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  :Keywordsكلمات دالة      :Abstractص البحث ملخ
تعد المشروعات الصغیرة نواة أساسیة للنمو والتقدم اإلقتصادى واالجتماعى من الناحیة النظریة والعملیة ألنھا 
تساعد على دعم اقتصاد الدول ومحاربة البطالة عن طریق االستفادة من الموارد البشریة وتحولھا من مستھلكة 

یث یمكن التفكیر بالخامة وكیفیة استغاللھا لعمل منتجات ذات قیمة نفعیة وجمالیة یمكن بیعھا لتكون إلى منتجة، ح
إلى أى مدى یمكن االستفادة من الخامات  :مشكلة البحث. لھا عائد مادى یعود بالنفع على االقتصاد القومى

ومى، وكذلك ما امكانیة إقامة مشروع المختلفة لعمل مشروعات صغیرة لخدمة األسر المنتجة  ودعم االقتصاد الق
أما صغیر عن طریق تطویع الخامات المختلفة لالستفادة منھا فى عمل منتجات فنیة لتكون ذات عائد اقتصادى، 

تمثلت فى إلقاء الضوء حول أھمیة المشروعات الصغیرة ودورھا فى تنمیة اإلقتصاد القومى، أھداف البحث 
منتجات تتمیز بالعدید من المھارات التشكیلیة وتنوع التقنیات تصلح وأیضا توظیف لبعض الخامات لعمل 

اإلستفادة من الخامات المختلفة وتولیفھا بإمكانیات ورؤى أوال  :أھمیة البحثكمشروع صغیر یزید من الدخل. 
اج عدد من انت ثالثاالممارسة والتجریب فى الخامات المختلفة لعمل منتجات فنیة،  ثانیاتشكیلیھ ذات عائد مادى، 

المتبع فى البحث ھو  المنھج. المنتجات الفنیة یمكن االستفادة منھا فى عمل مشروع صغیر لخدمة األسر المنتجة
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تصمیمات المعلقات الست في الجانب :  فروض البحث أوال. شبھ تجریبى

داللة إحصائیة بین تصمیمات المعلقات الست في  توجد فروق ذاتثانیا : الجمالي وفقا ألراء المتخصصین، 
: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تصمیمات المعلقات الست  ثالثاالجانب االبتكاري وفقا ألراء المتخصصین، 

: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تصمیمات الخدادیات رابعافي الجانب الوظیفي وفقا ألراء المتخصصین، 
: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تصمیمات  خامساالجمالي وفقا ألراء المتخصصین،  الست في الجانب

: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین سادسا الخدادیات الست في الجانب االبتكاري وفقا ألراء المتخصصین   ، 
تمارة استبیان وتم تصمیمات الخدادیات الست في الجانب الوظیفي وفقا ألراء المتخصصین، تلى ذلك عمل اس

عرضھا على المحكمین لتقیییم المخرجات التصمیمیة المنفذة، وبعدھا تم استخدام األسالیب االحصائیة المناسبة 
وجود  فروق ذات داللة إحصائیة بین  - 1 نتائج البحث : الستخالص النتائج والتحقق من صحة الفروض، 

ألراء المتخصصین فنجد أن التصمیم األول كان أفضل تصمیمات المعلقات الست في الجانب الجمالي وفقا 
التصمیمات في الجانب الجمالي وفقا ألراء المتخصصین، یلیھ التصمیم الرابع، ثم التصمیم السادس، ثم التصمیم 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تصمیمات المعلقات الست  -2 الثاني، ثم الخامس، وأخیرا التصمیم الثالث.    
جانب االبتكاري وفقا ألراء المتخصصین فنجد أن التصمیم الثاني كان أفضل التصمیمات في الجانب في ال

االبتكاري وفقا ألراء المتخصصین، یلیھ التصمیم الثالث، ثم التصمیم الخامس، ثم التصمیم السادس، ثم األول، 
المعلقات الست في الجانب الوظیفي وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تصمیمات  - 3 وأخیرا التصمیم الرابع. 

