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  :Keywordsكلمات دالة      :Abstractملخص البحث 
بر فن التطریز من أوائل الفنون الیدویة الدقیقة التي عرفھا اإلنسان منذ القدم، فھو أحد المصادر الرئیسة یعت 

إلعطاء تأثیرات ومالمس مختلفة لسطح النسیج. ومع زیادة االھتمام العالمي والمحلي بقضایا البیئة واھمھا الحفاظ 
المخلفات البیئیة حیث تعتبر من اھم القضایا البیئیة لكثیر علیھا، كانت الدعوة الي ضرورة االھتمام بإعادة تشغیل 

دول العالم ومنھا المملكة العربیة السعودیة والتي تبذل مجھود كبیر في الوقت الحالي لحل ھذه المشكلة، ومن ھذه 
لھا من  المخلفات مخلفات مصانع المالبس من االقمشة المختلفة والتي تتجھ المملكة لحلھا بطرق متعددة وذلك لما

ایضا من األمور الھامة التي تحتاج لالھتمام من قبل مصممین منتجات  أھمیة كبرى في التنمیة االقتصادیة. 
األطفال، تصمیم مفارش األطفال وذلك بأسلوب مبتكر بواسطة التطریز الیدوي الذي ال یقتصر على الناحیة 

المالحظ في السوق المحلي في المملكة العربیة السعودیة ومن  الوظیفیة فقط، بل یمتد لیشمل الناحیة الجمالیة أیضا.
إنھ یفتقر إلى مفارش األطفال ذات التصمیمات المنفذة بأسلوب التطریز الیدوي مع العلم بأن فن التطریز یعد من 

وبالتالي یمكن تفعیل العنصر  الفنون الشعبیة التي یمكن تنفیذھا بأدوات بسیطة یستطیع أي شخص استخدامھا.
سائي في تنفیذ التصمیمات المبتكرة لمفارش األطفال باستخدام التطریز الیدوي وبقایا االقمشة األمر الذي یساعد الن

ویھدف ھذا البحث الي  في زیادة العائد االقتصادي وتنمیة المجتمع المحلي ویساعد على تنمیة التراث السعودي.
ة باستخدام اسلوب التطریز الیدوي واستخدام بقایا انتاج مفارش ذات تصمیمات مبتكرة لألطفال حدیثي الوالد

االقمشة لتحقیق قیم جمالیة ووظیفیة في تصمیمات المفارش المبتكرة تحت البحث بما یساعد على دعم العالقة بین 
مراكز التنمیة االجتماعیة المحلیة في منطقة حائل ودراسات البحث العلمي من خالل إقامة المشاریع الصغیرة 

وتعتمد منھجیة البحث على المنھج التجریبي بأجراء التجارب الفنیة  البطالة وزیادة التنمیة االقتصادیة.للحد من 
والتطبیقیة وتوظیفھا في انتاج عدد عشرة أفكار تصمیمیة مستحدثة تصلح لمفارش األطفال حدیثي الوالدة، 

ث والتحقق من فروضھ، وقد اسفرت والمنھج الوصفي باستخدام الدراسة التحلیلیة وذلك لتحقیق اھداف البح
الدراسة عن بعض النتائج أھمھا مالئمة التصمیمات المبتكرة تحت البحث بما تحویھ من تقنیات التطریز الیدوي 

حتى سن سنتین). وقد حققت الجوانب الجمالیة للتصمیم بما تحویھ من  –لمرحلة الطفولة المبكرة (من مرحلھ المھد 
ً حققت متطلبات االداء الوظیفي للغرض المستحدثة لھ (مالئمة وحدات زخرفیة جوانب التم یز والحداثة، أیضا

الخامة والتركیب النسجي المستخدم) كما تحققت امكانیة االستفادة من الحاسب االلي في اثراء العملیة التصمیمیة 
المجتمع السعودي، وابتكار تصمیمات تنفذ بالتطریز الیدوي وتصلح لمفارش األطفال، وتتوافق مع متطلبات 

