الفات

بیرمودا من التریكو القطني  -)التصمیمیة لتحقیق التوافق واإلنسجام
لتحقیق التردید واإلیقاع (المخلوط باللیكرا من نفس لون التوب

ویزین نھایتھ باستخدام نفس خامة التوب ، )  والتوازن اللوني
أما الجزء الثالث للتصمیم والذي یحمل نقشة خالیا - ولونھ

بلون مأخوذ من إحدى (عبارة عن أمبیرمفتوح سادة ، النیوتروفیل 
الدرجات اللونیة في الوحدة التصمیمیة لتحقیق التوافق واإلنسجام 

األیمن للجزء (من الحریریمتد من فتحة نصف األمام)اللوني
والجزء ، لیلتف حول الرقبة بشكل مغلق ألطرافھ) واألیسر لھا

، السفلي لھ عبارة عن كلوش مفتوح من المنتصف من أسفل األمبیر
ویتدرج طول الكلوش من منصف األمام لیصل ألقصى طولھ عند 

ویتحقق التوازن في التصمیم نتیجة توزیع الوحدة ، الجانبین
باإلضافة ، )تماس من الزاوتین(التصمیمیة بشكل متماثل عكسي

واستخدم اللون األبیض ، للتردید اللونى بین لون التوب والبیرمودا
  .لتحقیق عنصر اإلضاءة في التصمیم.في األرضیة 

  5تصمیم 
األلیاف ) (5( من الصورة المجھریة رقم )5( استلھم تصمیم

ویقوم البناء ، ")الجسم الجاسي"الرابطة بین نصفي الدماغ 
ي للتصمیم على استخدام الخط والشكل واللون من الوحدة التشكیل

) عند الركبة(والتصمیم عبارةعن فستان واسع قصیر ، التصمیمیة
ویالحظ تماثل شكل الصدر مع شكل ، بكشكشة واسعة عند الوسط
فساھم ذلك في تحقیق التوازن غیر  ، الجیب تماثل عكسي مصغر

ي دینامیكي لھ نتیجة المتماثل داخل التصمیم مع وجود إیقاع حرك
أما الجیب ، اختالف الحجم باإلضافة لشكل النقشة غیر المنتظم 

واتخذ الفستان نفس لون الدماغ في ، فتكونت من دورین كشكشة
الصورة مما حقق للتصمیم عنصر التكامل واإلنسجام نتیجة 

وأعطى ) درجات البني والبیج(استخدام قیم مختلفة للون الواحد
ویتم تنفیذ الفستان ، مجسمة ثالثیة األبعادللتصمیم  صورة 

باستخدام أسلوب التشكیل على المانیكان للحصول على التأثیرات 
الطبیعیة العشوائیة المطلوبة لشكل التصمیم وباستخدام خامة 

  .الحریر العى للحصول على الثنیات والطیات المرغوبة
  :  6تصمیم

عظام تعاني من )( 6(من الصورة المجھریة رقم)6( استلھم تصمیم
ویقوم البناء التشكیلي الفني للتصمیم على استخدام الخط ).الھشاشة

وتم تحویر الوحدة .والشكل واللون من الوحدة التصمیمیة
التصمیمیة باستخدام الفوتوشوب إلزالة الخلفیة السوداء لھا بحیث 
تظھر الوحدة بشكلھا الطبیعى في التصمیم كخطوط شبكیة شفافة 

و ، لتعطي المعنى الحقیقي المقصود لھشاشة العظام ،  مثل الدانتیل
ذلك بعد عمل بناء تشكیلي فنى جدید للوحدة من خالل تماس 

ثم عمل انعكاس للشكل بعد التماس والتعامل مع الوحدة ، الزاویتین 
والتصمیم عبارة عن فستان قصیر من ، الجدیدة لنقش للجیبة

لموجودة في الوحدة إحدى الدرجات اللونیة ا(الفیزون األزرق 
ویعلو ، )بھدف تحقیق اإلنسجام والتوافق اللوني، التصمیمیة 

وتم  ، الفستان جیبة واسعة قصیرة من األمام و طویلة من الخلف 
توزیع الوحدة التصمیمیة في الجیبة ككل باستخدام الفوتوشوب 