وفقا ألراء المتخصصین فنجد أن التصمیم الرابع كان أفضل التصمیمات في الجانب الوظیفي وفقا ألراء 
  المتخصصین، یلیھ التصمیم الخامس، ثم التصمیم الثالث، ثم األول، ثم التصمیم الثاني، وأخیرا التصمیم السادس

بین تصمیمات الخدادیات الست في الجانب الجمالي وفقا ألراء المتخصصین  وجود فروق ذات داللة إحصائیة -4
فنجد أن التصمیم الثالث كان أفضل التصمیمات في الجانب الجمالي وفقا ألراء المتخصصین، یلیھ التصمیم الرابع، 

االبتكاري وفقا وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تصمیمات الخدادیات الست في الجانب  - 5 ثم التصمیم األول 
ألراء المتخصصین فنجد أن التصمیم السادس كان أفضل التصمیمات في الجانب االبتكاري وفقا ألراء 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تصمیمات  -6المتخصصین، یلیھ التصمیم األول، ثم التصمیم الثالث، 
أن التصمیم الثاني كان أفضل التصمیمات في الخدادیات الست في الجانب الوظیفي وفقا ألراء المتخصصین فنجد 

   الجانب الوظیفي وفقا ألراء المتخصصین، یلیھ التصمیم الرابع، ثم التصمیم السادس،. 
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   Introduction:مقدمة  
تعد المشروعات الصغیرة نواة أساسیة للنمو والتقدم اإلقتصادى 
واالجتماعى من الناحیة النظریة والعملیة ألنھا تساعد على دعم 
اقتصاد الدول ومحاربة البطالة عن طریق االستفادة من الموارد 

لذا البد من تشجیع طلبة ، ولھا من مستھلكة إلى منتجةالبشریة وتح
الجامعات علیھا خاصة ألنھا سھلة البدء حیث تبدأ برأس مال بسیط 

  . ) 2017 -(محمد أمین خلیل وسھلة التنفیذ
وتتضح أھمیة المشروعات الصغیرة فى توفیرھا للعدید من        

فراد ال وكذلك نوعیة سلع یحتاجھا األ، السلع المنخفضة الثمن
وخلق فرص عمل كثیرة لتخفیف ، تتوافر فى األسواق المحیطة

وتكثر من األبداع واإلبتكار لدى ، الضغط على الوظائف الحكومیة
-الشباب واستثمار جھودھم فى العمل (ماجدة شوقى بطرس 

2008 .(  

وھناك العدید من الدراسات التى تؤكد على أھمیة الدور الذى تقوم 
ً ، غیرة فى اقتصادیات دول العالمبھ المشروعات الص ألن  ونظرا

وعدم قدرة ، المجتمع المصرى یعانى حالیا من ظاھرة البطالة
أسواق العمل على استیعاب جمیع خریجى الجامعات مما یؤثر 
بالسلب على االقتصاد القومى وھنا بدأت الدولة تشجیع 
المشروعات الصغیرة وعرضھا فى اطار تنمیة مبادرات الدولة 

ویل المشروعات الصغیرة والمتناھیة فى الصغر، ومن ھذا لتم
المنطلق جاءت مشكلة البحث المتمثلة فى عمل بعض منتجات فنیة 
من خامات مختلفة لتكون بمثابة مدخل إلقامة مشروع صغیر 
لزیادة دخل األسرة  والتوعیة بأھمیتھا ودورھا فى التقدم 

   . ) 2019 -االقتصادى ( سامى جودة أحمد یوسف 
ونجد إتجاه العالم بأسره إلى االھتمام بالمشروعات الصغیرة      

كطوق نجاة ووضعت العدید من االستراتیجیات من ناحیة 
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اإلستثمارات والعمالة واإلدارة الالزمة لنجاحھا ( عقیلة عز الدین 
ونظرا ألن االقتصاد المصرى فى أشد الحاجة إلى ، )2011 -

ونشر ، نھ فى التنمیة االقتصادیةتشجیع ھذا القطاع لالستفادة م
حمالت توعیة عن دور أصحاب ھذه المشروعات فى تحسین 

   . أوضاع االقتصاد القومى
مما سبق یتضح أھمیة المشروعات الصغیرة وما لھا من دور 

وقد أدى انفتاح األسواق حالیا ، حیوى فى عملیة التطور الصناعى
، %)30 -%25إلى زیادة مساھمة تلك الصناعات بنسبة ( 

واستیعاب نسبة كبیرة من العمالة فى ھذا القطاع ( صالح السیسى 
)، یھدف البحث إلى كیفیة استغالل بعض الخامات المختلفة 2013-

لعمل منتجات فنیة تصلح كمدخل لمشروع صغیر، حیث أمكن 
انتاج منتجات ذات قیمة نفعیة وجمالیة یمكن بیعھا لتكون لھا عائد 

  ى االقتصاد القومى .مادى یعود بالنفع عل
 –اكسسوارات  -وتم استخدام الخامات المختلفة من ( كلف      