حائل بالمملكة العربیة ویمكن االستفادة منھا كنموذج للمشروعات الصغیرة لتنمیة المجتمع المحلي بمنطقة 
  السعودیة.
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   Introduction:مقدمة
یعتبر فن التطریز من أوائل الفنون الیدویة الدقیقة التي عرفھا 
اإلنسان منذ القدم، فھو أحد المصادر الرئیسة إلعطاء تأثیرات 

   فة لسطح النسیج.ومالمس مختل

كما یشكل التطریز الركیزة األساس للكشف عن المالمح المختلفة 
لبقیة الفنون، لما یشتمل علیھ من رموز تاریخیة وزخارف تمثل 
مجموع العادات والتقالید والمعتقدات االجتماعیة لدى الشعوب 

   ).2005المختلفة (ماضي وآخرون 
فیذه واإلبرة والخیط ویعتمد ھذا الفن على التصمیم المراد تن

والخامة التي ینفذ علیھا التصمیم، فالتصمیم ھو عمل أساسي لفن 
التطریز الیدوي حیث یلبي ھذا التصمیم حاجات اإلنسان في حیاتھ 

  العامة والخاصة من منتجات مادیة أو معنویة.
ومع زیادة االھتمام العالمي والمحلي بقضایا البیئة واھمھا الحفاظ 

لدعوة الي ضرورة االھتمام بإعادة تشغیل المخلفات علیھا، كانت ا
البیئیة حیث تعتبر من اھم القضایا البیئیة لكثیر دول العالم ومنھا 
المملكة العربیة السعودیة والتي تبذل مجھود كبیر في الوقت 
الحالي لحل ھذه المشكلة، ومن ھذه المخلفات بقایا مصانع المالبس 

ري علیھا كثیر من الدراسات من االقمشة المختلفة والتي تج
واألبحاث لحلھا بطرق متعددة وذلك لما لھا من أھمیة كبرى في 

) ان إعادة تدویر بقایا 2016التنمیة االقتصادیة. وقد أكدت (دیاب،
األقمشة بخاماتھا المتعددة في إنتاج مشغوالت فنیة مبتكرة بمكن 

  من خاللھا دعم المشروعات الصغیرة.
امة التي تحتاج لالھتمام من قبل مصممین ایضا من األمور الھ

منتجات األطفال، ومنھا تصمیم مفارش األطفال وذلك بأسلوب 
مبتكر بواسطة التطریز الیدوي الذي ال یقتصر على الناحیة 

  الوظیفیة فقط، بل یمتد لیشمل الناحیة الجمالیة أیضا.
 ومن المالحظ في السوق المحلي في المملكة العربیة السعودیة إنھ
یفتقر إلى مفارش األطفال ذات التصمیمات المنفذة بأسلوب 
التطریز الیدوي مع العلم بأن فن التطریز یعد من الفنون الشعبیة 

  التي یمكن تنفیذھا بأدوات بسیطة یستطیع أي شخص استخدامھا،
وبالتالي یمكن تفعیل العنصر النسائي في تنفیذ التصمیمات المبتكرة 

م التطریز الیدوي وبقایا االقمشة األمر لمفارش األطفال باستخدا
الذي یساعد في زیادة العائد االقتصادي وتنمیة المجتمع المحلي 

  ویساعد على تنمیة التراث السعودي.
ولھذا كان اإلصرار والعزیمة وحب التمیز بالدراسة والتخصص 

  من أھم الدوافع للبحث العلمي في ھذا المجال.
  :Statement of the problemمشكلة البحث  

تتلخص مشكلة البحث فیما تم التوصل الیھ من خالل البحث من إن 
احتیاجات األطفال حدیثي الوالدة من المفارش ذات التصمیمات 
المبتكرة ال تتوفر في منطقة حائل بالمملكة العربیة السعودیة 
ویرجع ذلك إلى عدم وجود فئة مجتمعیة تھتم بإنتاج مفارش 