- وتم تردید اللون األبیض ،  ، لتحقیق عنصرى السیطرة والتركیز
في الكورساج لتحقیق اإلضاءة -ي الوحدة التصمیمیة الموجود ف
وعمل توافق وانسجام وتردید لونى یعمل على تحقیق ، للتصمیم 

واستخدمت الخطوط ، الترابط والوحدة بین عناصر التصمیم
الھندسیة في تصمیم الكورساج لتتوافق مع الشكل الھندسي للوحدة 

  .التصمیمیة المستخدمة في نقش الجیبة
  :  7تصمیم 

والدة كرة دم )(7( من الصورة المجھریة رقم)7( استلھم تصمیم
ویقوم البناء التشكیلي الفني للتصمیم على استخدام الخط )حمراء 

حیث تم التعامل مع الوحدة  ، والشكل واللون من الوحدة التصمیمیة
وتحویرھا باستخدام الفوتوشوب إلزالة الخلفیة السمراء حولھا ثم 

ید لھا من خالل تكرارھا بشكل متماس من عمل بناء شكلى جد
الزاویتین والتعامل مع حجم الوحدة لتتناسب مع استخدامھا في 

أما ، تشكیل مودیل الكورساج في الفستان المصنوع من الحریر 
جیبة الفستان المنفوشة الواسعة فتم عمل بناء تشكیلي فني جدید لھا 

ل ثم تكرارھا بحیث یتم وضع الوحدة األصلیة في منتصف التشكی
من كال الجانبین بشكل متراكب جزئي ثم التعامل مع البناء الشكلي 
الجدید بالفوتوشوب لنقش الجیبة بحیث یتم وضع  النقش بشكل 

إلعطاء التصمیم نوع من ، أكبر وبوضع معكوس عن الكورساج 
واإلیقاع الحركي الناتج عن تردید الوحدة ، التوازن غیر المتماثل

وانھا وشكلھا وخطوطھا وبالتالي عمل وحدة وترابط التصمیمیة بأل
واستخدم اللون األبیض الموجود في الوحدة  ، بین عناصر التصمیم

التصمیمیة لتلوین حزام الوسط العریض لتحقیق اإلضاءة في 
  .التصمیم 

  
 )8( الصورة المجھریة رقم من )8( استلھم تصمیم  : 8تصمیم 
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ویقوم البناء التشكیلي الفني للتصمیم على استخدام الخط )البویضة(
وتم تحویر البناء التشكیلي  ،والشكل واللون من الوحدة التصمیمیة

إلعطاء التصمیم نوع من الحركة الساكنة (للوحدة التصمیمیة 
استخدام ب) والعمق الناتج عن تحقیق البعد الثالث في تصمیم النقش

 ، وتماس زاویتین ، تراكب جزئي(الفوتوشوب وأسس تنظیم الشكل 
ثم وضع الوحدة )  وتماس زاویتین وضلع وتماس ضلعین

التصمیمیة الجدیدة بشكل متجاور لعمل التشكیل الفني للنقشة 
واستخدامھا لنقش الجمب سوت القطني ككل إلعطاء  ، المطلوبة

واستخدمت الدرجات  ، نقشالتصمیم نوع من السیادة من خالل ال
اللونیة الموجودة في الوحدة التصمیمیة لتلوین المرد واألساور 

وتلوین الكاردیجان )بنفس الدرجة(والحزام والكولة وغطاء الرأس 
بھدف إعطاء ) بدرجة لونیة أخرى(الشیفون والحذاء وحدود المرد 

نوع من اإلنسجام والتوافق والتناسق اللونى واإلیقاع الحركي 
وظھر اللون  ، لتحقیق الوحدة والترابط بین عناصر التصمیم

األبیض بشكل محدود في الوحدة التصمیمیة أعطت للنقش نوع من 
وتم تردید  ، الظل والنور والعمق وبالتالي اإلحساس بالبعد الثالث

اللون األبیض في األزرار المستخدمة وأكسسوار الحزام إلعطاء 
  .التصمیم إضاءة بسیطة

  : 9تصمیم 
خالیا سرطان (  )9(  من الصورة المجھریة رقم)9( استلھم تصمیم

ویقوم البناء التشكیلي الفني للتصمیم على استخدام الخط  )الثدى
قطع 3التصمیم مكون من ، والشكل واللون من الوحدة التصمیمیة