أقمشة ) إلنتاج العدید من المنتجات الفنیة كالمعلقات والخدادیات 
كبدایة لمشروع صغیر وتسویق مثل ھذه األفكار بین الشباب 

فى ، مصدر دخل یعود بالنفع على األفرادو الیجاد فرص عمل
جاءت مشكلة البحث فى نشر ثقافة المشروعات ضوء ما سبق 

الصغیرة بین الطلبة والتوعیة بأھمیتھا وتحویل المجتمع المصرى 
من مجتمع مستھلك إلى مجتمع منتج لدعم االقتصاد والنھوض 

وألن ، بالبالد فى ظل الكساد االقتصادى وارتفاع نسبة البطالة
ع الدولة تتبنى استراتیجیات ورؤى وخطط للنھوض بقطا

المشروعات الصغیرة والمتوسطة وذلك لزیادة مستویات التنوع 
االقتصادى وخلق مزید من فرص العمل وتسھیل النفاذ إلى التمویل 

) التى تستھدف االھتمام   2030وھى أحد الرؤى ( رؤیة مصر 
  . بتمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة

  :Statement of the problemمشكلة البحث  
یمكن االستفادة من الخامات المختلفة لعمل  إلى أى مدى -1

مشروعات صغیرة لخدمة األسر المنتجة ودعم االقتصاد 
 القومى

ما امكانیة إقامة مشروع صغیر وذلك عن طریق تطویع  -2
الخامات المختلفة لالستفادة منھا  فى عمل منتجات فنیة 

  لتكون ذات عائد اقتصادى .
  :  Hypothesis البحث فروض

ق ذات داللة إحصائیة بین تصمیمات المعلقات توجد فرو -1
  الست في الجانب الجمالي وفقا ألراء المتخصصین

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تصمیمات المعلقات  -2
  الست في الجانب االبتكاري وفقا ألراء المتخصصین

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تصمیمات المعلقات   -3
  في وفقا ألراء المتخصصینالست في الجانب الوظی

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تصمیمات الخدادیات  -4
  الست في الجانب الجمالي وفقا ألراء المتخصصین

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تصمیمات الخدادیات  -5
  الست في الجانب االبتكاري وفقا ألراء المتخصصین

صمیمات الخدادیات توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین ت -6
  الست في الجانب الوظیفي وفقا ألراء المتخصصین

 : Objectiveھدف البحث  
إلقاء الضوء حول أھمیة المشروعات الصغیرة ودورھا فى  -1

  تنمیة اإلقتصاد القومى  .
توظیف الخامات المختلفة لعمل منتجات تصلح كمشروع  -2

  صغیر یزید من دخل األسرة  .
یة تتمیز بالعدید من المھارات التشكیلیة عمل مشغوالت فن -3

  تنوع التقنیات .و واالبداعیة
  : Significanceأھمیة البحث 

تولیفھا بإمكانیات ورؤى و اإلستفادة من الخامات المختلفة -1
  تشكیلیھ ذات عائد مادى.

تنمیة القدرات االبداعیة عن طریق الممارسة والتجریب فى  -2
  . تجات فنیةالخامات المختلفة النتاج من

انتاج العدید من المنتجات الفنیة الستثمارھا كمشروع صغیر  -3
  . لخدمة األسر المنتجة

  :Methodology منھج البحث 
   . یتبع ھذا البحث المنھج الشبھ تجریبى

  :  Terminology البحث مصطلحات 
  توظیف : -1

إلى منتج محدث أو منتج   الخام تعرفھ الباحثة بانھ تحویل المواد
   . جدید بطرق أكثر فعالیة وكفاءة واقتصادًا

  منتجات فنیة :  -2
األعمال أو المنتجات الفنیة ھى صیاغة الفنان وتشكیلھ للمواد 

-المختلفة لیمدنا فى نھایة األمر بتجربتھ الجمالیة (محمود بسیونى 
2007. (  

  مشروع صغیر :  -3
 2003-نشاط لھ ھدف معین ووقت وموارد محددة ( محمد ھیكل 

ومن خصائصھ صغر حجم المشروع مقارنة بالمشروع الكبیر، ، )
استقالل األداء حیث أن صاحب ، ال یحتاج إلى مساحة كبیرة

درجة المخاطرة لیست ، المشروع عادة ما یكون مدیر المشروع
توفیر فرص عمل للشباب للقضاء ، قلة عدد العاملین بھ، كبیرة فیھ

تقدیم السلع والخدمات التى ، دنطاقھ الجغرافى محدو، على البطالة
تتناسب مع متطلبات السوق والمستھلك المحلى ( ولید شعبان 

وھو كل نشاط إلنتاج سلع وخدمات ، ) 2007-مصطفى رمضان 
تستعمل فیھ تقنیة غیر معقدة ویتمیز بقلة رأس المال المستثمر 

  ) 2015-ویعتمد على تشغیل العمالة بشكل أكبر (سمیر العبادى
  البحث : اجراءات 

أوال :  بعد االطالع على الدراسات واألبحاث السابقة ذات الصلة 
  بموضوع البحث  .