البتكار والتي یمكن تنفیذھا باستخدام أسالیب األطفال التي تتسم با
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التطریز الیدوي المختلفة مع امكانیة استخدام بقایا االقمشة بما 
یكون لھ دور كبیر في التنمیة االقتصادیة ومن ھنا یمكن صیاغة 

  مشكلة البحث في السؤال الرئیسي التالي:
ھل یمكن االستفادة من فن التطریز الیدوي في انتاج مفارش 

  طفال حدیثي الوالدة وذلك باستخدام بقایا االقمشة؟لأل
حیث انھ لإلجابة على ھذا السؤال یتعین االجابة على االسئلة 

  الفرعیة التالیة:
ماھي امكانیة زخرفة مفارش لألطفال حدیثي الوالدة  -1

باستخدام اسلوب التطریز الیدوي واستخدام بقایا 
  االقمشة؟

یفیة في تصمیمات ما مدي تحقق القیم الجمالیة والوظ -2
 المفارش المبتكرة تحت البحث؟

ما مدي نجاح تلك التصمیمات من وجھة نظر  -3
 المتخصصین؟

ھل یمكن االستفادة من مراكز التنمیة االجتماعیة بمنطقة  -4
حائل في تنفیذ مفارش مبتكرة باستخدام أسالیب التطریز 

 الیدوي؟
 ما أمكانیة دعم مراكز التنمیة االجتماعیة بمنطقة حائل -5

في إقامة مشاریع صغیرة تنتج مفارش لألطفال حدیثي 
 الوالدة؟

 : Objectivesف البحث  اھدا
انتاج مفارش ذات تصمیمات مبتكرة لألطفال حدیثي  . 1

الوالدة باستخدام اسلوب التطریز الیدوي واستخدام بقایا 
  االقمشة. 

تحقیق قیم جمالیة وظیفیة في تصمیمات المفارش  . 2
  المبتكرة تحت البحث.

دید مدي نجاح التصمیمات المنتجة من وجھة نظر تح . 3
  المتخصصین. 

دعم العالقة بین مراكز التنمیة االجتماعیة المحلیة في  . 4
  منطقة حائل ودراسات البحث العلمي.

دعم المشاریع الصغیرة للحد من البطالة وممارسة إنتاج  . 5
مفارش مبتكرة لألطفال حدیثي الوالدة بأسالیب التطریز 

 الیدوي.
  : Significanceالبحث أھمیة 

تحقیق قیم جمالیة مستحدثة باستخدام فن التطریز الیدوي  •
وتطبیقھ في انتاج مفارش ذات تصمیمات مبتكرة لألطفال 

  حدیثي الوالدة.
توظیف بقایا االقمشة في تصمیم مفارش لألطفال حدیثي  •

  الوالدة بما یساعد على الحفاظ على البیئة.
حویلھم إلى طاقات إنتاجیة اكتشاف المبدعین وتأھیلھم وت  •

تساھم في انشاء مشاریع صغیرة تقوم على فكرة المنتجات 
 تحت البحث بما یساھم في تنمیة المجتمع مستقبال.

دعم السوق المحلي بمنتجات ذات تصمیمات مبتكرة تتمیز  •
بروح الخصوصیة منفذة بأسلوب التطریز الیدوي توظف 

  كمفارش لألطفال حدیثي الوالدة.
  :  Hypothesis بحثال فروض

یمكن استحداث تصمیمات مبتكرة باستخدام أسالیب  •
  التطریز الیدوي تناسب مفارش األطفال حدیثي الوالدة.

یمكن اثراء القیم الجمالیة لتصمیمات المفارش تحت البحث  •
 باستخدام بقایا االقمشة.

تتحقق عناصر واسس التصمیم في تصمیمات المفارش  •
  تحت البحث.