وتم توزیع النقش على كورساج البلوزة العلویة ، من خامة الكتان
العلوي منھا بلون سادة تم اختیاره من من أسفل مع ترك  الجزء 

إحدى الدرجات اللونیة الموجودة في الوحدة التصمیمیة لعمل 
وتم استخدام نفس اللون في تلوین بندانة ، تناسق وانسجام لوني 

وتم تردید نفس التكوین التشكیلي الفني ، الشعرو أكسسوار العنق
ازن متماثل للبلوزة في تشكیل البنطلون إلعطاء إیقاع حركي وتو

وإلعطاء تناغم و ، وسیطرة وتركیز للنقش في التصمیم ، للتصمیم
بإحدى الدرجات اللونیة )البدي (انسجام لونى آخر تم تلوین 

األخرى الموجودة في الوحدة التصمیمیة وبالتالي عمل الوحدة 
  .والترابط المطلوب بین عناصر التصمیم

  : 10تصمیم 
تجویف (  )10(  مجھریة رقممن الصورة ال) 10(استلھم تصمیم

ویقوم البناء )النخاع والخالیا الجذعیة المكونة للدم وخالیاه
التشكیلي الفني للتصمیم على استخدام الخط والشكل واللون من 

وتم التعامل مع الوحدة التصمیمیة وتحویرھا ، الوحدة التصمیمیة
وتم عمل تماس )تماس زاویتین (باستخدام أسس تصمیم الشكل 

ن ثم تكرار الوحدة التصمیمة بشكل متجاور معكوس الضلعی
للحصول على التشكیل الفني النھائي للوحدة التصمیمیة النھائیة ثم 
التعامل معھا باستخدام الفوتوشوب لتوزیعھا على ذیل الفستان 

ثم تردید الوحدة ، )تماس ضلعین(الساتان األبیض بشكل متجاور 
ستان وفي الباندانا وكذلك التصمیمیة بوضعھا في أعلى كورساج الف

وتردید ، وضعھا بشكل مصغر جدا في تشكیل حزام الوسط الرفیع
الوحدة تم لتحقیق التناغم واإلیقاع الحركي وبالتالي الوحدة 

والدرجة اللونیة البیضاء للفستان ، والترابط بین عناصر التصمیم 
دة والبدي والكولون والحذاء وأكسسوار الشعر تم اختیارھا من الوح

وتوزیع الوحدة ، التصمیمیة لتحقیق التناسق اللونى المطلوب 
التصمیمیة في المناطق السابق ذكرھا في التصمیم تم لتحقیق نوع 

وبالتالي تحقیق الوحدة والترابط بین ، من السیطرة والتركیز
  . عناصر التصمیم المختلفة

  : 11تصمیم 
خالیا الشعر ( )11( من الصورة المجھریة رقم)11( استلھم تصمیم

ویقوم البناء التشكیلي الفني للتصمیم على )الموجودة داخل األذن
وتم التعامل ،  استخدام الخط والشكل واللون من الوحدة التصمیمیة

مع الوحدة التصمیمیة وتحویرھا ومسح بعض األجزاء ثم تكرارھا 
ثم ، ) تماس زاویتین(بشكل متجاور باستخدام أسس تنظیم الشكل 

لى التصمیم عند أطراف البلوزة واألكمام وحول حردة توزیعھا ع
ثم وضع جزء ، الرقبة ولكن بشكل مصغر لتتناسب مع حجم الرقبة 

، من الوحدة التصمیمیة كأسسوار یربط بین طرفي الكولة البحاري 
وتم تردید الوحدة التصمیمیة في التصمیم لتحقیق اإلیقاع والتناغم 

لي الوحدة والترابط بین عناصر وبالتا، والتوازن غیر المتماثل 
ولتحقیق التناسق والتناغم اللوني في التصمیم تم اختیار ، التصمیم

من ) أوف وایت(الدرجة اللونیة ألرضیة التصمیم التریكو القطني
كما تم ، إحدى الدرجات اللونیة الموجودة في الوحدة التصمیمیة

الوحدة اختیار اللون الذھبى المیتالك لألزرار المعدنیة من 
التصمیمیة أیضا بحیث یظھرأحیانا في اإلنعكاسات الضوئیة باللون 