معلقات )  6 -خدادیات 6ثانیا : تم تنفیذ عدد من المنتجات الفنیة ( 
باستخدام بعض الخامات المختلفة  كاألقمشة والكلف 
واالكسسوارات وذلك كبدایة لعمل مشروع صغیر لخدمة األسر 

تلى ذلك تصمیم استمارة استبیان لعرضھا على السادة ، المنتجة
  المحكمین الجراء التعدیل على بنودھا ولتحكیم المنتجات المنفذة.   

   Research Tool   أدوات البحث 
وكانت أداة البحث عبارة عن استمارة استبیان مكونة من ثالث      

    . محاور لتقییم المنتجات الفنیة  من السادة  المحكمین
   الصدق والثبات ألدوات البحث  

أوال : الصدق باستخدام االتساق الداخلي بین الدرجة الكلیة لكل 
  محور والدرجة الكلیة لالستبیان 

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب       
معامل االرتباط ( معامل ارتباط  بیرسون ) بین الدرجة الكلیة لكل 

الجانب الوظیفي) ، الجانب االبتكاري، لجماليمحور (الجانب ا
  والجدول التالي یوضح ذلك :، والدرجة الكلیة لالستبیان

  لالستبیانوالدرجة الكلیة  الدرجة الكلیة لكل محوربین ) قیم معامالت االرتباط  1 جدول (
  الداللة  االرتباط  المحاور

  0.01 0.953  : الجانب الجمالياألول 
  0.01 0.742  االبتكاري: الجانب الثاني 
  0.01 0.861  : الجانب الوظیفي الثالث

) القترابھا من الواحد الصحیح مما یدل على صدق وتجانس 0.01(یتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلھا دالة عند مستوى      
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         . محاور االستبیان
  ثانیا : الثبات 

، ر في القیاس والمالحظةدقة االختبا  reliabilityیقصد بالثبات   
واتساقھ  واطراده فیما یزودنا بھ من ، وعدم تناقضھ مع نفسھ

وھو النسبة بین تباین الدرجة على ، معلومات عن سلوك المفحوص

تم حساب ، واالستبیان التي تشیر إلى األداء الفعلي للمفحوص
  الثبات عن طریق :

   Split-half طریقة التجزئة النصفیة -1
  Alpha Cronbach كرونباخ معامل الفا   -2
  

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

 0.889 – 0.810 0.853  : الجانب الجمالياألول 
 0.806 – 0.732 0.774  : الجانب االبتكاريالثاني 
 0.937 – 0.866 0.906  : الجانب الوظیفي الثالث

 0.850 – 0.785 0.821  ككلثبات االستبیان 
یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معامالت الثبات :     

مما یدل على   0.01التجزئة النصفیة دالة عند مستوى ، معامل الفا
  ثبات االستبیان .

   Resultsالنتائج 
   الفرض األول

:  " توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  ینص على     

في الجانب الجمالي وفقا ألراء الست  تصمیمات المعلقات
 . " المتخصصین

وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط      
في الجانب الجمالي وفقا ألراء الست درجات تصمیمات المعلقات 

 : وضح ذلكت ةالتالی والجداولالمتخصصین 

 لست في الجانب الجمالي وفقا ألراء المتخصصین) تحلیل التباین لمتوسط درجات تصمیمات المعلقات ا 3جدول ( 
  الداللة  قیمة ( ف)  درجات الحریة  متوسط المربعات  مجموع المربعات  الجانب الجمالي
 54 10.625 573.745  داخل المجموعات  دال 0.01  58.946 5 626.295 3131.475  بین المجموعات

     59   3705.220  المجموع
       

) 58.946) إن قیمة ( ف) كانت ( 3جدول (  یتضح من           
مما یدل على وجود ، )0.01وھى قیمة دالة إحصائیا عند مستوى (

ولمعرفة ، في الجانب الجمالي الستفروق بین تصمیمات المعلقات 
للمقارنات المتعددة والجدول  LSDاتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 