دعم مراكز التنمیة االجتماعیة بمنطقة حائل  ھناك إمكانیة •
في إقامة مشاریع صغیرة تنتج مفارش االطفال حدیثي 

  الوالدة.
وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین أسالیب التطریز  •

  الیدوي المختلفة والخواص الجمالیة لمفارش األطفال.
  :Methodology منھج البحث 

بي بأجراء التجارب الفنیة تعتمد منھجیة البحث على المنھج التجری
والتطبیقیة وتوظیفھا في انتاج عدد عشرة أفكار تصمیمیة مستحدثة 
تصلح لمفارش األطفال حدیثي الوالدة، والمنھج الوصفي باستخدام 
  الدراسة التحلیلیة وذلك لتحقیق اھداف البحث والتحقق من فروضھ.

  :  Delimitations حدود البحث
  یقتصر البحث علي:

صمیمات مبتكرة تنفذ بأسلوب التطریز الیدوي انتاج ت •
  وتتناسب مع مفارش األطفال حدیثي الوالدة.

استخدام بقایا مصانع المالبس من االقمشة في تنفیذ  •
  الوحدات الزخرفیة.

  ابتكار زخارف مستحدثة تناسب المرحلة العمریة المحددة. •
  مفارش األطفال حدیثي الوالدة حتى سن سنتین. •
الجتماعیة بمنطقة حائل في المملكة العربیة مراكز التنمیة ا •

  السعودیة.
  أدوات البحث:

  استبانة لتقییم التصمیمات المقترحة تحت البحث.
قامت الباحثتان بتصمیم استبانة لتقییم التصمیمات المقترحة تحت 

  عبارات 4محاور أساسیة كل محور  4البحث وھي تتكون من 
صره)، المحور الثاني موجبة المحور األول (أسس التصمیم وعنا

(تناسق شكل الوحدة الزخرفیة)، المحور الثالث (األداء الوظیفي 
   للتصمیم)، المحور الرابع (التقنیات المستخدمة).

كان االسلوب المتبع لتقییم التصمیمات ھو التقییم الوصفي لكل بند 
تحقق الى  -2لم یتحقق , -1من كل محور لكل تصمیم حیث كونھ (

 ق بشدة).تحق-3حد ما, 
  :  Terminology البحث مصطلحات

ھو فن زخرفة سطح المنسوج باستخدام خامات متعددة كالخیوط 
بأنواعھا واألقمشة بأنواعھا ورسوماتھا المختلفة والخرز و الترتر 

  )1998وخرج النجف واألحجار الكریمة التصمیم (الھنداوي،
  بقایا االقمشة:

تجة من االقمشة المستخدمة ھي المخلفات الزائدة عن الحاجة والنا
  في مصانع المالبس ومحالت االقمشة.

  التصمیم:
ھو اللغة الفنیة التي تشكلھا عدة عناصر في تكوین موحد: الخط، 
الشكل، اللون، النسیج وتعتبر ھذه المتغیرات اساسا لتعبیرھا، 
وتتأثر باألسس لتعطي السیطرة، التكامل، التوازن، اإلیقاع، 

الفرد في النھایة على الشعور بالتناسق  والنسبة لكي یحصل
  ).2001(أحمد،

  المشروعات:
ھي المنشأة المستقلة في الملكیة واإلدارة وتستحوذ على نصیب 

  ).2009محدد من السوق (سعید، 
  :Childhoodمرحلة الطفولة  

ھي المرحلة التالیة لعملیة الوالدة التي ھي عملیة انتقال من بیئة 
ارجي، وھي انتقال من االعتماد الكامل على الرحم إلى العالم الخ

األم إلى االستقالل النسبي، وھي المرحلة العمریة التي تمتد من 
  ).2005الوالدة وحتى نھایة العام الثاني من عمر الطفل (زھران،

  تنمیة المجتمع المحلي:
ھي العملیة التي یتمكن من خاللھا افراد المجتمع المحلي من تحدید 