وبالتالي عمل وحدة ، البنفسجي الموجود في الوحدة التصمیمیة 
  .وترابط بین عناصر التصمیم

  
  : 12تصمیم 

ویقوم )شعرة )(12(یة رقممن الصورة المجھر)12(استلھم تصمیم
البناء التشكیلي الفني للتصمیم على استخدام الخط والشكل واللون 
من الوحدة التصمیمیةوتم التعامل مع الوحدة التصمیمیة وتحویرھا 
بإزالة خلفیة الصورة الستخدام الشعرة فقط في عمل التشكیل 
 الجدید باستخدام أسس تنظیم الشكل بتكرارھا بشكل متراكب جزئي
متجاور لنحصل على التشكیل البنائي الفني الجدید للوحدة 
التصمیمیة ثم توزیعھا على الجزء العلوي للفیست الكتاني باستخدام 

وللحصول على اإلیقاع ، الفوتوشوب بشكل متكرر متراكب جزئي 
الحركي والتناغم والتناسق الفني المطلوب تم تردید الوحدة 

مكبرة بنسبة تتناسب مع (فیة التصمیمة بشكلھا األولى بدون خل
على احدى ساقى البنطلون ثم تردیدھا )مساحة البنطلون الفسكوز

ولتحقیق ، على الساق األخرى بنفس الحجم ولكن بشكل معكوس 
تم اختیار الدرجات اللونیة المختلفة ، التناسق والتوافق اللونى 

) الفیست والبنطلون والحزام والبدي (ألرضیة التصمیم لكل من 
وبالتالي الربط بین عناصر التصمیم ، من خالل الوحدة التصمیمیة 

  .وتحقیق الوحدة فیما بینھا
  : 13تصمیم 

قزحیة )( 13( من الصورة المجھریة رقم)13( استلھم تصمیم
ویقوم البناء التشكیلي الفني )العین والعضالت والجسم الھدبي

للتصمیم على استخدام الخط والشكل واللون من الوحدة 
وتم توزیع الوحدة التصمیمیة على البلوزة  فقط .لتصمیمیةا

ولتحقیق ، باستخدام الفوتوشوب لتحقیق عنصر السیطرة والتركیز
التناغم والتناسق والتوافق اللوني في التصمیم ثم اختیاركال من لون 
الجونلة القطیفة والجزء الشیفون الشفاف في البلوزة من الدرجات 

بھدف تحقیق الترابط ، وحدة التصمیمیةاللونیة الموجودة في ال
  .والوحدة بین عناصر التصمیم 

  
  : 14تصمیم 

بصمة ( )14( من الصورة المجھریة رقم) 14(استلھم تصمیم
ویقوم البناء التشكیلي الفني للتصمیم على استخدام الخط )اإلصبع

و التصمیم لفستان من ، واللون من الوحدة التصمیمیةوالشكل 
وتم تشكیل الوحدة التصمیمیة الطباعیة باستخدام ، الساتان المطبوع

ثم عمل تكرار معكوس للوحدة )تماس الزاویتین(أسس تنظیم الشكل
المتماسة الجدیدة وتوزیعھا على التصمیم باستخدام الفوتوشوب 

والتوازن المتماثل بین ،  للحصول على نوع من الحركة الساكنة
البني (وتم استخدام قیم مختلفة للون الواحد.یمین ویسار التصمیم

و ، لتحقیق عنصر التكامل واإلنسجامللتصمیم )والبیج المیتالیك
استخدام الوحدة التصمیمیة في البناء التشكیلي للمودیل بأكملةتم 

  .كمحاولة لتحقیق عنصر السیادة في التصمیم
  : 15تصمیم 

خالیا سرطان )( 15(من الصورة المجھریة رقم)15(ستلھم تصمیما
ویقوم البناء التشكیلي الفني للتصمیم على استخدام الخط )الرئة

وتم التعامل مع الوحدة  ، والشكل واللون من الوحدة التصمیمیة
التصمیمیة باستخدام الفوتوشوب إلزالة خلفیة الصورة والتعامل مع 