  التالي یوضح ذلك :
   LSD قارنات المتعددة) اختبار للم 4جدول (  

  التصمیم األول  الجانب الجمالي
  33.640م = 

  التصمیم الثاني
  20.894م = 

  التصمیم الثالث
  13.000م = 

  التصمیم الرابع
  30.114م = 

التصمیم 
  الخامس

  14.336م = 

التصمیم 
  السادس

  25.932م = 
            -  التصمیم األول
          -  **12.746  التصمیم الثاني

        -  **7.894  **20.640  الثالتصمیم الث
      -  **17.114  **9.220  *3.526  التصمیم الرابع

    -  **15.778  1.336  **6.558  **19.304  التصمیم الخامس
  -  **11.596  **4.182  **12.932  **5.038  **7.708  التصمیم السادس

  ون نجوم غیر دالبد                      0.05* دال عند                      0.01** دال عند 

  
  في الجانب الجمالي وفقا ألراء المتخصصینالست ) یوضح متوسط درجات تصمیمات المعلقات  1شكل ( 

عند الست وجود فروق دالة إحصائیا بین التصمیمات  -1  ح أن :) یتض 1) والشكل (  4من الجدول (     
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كان أفضل  األولفنجد أن التصمیم ، 0.01مستوي داللة 
التصمیمات في الجانب الجمالي وفقا ألراء 

ثم التصمیم ، الرابعیلیھ التصمیم ، المتخصصین
، الخامسثم التصمیم ، الثانيثم التصمیم ، السادس

      . الثالثوأخیرا التصمیم 
بین التصمیم  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة    -2

 األول والتصمیم الرابع لصالح التصمیم األول 
بینما ال توجد فروق بین التصمیم الثالث والتصمیم  -3

 الخامس .
       الفرض الثاني

ینص على : " توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تصمیمات    
 ي وفقا ألراء المتخصصین "  في الجانب االبتكارالست المعلقات 

وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط درجات   
في الجانب االبتكاري وفقا ألراء الست تصمیمات المعلقات 

  : وضح ذلكت ةالتالی والجداولالمتخصصین 
 

 ي وفقا ألراء المتخصصینفي الجانب االبتكارالست ) تحلیل التباین لمتوسط درجات تصمیمات المعلقات  5جدول ( 
  الداللة  قیمة ( ف)  درجات الحریة  متوسط المربعات  مجموع المربعات  الجانب االبتكاري
 54 30.389 1641.017  داخل المجموعات  دال 0.01  29.684 5 902.079 4510.393  بین المجموعات

     59   6151.410  المجموع
) 29.684كانت () إن قیمة ( ف)  5یتضح من جدول (           

مما یدل على وجود  ، )0.01وھى قیمة دالة إحصائیا عند مستوى (
، في الجانب االبتكاريالست فروق بین تصمیمات المعلقات 

للمقارنات المتعددة  LSDولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
 والجدول التالي یوضح ذلك :

  
   LSD ) اختبار للمقارنات المتعددة 6جدول (  

  التصمیم األول  الجانب االبتكاري
  21.770م = 

  التصمیم الثاني
  39.346م = 

  التصمیم الثالث
  35.004م = 

  التصمیم الرابع
  16.539م = 

التصمیم 
  الخامس

  29.870م = 

التصمیم 
  السادس

  25.572م = 
            -  التصمیم األول
          -  **17.576  التصمیم الثاني
        -  **4.342  **13.234  التصمیم الثالث
      -  **18.465  **22.807  **5.231  التصمیم الرابع

    -  **13.331  **5.134  **9.476  **8.100  التصمیم الخامس
  -  **4.298  **9.033  **9.432  **13.774  *3.802  التصمیم السادس
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 بتكاري وفقا ألراء المتخصصین) یوضح متوسط درجات تصمیمات المعلقات الست في الجانب اال 2شكل ( 

  ) یتضح أن : 2) والشكل (  6من الجدول (     
عند الست وجود فروق دالة إحصائیا بین التصمیمات  -1

كان أفضل  الثانيفنجد أن التصمیم ، 0.01مستوي داللة 
التصمیمات في الجانب االبتكاري وفقا ألراء 

ثم التصمیم ، الثالثیلیھ التصمیم ، المتخصصین
، األولثم التصمیم ، السادسثم التصمیم ، مسالخا

      . الرابعوأخیرا التصمیم 
بین التصمیم  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة    -2

 األول والتصمیم السادس لصالح التصمیم السادس .