داف وترتیبھا وفقا ألولویاتھم وھو ما یشجع روح الحاجات واألھ
  .(Ross,1955)التعاون والتضامن في المجتمع 

 Theoretical Frameworkاألطار النظرى 
) بعنوان " طباعة األقمشة القطنیة 2003دراسة (متولي،  -

للحصول على تصمیمات مبتكرة لألطفال" وتھدف ھذه الدراسة 
حصول على تصمیمات مبتكرة إلى طباعة األقمشة القطنیة لل

لألطفال وتھدف الباحثة من خاللھ الوصول إلى أفضل التصمیمات 
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الملبسیھ لألطفال، تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسة السابقة في أنھا 
  تتناول تصمیمات مبتكرة تناسب مرحلة الطفولة،

وتختلف الدراسة الحالیة عن الدراسة السابقة في تنفیذ التصمیمات 
  كرة على مفارش األطفال بأسلوب التطریز الیدوي.المبت

) بعنوان: " برنامج مقترح لتصمیم وتنفیذ 2005ـ دراسة (یوسف،
  مالبس األطفال لتحقیق الخواص الوظیفیة في مرحلة المھد "،

وتھدف ھذه الدراسة إلى دراسة نماذج األطفال ذات عالقة وثیقة 
  أثیرھما المباشربنمو الطفل من الناحیة الجسمیة والحركیة لت

على قیاسات جسم الطفل، والتي تعتبر عنصرا أساسیا في نماذج 
مالبس األطفال، وتتفق الدراسة الحالیة مع الدراسة السابقة في 
كونھا تھتم بمرحلة الطفولة، وتختلف الدراسة الحالیة عن الدراسة 
السابقة في تنفیذ تصمیمات مبتكرة تناسب مفارش األطفال حدیثي 

  ة بواسطة التطریز الیدوي.الوالد
) بعنوان : "المشروعات الصغیرة في 2009دراسة ( قاسم،

االقتصاد اإلسالمي"، وتھدف إلى دراسة متكاملة تشمل جمیع 
ً الجوانب الشرعیة حال  جوانب المشروع الصغیر وخصوصا
تأسیس وتشغیل تلك المشروعات، وتتفق الدراسة الحالیة مع 

ن البطالة و تنمیة االقتصاد واالستفادة الدراسة السابقة في الحد م
من أوقات الفراغ في عمل صالح ینفع الفرد بھ نفسھ والمجتمع 
الذي یعیش فیھ، وتختلف عنھا في أن الدراسة الحالیة تھدف إلى 
تنفیذ مشروعات صغیرة تنمي المجتمع السعودي بالتحدید منطقة 

بواسطة  حائل عن طریق تنفیذ تصمیمات مبتكرة لمفارش األطفال
التطریز الیدوي من خالل مراكز التنمیة االجتماعیة في منطقة 

  حائل.
) بعنوان : "استخدام الشرائط في التطریز 2011ـ دراسة ( مھنى،

والتوصیل الزخرفي إلثراء المفروشات "، وتھدف ھذه الدراسة 
الي  تحدید مدى استخدام الشرائط في التطریز و التوصیل 

وشات، وتتفق الدراسة الحالیة مع الدراسة الزخرفي إلثراء المفر
السابقة في استخدام بعض أسالیب التطریز الیدوي إلثراء 
المفروشات، وتختلف الدراسة الحالیة عن الدراسة السابقة في أن 
الدارسة الحالیة تقوم بتنفیذ التطریز على مفارش األطفال حدیثي 

تخدم الشرائط الوالدة , وتختلف أیضا في أن الدراسة السابقة تس
فقط في التطریز بینما الدارسة الحالیة تعتمد على استخدام الشرائط 

  باإلضافة إلى بقایا االقمشة  .
) بعنوان: "إمكانیة االستفادة من األسالیب 2013دراسة (ادریس، -

المستحدثة في التطریز والتطعیم إلثراء القیمة الجمالیة لمالبس 
الدراسة إلى  ابتكار تصمیمات السیدات ومكمالتھا"، وتھدف ھذه 