واعتمد . وحدة تصمیمیة بدون خلفیةصورة خلیة سرطان الثدي ك
التصمیم في تشكیلھ على توزیع الوحدة التصمیمیة بشكل تكراري 
عشوائي ومتراكب بشكل جزئي وبأحجام واتجاھات مختلفة في 
كورساج الفستان وبدرجة لونیة أفتح من لون الوحدة األصلیة 

، بدرجات متعددة إلعطاء إیقاع حركي للتصمیم واإلحساس بالعمق
حقیق اإلحساس بالحركة والضوء والعمق والبعد الثالث ولت

تم تزیین الحدود العلویة والسفلیة لكورساج الفستان ، للتصمیم 
، بنفس الوحدة التصمیمیة ولكن باللون الطبیعي األصلي لھا 
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وتم توزیع الوحدة التصمیمیة في .وباتجاھات وأحجام متنوعة 
. طرة والتركیزكورساج الفستان فقطبھدف تحقیق عنصر السی

وفي  ، واللون السادةالمستخدم في الجزء العلوي لكورساج الفستان
الكلوش المصنوع من الحریر الصناعي ھو تردید إلحدى الدرجات 
اللونیة الموجودة في الوحدة التصمیمیة لتحقیق التوازن غیر 

والتوافق واإلنسجام  اللوني المطلوب لتحقیق الوحدة ، المتماثل 
  .لمطوب بین عناصر التصمیموالترابط ا

  : Results النتائج -
 : اختبارصدق المقیاس * 
ن  - ة م ى مجموع التحكیم عل ة لمقاییس ورة األولی رض الص م ع ت

أعضاء ھیئة التدریس في كلیات اإلقتصاد المنزلي والتربیة النوعیة 
ود ، والفنون التطبیقیة  الستطالع رأى سیادتھم في مدى مناسبة البن

  .والمحاور
ة تم- دیالت الالزم ل التع د عم یاغتھا بع ادة ص ا آلراء -ت اع وفق

ین -السادة المحكمین دیل ب ل والتب افة أو النق ذف أواإلض واء بالح س
م ، المحاور ق رق ة ملح ورتھما النھائی ي ص وتم صیاغة المقاییس ف

)3 ،2 ،1.(  
تخدم  - ااس ل ألف ت  معام اس وكان ات للمقی ل الثب اب معام لحس

اني  0.852و، مقیاس األول بالنسبة لل 0.891قیمتھ و ، للمقیاس الث
  .للمقیاس الثالث وھى قیممرتفعة 0.877

ً لثالثة اختیارات ھى- موافق -موافق(تتحدد اإلستجابة للعبارات وفقا
ا د م ى ح ق-إل ر مواف ل) غی اس متص ى مقی ً ) 1-2-3(وعل ا طبق

  .بالنسبة لكل محور من المقیاس) بيسل-إیجابي(إلتجاھات العبارات
ن یتم عم- ة م ل تقییم للصور المجھریة المقترحة والتصامیم المقدم

الل ، الباحثة  ن خ ة م ورتھا النھائی ي ص یم ف باستخدام مقاییس التقی
ات  ي كلی دریس ف ة الت اء ھیئ ن أعض ة م ى مجموع رض عل الع

وكذلك على  ، االقتصاد المنزلي والتربیة النوعیة والفنون التطبیقیة
  .بعض الفتیات 

ً تم تحلیل النتائ- ى  ، ج احصائیا ة للتعرف عل وحساب النسب المئوی
مع العلم أن الداللة اإلحصائیة تتحقق اذا كانت  ، الداللة اإلحصائیة

اوي  ن أو تس ر م ة أكب بة المئوی لوب  ، %85النس تخدام أس م اس وت
ات الدراسة(%) المتوسط الوزني ین عین  ، للتقییم لتسھل المقارنة ب

  .خرائط األعمدةدام وتم تمثیل تقییم المحكمین باستخ
  : نتائج تقییم الصورالمجھریةالمقترحة من الباحثة -1

المتوسط الوزني لدرجات تقییم الصور ) 1(جدول 
  (%)المیكروسكوبیة

  (%)المتوسط الوزني   رقم الصورة
1  73.7  
2  83.5  
3  79.5  
4  80.7  
5  71.6  
6  79.3  
7  74.7  
8  77.4  
9  84.3  

10  92.5  
11  87.3  
12  84.1  
13  83.9  
14  97.6  
15  75.7  
16  82.6  
17  80.3  
18  83.7  
19  96.61  