      الفرض الثالث
  ینص الفرض على أن :    

الست " توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تصمیمات المعلقات  
  في الجانب الوظیفي وفقا ألراء المتخصصین" 

وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط      
درجات تصمیمات المعلقات الست في الجانب الوظیفي وفقا ألراء 

  المتخصصین والجداول التالیة توضح ذلك :
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  ست في الجانب الوظیفي وفقا ألراء المتخصصین) تحلیل التباین لمتوسط درجات تصمیمات المعلقات ال 7جدول ( 
  الداللة  قیمة ( ف)  درجات الحریة  متوسط المربعات  مجموع المربعات  الجانب الوظیفي
 54 10.694 577.486  داخل المجموعات  دال 0.01  43.801 5 468.415 2342.075  بین المجموعات

     59   2919.561  المجموع
) 43.801) إن قیمة ( ف) كانت ( 7یتضح من جدول (           

مما یدل على وجود ، )0.01وھى قیمة دالة إحصائیا عند مستوى (
، في الجانب الوظیفيالست فروق بین تصمیمات المعلقات 

للمقارنات المتعددة  LSDولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  . والجدول التالي یوضح ذلك

LSD   ) ت المتعددة) اختبار للمقارنا 8جدول  

  التصمیم األول  الجانب الوظیفي
  17.016م = 

  التصمیم الثاني
  12.770م = 

  التصمیم الثالث
  20.363م = 

  التصمیم الرابع
  29.250م = 

التصمیم 
  الخامس

  24.844م = 

التصمیم 
  السادس

  7.463م = 
            -  التصمیم األول
          -  **4.246  التصمیم الثاني
        -  **7.593  *3.347  التصمیم الثالث
      -  **8.887  **16.480  **12.234  التصمیم الرابع

    -  **4.406  **4.481  **12.074  **7.828  التصمیم الخامس
  -  **17.380  **21.786  **12.899  **5.306  **9.552  التصمیم السادس

  

  
  ) یوضح متوسط درجات تصمیمات المعلقات الست في الجانب الوظیفي وفقا ألراء المتخصصین 3شكل ( 

  ) یتضح أن : 3) والشكل (  8من الجدول (     
وجود فروق دالة إحصائیا بین التصمیمات الست عند  -1

ضل فنجد أن التصمیم الرابع كان أف، 0.01مستوي داللة 
التصمیمات في الجانب الوظیفي وفقا ألراء 

ثم التصمیم ، یلیھ التصمیم الخامس، المتخصصین
وأخیرا ، ثم التصمیم الثاني، ثم التصمیم األول، الثالث

      . التصمیم السادس
بین التصمیم  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة    -2

 األول والتصمیم الثالث لصالح التصمیم الثالث 
  ض الرابع : الفر

  ینص الفرض على أن :  
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تصمیمات الخدادیات الست 

 "في الجانب الجمالي وفقا ألراء المتخصصین 
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط      

درجات تصمیمات الخدادیات الست في الجانب الجمالي وفقا ألراء 
  داول التالیة توضح ذلك :صین والجالمتخص

 ) تحلیل التباین لمتوسط درجات تصمیمات الخدادیات الست في الجانب الجمالي وفقا ألراء المتخصصین 9جدول ( 
  الداللة  قیمة ( ف)  درجات الحریة  متوسط المربعات  مجموع المربعات  الجانب الجمالي
 54 20.038 1082.061  المجموعات داخل  دال 0.01  32.519 5 651.627 3258.133  بین المجموعات

     59   4340.194  المجموع
     

) وھى قیمة 32.519) إن قیمة ( ف) كانت ( 9یتضح من جدول ( 
مما یدل على وجود فروق بین ، )0.01دالة إحصائیا عند مستوى (

ولمعرفة اتجاه ، تصمیمات الخدادیات الست في الجانب الجمالي

للمقارنات المتعددة والجدول التالي  LSDالداللة تم تطبیق اختبار 
  . یوضح ذلك
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   LSD ) اختبار للمقارنات المتعددة 10جدول (  

  التصمیم األول  الجانب الجمالي
  22.630م = 

  التصمیم الثاني
  9.270م = 

  التصمیم الثالث
  33.910م = 

  التصمیم الرابع
  29.290م = 

التصمیم 
  الخامس

  17.622م = 

التصمیم 
  السادس

  13.940 م =
            -  التصمیم األول
          -  **13.360  التصمیم الثاني
        -  **24.640  **11.280  التصمیم الثالث
      -  **4.620  **20.020  **6.660  التصمیم الرابع