جدیدة لمالبس السیدات ومكمالتھا تعتمد في جوھرھا على استخدام 
التطریز بالشرائط والتطعیم بخامات أخرى وما یضفیھ ذلك على 
المالبس من قیم جمالیة وفنیة، واتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسة 

تطریز السابقة في التعرف على اإلمكانیات الفنیة ألسالیب ال
المختلفة، وابتكار تصامیم جدیدة بأسلوب التطریز بخامات مختلفة، 
وتختلف الدراسة الحالیة عن الدراسة السابقة في أن الدارسة 
الحالیة تقوم بتنفیذ التطریز على مفارش األطفال حدیثي الوالدة , 
وتختلف أیضا في أن الدراسة السابقة تستخدم الشرائط فقط في 

لدارسة الحالیة تعتمد على استخدام الشرائط التطریز بینما ا
  باإلضافة إلى بقایا االقمشة  .

) بعنوان " تدویر بقایا االقمشة لعمل مشغولة 2016دراسة (دیاب، 
فنیة مبتكرة واإلفادة منھا في مجال المشروعات الصغیرة"، 
وتھدف ھذه الدراسة الي إعادة تدویر بقایا االقمشة بخاماتھا 

مشغولة فنیة مبتكرة وذلك باستخدام تقنیات مختلفة  المختلفة لعمل 
واالستفادة من ذلك في مجال المشروعات الصغیرة لحل مكلة 
البطالة، واتفقت الدراسة الحالیة مع ھذه الدراسة السابقة في 
االستفادة من بقایا االقمشة لعمل منتجات تصلح لعمل احد 

الدراسة المشروعات الصغیرة لحل مشكلة البطالة، وتختلف 
الحالیة عن الدراسة السابقة في أن الدارسة الحالیة في ان الدراسة 
الحالیة تقوم علي استخدام بقایا االقمشة في زخرفة مفارش األطفال 

  حدیثي الوالدة.
مرحلة الطفولة المبكرة ھي المرحلة التالیة لعملیة الوالدة التي ھي 

ي، وھي انتقالھ من عملیة انتقال من بیئة الرحم إلى العالم الخارج
االعتماد الكامل على األم إلى االستقالل النسبي. فبعد أن كان 
الجنین یعتمد على أمھ في تنفسھ وغذائھ، یبدأ الولید یستقل بأمر 
نفسھ وغذائھ، ویقضى الولید فترة التكیف والتوافق مع العالم 
الخارجي حیث یكون معظم الوقت مستلقیا على ظھره، ویكون 

ما عن الجلوس أو االنتقال وتكون حركاتھ عشوائیة، عاجزا تما
تلقائیة، متنوعة، سریعة، غیر منتظمة، ویستثیرھا أي مثیر خاصة 
المھیجات العضویة، وال یستطیع الحركة اإلرادیة، ویرجع ذلك إلى 
عدم نضج الجھاز العصبي، كما انھ یقضي معظم وقتھ في النوم. 

االدراكي حیث تنمو أعضاء كما یمر الطفل بمرحلة النمو الحسي و
الحس بسرعة خالل ھذه المرحلة، ففي الشھر الثالث تزداد 
عضالت العین تآزرا وعندئذ یصبح الطفل قادرا على رؤیة 
األشیاء بوضوح وتمیز، ویستمر أیضا تطور اإلحساسات الجلدیة 
كاللمس والضغط واإلحساس بالسخونة والبرودة مع 

  ).2005النمو(زھران،
ذلك یتضح مدي أھمیة تصمیم اسرة األطفال حدیثي وبناء على 

الوالدة وما یكملھا من المفارش الخاصة بھم حیث یستوجب تصمیم 
أقمشة مفارش األطفال أسس وقواعد ھامة جدا من حیث األداء 

مقاومة االتساخ  -الوظیفي مثل (مقاومة التجعد واالحتفاظ بالشكل 
مة األقمشة للتآكل بتأثیر مقاو -ثبات المقاسات واالحتفاظ بالشكل  -

مقاومة األقمشة لتكوین  -الملمس الناعم  –عوامل االحتكاك 
  شحنات الكھرباء االستاتیكیة).