20  74.8  
21  86.7  
22  98.3  
23  89.3  
24  77.9  
25  83.5  
26  78.2  
27  71.8  
28  70.8  
29  96.5  
30  82.8  
31  94.8  
32  78.9  
33  91.8  
34  76.9  
35  88.1  
36  78.6  
37  95.6  
38  93.3  
39  84.1  
40  83.8  
41  80.3  
42  79.4  
43  82.5  
44  92.4  
45  77.8  
46  97.3  
47  81.5  
48  83.6  
49  76.7  
50  78.9  

  

  
المتوسط الوزني لدرجات تقییم الصور )1(شكل

  (%).المیكروسكوبیة
صورة مجھریة  15یتضح لنا حصول ) 1(وشكل) 1(من جدول 

قییم فأكثر في تقییم الجودة الكلیة لھا وفقا ًلمحاور الت%85على 
تصلح بعض الصور (مما یحقق الفرض األول للبحثالمقاسة 

ً للجوانب الوظیفیة والجمالیة لھا-المجھریة لجسم اإلنسان  - وفقا
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مما یجعلھا مناسبة لعمل ، )لعمل تصمیمات ملبسیة نسائیة
تصمیمات ملبسیة للفتیات المراھقات تحقق األھداف المطلوبھ منھا 

والدة )(22(حصول الصورة رقم  في البحث الحالي كما یتبین لنا
ً لمحاور التقییم %) 98.3(على أعلى النسب)كرة دم حمراء وفقا

المقاسة ویرجع ذلك لحصولھا علي تقییم جودة عالي في كال من 
ذیول )(28(الجانب الوظیفي والجمالي بینما حصلت الصورة رقم

على أقل ) حیوانات منویة متشابكة داخل الخصیة
لحصولھا على أقل درجات تقییم في  لكویرجع ذ%)70.8(نسبة

وعدم مالئمتھا للفئة ، كال من الجانبین الوظیفي والجمالي 
وبعمل متوسط وزني لمجموع النسب المئویة ) .الفتیات(المستھدفھ

لجمیع الصور المجھریة المقترحة نالحظ حصولھا 
وھى نسبة جیدة تدل على نجاح الصور المجھریة ، %)83.5(على

  .ل عام في الحصول على إعجاب المحكمینالمقترحة بشك
  
نتائج تقییم التصمیمات الملبسیة المقدمة من الباحثة وفقاً  -2

  : آلراء المحكمین
المتوسط الوزني لدرجات تقییم التصمیمات ) 2(جدول 

ً آلراء المحكمین(%)الملبسیة   .وفقا
المتوسط الوزني   رقم التصمیم

(%)  
1  83.42 
2  86.16 
3  91.66 
4  85.42 
5  90.88 
6  87.1 
7  94.12 
8  82.82 
9  92.86 

10  92.16 
11  97.32 
12  97.06 
13  95.24 
14  98.24 
15  93.2 

  
وفقاً (%)المتوسط الوزني لدرجات تقییم التصمیمات )2( شكل 

  .آلراء المحكمین
یتضح لنا حصول غالبیة التصمیمات ) 2(وشكل)  2(من جدول

 ً آلراء المحكمین بالنسبة لمحاور  على معامل جودة عالي وفقا
وبلغ المتوسط الوزني لمجموع ، التقییم المقاسة في البحث الحالي

وھى نسبة %)91.17(درجات تقییم المحكمین التصمیمات ككل
یمكن استلھام (في البحث مما یحقق الفرض الثاني، عالیة 

تصمیمات ملبسیة متنوعة ومبتكرة من الصور المجھریة لجسم 
ً لمحاور التقییم المقاسة  ،اإلنسان ً آلراء المحكمین استنادا ، )وفقا

ً لمحاور ) 14(رقمحیث حصل التصمیم  على أعلى تقییم جودة وفقا
لتحقیق التصمیم  وقد یرجع ذلك، %)98.84( التقییم المقاسة

ونجاحھ بشكل جید في ، لعناصر وأسس التصمیم الفنیة المناسبة 
باإلضافة إلستیفائھ لشروط ، كاریة تقییمات الجوانب الجمالیة واإلبت