    -  **11.668  **16.288  **8.352  **5.008  التصمیم الخامس
  -  *3.682  **15.350  **19.970  **4.670  **8.690  التصمیم السادس

  

  
  ) یوضح متوسط درجات تصمیمات الخدادیات الست في الجانب الجمالي وفقا ألراء المتخصصین 4شكل ( 

  ) یتضح أن : 4) والشكل (  10من الجدول (     
عند الست فروق دالة إحصائیا بین التصمیمات وجود  -1

كان أفضل  الثالثفنجد أن التصمیم ، 0.01مستوي داللة 
التصمیمات في الجانب الجمالي وفقا ألراء 

، األولثم التصمیم ، الرابعیلیھ التصمیم ، المتخصصین
وأخیرا ، السادسثم التصمیم ، الخامسثم التصمیم 

      . الثانيالتصمیم 
بین التصمیم  0.05فروق عند مستوي داللة  كما توجد  -2

 الخامس والتصمیم السادس لصالح التصمیم الخامس .
       الفرض الخامس

  ینص الفرض على :  
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تصمیمات الخدادیات "  

  " في الجانب االبتكاري وفقا ألراء المتخصصین الست 
لیل التباین لمتوسط درجات وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تح  

في الجانب االبتكاري وفقا ألراء الست تصمیمات الخدادیات 
  : وضح ذلكت ةالتالی والجداولالمتخصصین 

 في الجانب االبتكاري وفقا ألراء المتخصصینالست ) تحلیل التباین لمتوسط درجات تصمیمات الخدادیات  11جدول ( 
  الداللة  قیمة ( ف)  درجات الحریة  سط المربعاتمتو  مجموع المربعات  الجانب االبتكاري
 54 22.962 1239.934  داخل المجموعات  دال 0.01  44.959 5 1032.339 5161.696  بین المجموعات

     59   6401.630  المجموع
 

) وھى 44.959) إن قیمة ( ف) كانت ( 11یتضح من جدول (     
على وجود  مما یدل، )0.01قیمة دالة إحصائیا عند مستوى (
، في الجانب االبتكاريالست فروق بین تصمیمات الخدادیات 

للمقارنات المتعددة  LSDولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  والجدول التالي یوضح ذلك :

LSD  ) اختبار للمقارنات المتعددة  12جدول (  

  التصمیم األول  الجانب االبتكاري
  33.300م = 

  التصمیم الثاني
  22.290م = 

  التصمیم الثالث
  27.300م = 

  التصمیم الرابع
  18.250م = 

التصمیم 
  الخامس

  12.982م = 

التصمیم 
  السادس

  38.534م = 
            -  التصمیم األول
          -  **11.010  التصمیم الثاني
        -  **5.010  **6.000  التصمیم الثالث
      -  **9.050  **4.040  **15.050  التصمیم الرابع

    -  **5.268  **14.318  **9.308  **20.318  خامسالتصمیم ال
  -  **25.552  **20.284  **11.234  **16.244  **5.234  التصمیم السادس
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  لخدادیات الست في الجانب االبتكاري وفقا ألراء المتخصصین) یوضح متوسط درجات تصمیمات ا 5شكل ( 

) یتضح وجود فروق دالة  5) والشكل (  12من الجدول (       
فنجد أن ، 0.01إحصائیا بین التصمیمات الست عند مستوي داللة 

التصمیم السادس كان أفضل التصمیمات في الجانب االبتكاري 
، ثم التصمیم الثالث، م األولیلیھ التصمی، وفقا ألراء المتخصصین

       . وأخیرا التصمیم الخامس، ثم التصمیم الرابع، ثم التصمیم الثاني
  الفرض السادس     

  ینص الفرض على أن :    
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تصمیمات الخدادیات الست " 

 " في الجانب الوظیفي وفقا ألراء المتخصصین 
ض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط درجات وللتحقق من ھذا الفر  

تصمیمات الخدادیات الست في الجانب الوظیفي وفقا ألراء 
 المتخصصین والجداول التالیة توضح ذلك :

 ) تحلیل التباین لمتوسط درجات تصمیمات الخدادیات الست في الجانب الوظیفي وفقا ألراء المتخصصین 13جدول ( 
  الداللة  قیمة ( ف)  درجات الحریة  متوسط المربعات  اتمجموع المربع  الجانب الوظیفي
 54 16.628 897.897  داخل المجموعات  دال 0.01  54.531 5 906.722 4533.611  بین المجموعات