أیضا استوجب االمر ضرورة االھتمام بتصمیم مفارش األطفال 
من حیث الناحیة الجمالیة باستخدام تصمیمات تعطي جو من 

او كل من یحیط  البھجة والسعادة والمرح سواء للطفل او االم
بالطفل، ولذلك كانت الضرورة البتكار تصمیمات تحقق ذلك من 

  خالل زخارف مستحدثة تتوافق مع األداء الوظیفي.
أي البد ان تعتمد ھذه التصمیمات على تكامل وظیفتھا من جھة، 
وعلى صیاغة العناصر الشكلیة بما یحقق الوظیفة من جھة أخرى، 

كل تصمیم، فمن خالل تفاعلھما معا فھما العنصران األساسیان في 
  یمكن خلق االتزان والحركة الدینامیكیة واإلیقاع للشكل المصمم. 

ومن اھم تقنیات الحصول على تصمیمات مبتكرة أسالیب التطریز 
الیدوي، حیث یستخدم التطریز لزخرفة المالبس والمكمالت، فھو 

و لیس مجرد غرز تحاك حول خطوط التصمیم المطلوب، إنما ھ
فرصة للتجریب مع اللون، والملمس، والغرز، وجمیع األسالیب 

  ).2011التقنیة الجذابة (أفغاني، 
كما یمكن االستفادة من بقایا االقمشة الناتجة عن مصانع المالبس 
في زخرفة مفارش األطفال باستخدام أسالیب التطریز الیدوي، أي 

خدم للحصول یتم تحویل ھذه البقایا الي عمل فني ومنتج نافع یست
علي منتج عصري من مفارش األطفال حدیثي الوالدة ذو جودة 
عالیة ویتماشى مع اذواق المستھلكین ومتطلبات األسواق وخاصة 
األسواق بالمملكة العربیة السعودیة وتنافس مثیالتھا من المنتجات 

 األخرى.
ویجب االخذ في االعتبار عدة شروط للوصول الي درجة عالیة 

سبة لمنتجات التطریز الیدوي منھا ان التصمیم الزخرفي الجودة بالن
یجب أن تكون خطوطھ واضحة ومالئمة للغرض منھا، كما یجب 
أن تكون األقمشة المستخدمة مناسبة للقطع المنفذة من حیث نوع 
الخامة والمتانة واللون، والخیوط مناسبة للنسیج المستخدم وأسالیب 

ً لسمك ونوع التطریز المستخدم من حیث ثبات الل ون ومناسبا
  ).2008النسیج وأسلوب التطریز (موسي 

ھذا وتعتبر الصناعات الصغیرة من اھم طرق تنمیة المجتمع 
المحلي فالمشروعات الصغیرة تعد حالیا من العوامل األساسیة التي 
یمكن من خالل االھتمام بھا المساھمة الفعالة في حل مشكلة البطالة 

اد المجتمع، وبناء على ذلك فإن بین خرجي الجامعات وأفر
االھتمام بالصناعات الصغیرة والتي تتوافر مقوماتھا في المملكة 
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العربیة السعودیة أصبح ضرورة لما یمكن أن تضیفھ إلى االقتصاد 
  الوطني.