، ومتطلبات التسویق المناسبة وتوافقھ مع الموضة المعاصرة
وكذلك لتحقیقھ معدل عالي في تقییم الجوانب الوظیفیة ومساھمتھ 
العالیة في التنمیة الثقافیة والمعرفیة نتیجة حصولھ على تقییم عالي 

بینما ، اسفي مدى مساھمتھ في التعریف بالصورة مصدر اإلقتب
ً )8(رقمحصل التصمیم  على أدنى قیمة في تقییم الجودة الكلیة وفقا

لعدم تحقیقھ ذلك  وقد یرجع %)82.87( لمحاور التقییم المقاسة
بشكل مناسب لعناصر وأسس التصمیم والجوانب الجمالیة 

أولعدم ، أو لعدم توافقھ مع متطلبات التسویق المطلوبة، المطلوبھ
مثل مساھمتھ في تنمیة ، لوظیفیة المطلوبةتحقیقھ بعض الجوانب ا

أو أنھ غیر مناسب للفئة العمریة ، الجانب الثقافي والمعرفي
  .أوأنھ غیر متوائم مع خطوط الموضة الحالیة، المستھدفھ 

  
  تحلیل التباین بین آراء المحكمین بالنسبة للتصمیمات المقترحة) 3(جدول

مصدر 
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوى  قیمة ف المربعات

 المعنویة

 751. 479. 3.163 4  12.650 المحكمین
 000. 19.493 128.771 14  1802.799 التصمیمات

   6.606 56 369.942 الخطأ
    75 625683.350 المجموع

a. R Squared = .831 (Adjusted R Squared = .776) 
  

ن بین آراء المحكمین بالنسبة والخاص بتحلیل التبای) 3(من جدول -
بمعنى قبول ، (sig>0.05)للتصمیمات المقترحة یتضح لنا أن 

أى عدم وجود فرق ذو داللة إحصائیة بین آراء ، الفرضیة الصفریة
، 0.05المحكمین في تقییمھم للتصمیمات عند مستوى معنویة

مما یحقق ، لتقارب تقییماتھم بالنسبة لتلك التصمیماتویرجع ذلك 
الیوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین آراء ( رض الرابع للبحث الف

  ).المحكمین في تقییم التصمیمات المقترحة
نتائج تقییم التصمیمات الملبسیة المقدمة من الباحثة وفقاً آلراء  -

  : الفتیات
وفقاً (%) المتوسط الوزني لدرجات تقییم التصمیمات ) 4(جدول 

  .آلراء الفتیات
وسط الوزني المت  رقم التصمیم

(%)  
1  86.4 
2  98.28 
3  86.26 
4  85.54 
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5  90.52 
6  83.38 
7  94.32 
8  97.38 
9  93.6 

10  91.42 
11  98.54 
12  97.06 
13  88.32 
14  87.26 
15  95.24 

  
المتوسط الوزني لدرجات تقییم التصمیمات )3(شكل 

  .وفقاً آلراء الفتیات(%)الملبسیة

تضح لنا حصول غالبیة التصمیمات ی) 3(وشكل) 4( من جدول
ً آلراء الفتیات بالنسبة لمحاور التقییم  على معامل جودة عالي وفقا

بلغ المتوسط الوزني لمجموع حیث ، المقاسة في البحث الحالي
وھى نسبة عالیة تدل ، ) 91.56(تقییمات الفتیات للتصمیمات ككل

ما یدعم م، ، على إقبال الفتیات على التصمیمات وإعجابھن بھا 
یمكن استلھام تصمیمات ملبسیة متنوعة (في البحثالفرض الثالث 

ً آلراء الفتیات  ومبتكرة من الصور المجھریة لجسم اإلنسانوفقا
ً لمحاور التقییم المقاسة  )11(رقمحیث حصل التصمیم  ، )استنادا

ً لمحاور التقییم المقاسة  وقد ، %)98.6(على أعلى تقییم جودة وفقا
افق التصمیم مع اإلحتیاجات النفسیة واإلجتماعیة لتو یرجع ذلك

التي تنشدھا الفتیات مثل التمیز واإلستقاللیة والراحة والبھجة 
، وحریة الحركة واإلنطالق وعدم اإلنعزال عن بیئھن االجتماعیة 