     59   5431.508  المجموع
    

) وھى قیمة 54.531) إن قیمة ( ف) كانت (13یتضح من جدول (
ل على وجود فروق بین مما ید، )0.01دالة إحصائیا عند مستوى (

ولمعرفة اتجاه ، تصمیمات الخدادیات الست في الجانب الوظیفي

للمقارنات المتعددة والجدول التالي  LSDالداللة تم تطبیق اختبار 
 یوضح ذلك :

LSD   ) اختبار للمقارنات المتعددة 14جدول (  

  التصمیم األول  الجانب الوظیفي
  8.980م = 

  التصمیم الثاني
  28.102م = 

  التصمیم الثالث
  13.958م = 

  التصمیم الرابع
  26.861م = 

  التصمیم الخامس
  17.818م = 

  التصمیم السادس
  21.200م = 

            -  التصمیم األول
          -  **19.122  التصمیم الثاني
        -  **14.144  **4.978  التصمیم الثالث
      -  **12.903  1.241  **17.881  التصمیم الرابع

    -  **9.043  *3.860  **10.284  **8.838  التصمیم الخامس
  -  *3.382  **5.661  **7.242  **6.902  **12.220  التصمیم السادس

  
  ) یوضح متوسط درجات تصمیمات الخدادیات الست في الجانب الوظیفي وفقا ألراء المتخصصین 6شكل ( 
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  :) یتضح أن  6) والشكل (  14من الجدول (     
عند الست وجود فروق دالة إحصائیا بین التصمیمات  -1

كان أفضل  الثانيفنجد أن التصمیم ، 0.01مستوي داللة 
التصمیمات في الجانب الوظیفي وفقا ألراء 

ثم التصمیم ، الرابعیلیھ التصمیم ، المتخصصین
، الثالثثم التصمیم ، الخامسثم التصمیم ، السادس

      . األولوأخیرا التصمیم 

بین التصمیم  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة    -2
كما ، الثالث والتصمیم الخامس لصالح التصمیم الخامس

بین التصمیم  0.05توجد فروق عند مستوي داللة 
 الخامس والتصمیم السادس لصالح التصمیم السادس .

التصمیم الثاني والتصمیم  بینما ال توجد فروق بین -3
 .الرابع

 فنیة المنفذةصور المنتجات ال

  
) توضح تابلوه لوجھھ امراة بھا وحدات زخرفیة من 2صورة رقم (

 الجوخ تم تثبیتھا بواسطة اللصق
) توضح معلقة من الجلد تم تطعیمھا بقطع من الجلد 1صورة رقم (

 الصغیر الملون على شكل كور .

  
) معلقة لحجرة طفل من الجلد الملون على شكل بومة 4صورة رقم (

 1/1بھا جزء منسوج و
)معلقة لحجرة طفل من قماش الجوخ بھا  أشكال 3صورة رقم (

 زخرفیة مختلفة مبطنة بالفیبر

  
) توضح تابلوه على شكل نجمة وسحاب من قماش 6صورة رقم (

كأبلیك من األربع  1/1الجوخ الملون المثبت علیھا جزء منسوج 
 أطراف

الكریسماس من  ) توضح معلقة على شكل شجرة5صورة رقم (
 قماش الجوخ الملون المثبتة باللص
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 : Results النتائج
من خالل معالجة الباحثة لموضوع البحث بشقیھ النظرى 

  والتجریبى أسفرت الدراسة عن النتائج التالیة : 
أدى توظیف عدد من الخامات إلى إنتاج عدة منتجات متمیزة  -1

ً على استمارة تحكیم المحكمین    . بناءا
فى البحث ساعد على إثراء الجانب  تعدد الخامات المستخدمة -2

  الجمالى للمنتجات المنفذة  .
   . تم ابتكار بعض من القطع الفنیة تصلح كمشروع صغیر -3
یمكن تطویر المشروعات الصغیرة من خالل توظیف  - 4

   . الخامات المستخدمة فى البحث
   Recommendations التوصیات

توعیة بأھمیة تنظیم برامج تدریبیة متخصصة للشباب لل  -1
  . المشروعات الصغیرة لدعم االقتصاد

التوعیة بالمبادرات الحكومیة للنھوض بقطاع المشروعات   -2
  . الصغیرة والمتناھیة فى الصغر

نشر ثقافة االنتاج بین الشباب عن طریق المشروعات   -3
وتوفیر فرص عمل ، الصغیرة  لمكافحة مشكلة البطالة

   . حقیقیة
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