وكذلك لتحقیق التصمیم للقیم الجمالیة التي ترغبھا الفتیات في ھذه 
التصمیم أو خطوطھ أو في األلوان سواء في شكل (المرحلة العمریة

ونجاحھ في اإلسھام بشكل جید في تنمیة ، )أو مسایرتھ للموضة 
وقدرتھم على مسایرة التطور العلمي ، مھاراتھن العلمیة والثقافیة 

على )6( رقمبینما حصل التصمیم ، والثورة التكنولوجیة المعاصرة
ً لمحاور ا ( لتقییم المقاسةأدنى قیمة في تقییم الجودة الكلیة وفقا

لعدم إشباع التصمیم إلحتیاجات الفتیات  وقد یرجع ذلك%)83.8
أو عدم قدرتھ على جعلھن متوائمات مع ، النفسیة واإلجتماعیة 

، أو ألن التصمیم یقید حركتھن، مجتمعھن ومتمیزات بین أقرانھن
وال یحقق لھن المستوى الجمالي المرغوب ، وال یشعرھن بالبھجة 

وقد یكون بسبب عدم مسایرة شكل وخطوط التصمیم  ،في الملبس 
أو لعدم تحقیقة للغرض الوظیفي  منھ في تنمیة ، أو ألوانھ للموضة

  .معلوماتھن الثقافیة والمعرفیة بشكل نسبي

  تحلیل التباین بین آراء الفتیات بالنسبة للتصمیمات المقترحة) 5(جدول
در  مص

 التباین
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

ط متوس
توى  قیمة ف المربعات مس

 المعنویة
 465. 909. 5.681 4 22.725 الفتیات

 000. 21.224 132.600 14 1856.395 التصمیمات
     6.248 56 349.863 الخطأ

       75 631081.380 المجموع
a. R Squared = .843 (Adjusted R Squared = .793) 

دول ن ج ین آراء )5(م این ب ل التب اص بتحلی بة الخ ات بالنس الفتی
ا أن  ح لن ة یتض میمات المقترح ى ، (sig>0.05)للتص بمعن

فریة  یة الص ول الفرض ة ، قب رق ذو دالل ود ف دم وج أى ع
د  میمات عن یمھم للتص ي تقی ات ف ین آراء الفتی ائیة ب إحص

ة توى معنوی بة ، 0.05مس اتھم بالنس ارب تقییم ك لتق ع ذل ویرج
میمات  ك التص امس ل، لتل رض الخ ق الف ا یحق ث مم ال ( لبح

یم  ي تقی ات ف ین آراء الفتی ائیة ب ة إحص رق ذو دالل د ف یوج
  ).التصمیمات المقترحة

لتحلیل التباین یتضح لنا وجود فرق ذو داللة ) 5(، )3(ومن جدول 
سواء بالنسبة للمحكمین (إحصائیة بین درجات تقییم التصمیمات 

بمعنى وجود اختالف بین التصمیمات ، )المتخصصین أو الفتیات
ً لمحاور التقییم المقاسة مما یدعم و بعضھا في مستوى الجودة وفقا

یوجد فرق ذات داللة إحصائیة بین (الفرض السادس للبحث 
  ).المتوسطات الوزنیة للتصمیمات المقترحة وبعضھا

  : التعلیق على نتائج البحث
من خالل  النتائج اإلحصائیة للبحث یتبین لنا أن الباحثة نجحت في 

ل تشكیلیة ملبسیة وطباعیة مستوحاة من الصور استحداث حلو
المجھریة لجسم االنسان حازت على اعجاب المحكمین وكذلك 

كما أظھرت التصمیمات ونتائج الدراسة ما تحملھ الصور ، الفتیات
 ً المجھریة لجسم اإلنسان من قیم تشكیلیة وجمالیة یجعلھا مصدرا

ً بأن تتضمنھا األبحاث والدراسات المتعلق ، ة بمجال التصمیم جدیرا

باعتبارھا مادة ثریة وخامة جیدة تساعد في اثراء خیال المصممین 
  .والمبدعین

   Recommendationsالتوصیات
  .إیجاد دور تعلیمي تثقیفي للتصمیمات الملبسیة -1
أن یتناول الباحثین بالدراسة والتحلیل الفني  جمالیات  -2
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