ویعد  التطریز الیدوي أحد المشروعات الصغیرة لتنمیة المجتمع 
امة وفي حائل بصفة المحلي في المملكة العربیة السعودیة بصفة ع

خاصة، حیث یدخل التطریز ضمن الصناعات الصغیرة والحرف 
التراثیة التي تھتم بھا المملكة ویمكن المساھمة بھا في مجال تشغیل 
شباب الخریجین الذین لم تتاح لھم فرص العمل والمساھمة في 

وبخاصة التطریز الیدوي الذي ال یحتاج  –القضاء على البطالة 
ماكینات أو أي مساحات كبیرة من األماكن , حیث أن  إلى آالت أو

ً كبیرة من شباب الخرجین  الصناعات الصغیرة تستوعب أعدادا
والسیدات والفتیات وذلك بعد تدریبھم بواسطة متخصصین في 

  الحرف التراثیة والتي تتمیز بھا المملكة منذ زمن بعید.
  التطبیق العملي:

ر تصمیمیة تصلح لمفارش في ھذا البحث تم ابتكار عشرة أفكا
االطفال باستخدام أسالیب التطریز الیدوي وبقایا االقمشة، ھذه 
العشرة أفكار مقسمة الي ثالث مجموعات وھي: المجموعة األولي 
وتضم الثالث أفكار االولي تصلح لمفارش األوالد فقط والمجموعة 

ي الثانیة وتضم األفكار التصمیمیة الرابعة والخامسة والسادسة وھ
تصلح لمفارش البنات فقط والمجموعة الثالثة تضم االفكار 
التصمیمیة من السادسة حتي العاشرة وھي تصلح مفارش لألوالد 

  والبنات.
ثم تم عرض ھذه االفكار التصمیمیة على أعضاء ھیئة التدریس 

  المتخصصین، حیث تم تقییمھا من خالل االستبانة المعدة لذلك.
ش المستخدم لتنفیذ مفارش االطفال المواصفة التنفیذیة للقما

  داخل البحث:
% بولي 25% قطن + 75قطن مخلوط بولي استر     الخامة:

  أستر.
   الخیوط المستخدمة:

  قطن انجلیزي  60/2نمرة خیط السداء  -
 قطن االنجلیزي. 30/1نمرة اللحمة  -

  العداة المستخدمة: 
  فتلة سداء /سم. 36عدد فتل السداء /سم:  -
 لحمة / سم. 26م :عدد اللحمات /س -

 التراكیب النسیجیة المستخدمة:  
وھو یفضل  3عد  5التركیب النسیجي أطلس سداء  -

استخدامھ للمفارش في فصل الصیف لما یعطیھ ھذا 
التركیب لألقمشة من ملمس ناعم یعطي االحساس 

  بالبرودة.
وھو  1/1كذلك یمكن استخدام التركیب النسیجي سادة  -

ي فصل الشتاء والصیف یفضل استخدامھ للمفارش ف
.ً  أیضا

 المقاسات واالبعاد المستخدمة: 
  سم 150×  100المفرش الكبیر: 

  سم 70×  50المفرش الصغیر: 
  سم 120×  70المالیة: 

  سم  40×  40الخدادیة: 

  
  التصمیم األول

  ) التحلیل البنائي والفني للتصمیم األول1جدول (
لون  التوظیف

  القماش
أسلوب   مستخدمةالوحدات الزخرفیة ال

  التطریز
  التحلیل الفني

  تصمیم
  یصلح

  لمفارش
  األوالد

  
اللون 

  األخضر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

أسلوب  -1
 التطریز

  بالخیوط.
الغرز 

  المستخدمة:
غرزة -

  النباتة
غرزة -

  الحشو
غرزة -

  الفرع
غرزة -

  البذور

  تحقق في ھذا التصمیم التالي:
مودي على خط الورب االتزان المتماثل الناتج في االتجاه الع -1

األخر الموجود فیھ الوحدات الزخرفیة على جانبي المفرش عند 
  خط الورب.

النسبة والتناسب من خالل عالقة حجم الوحدات الزخرفیة  -2
المستخدمة مع بعضھا البعض وعالقة حجم الوحدات الزخرفیة 

  بأماكن وجودھا في المفرش (عالقتھا بأرضیة المفرش).
اسق من خالل عالقة ألوان الوحدات الزخرفیة التجانس والتن -3

  ببعضھا البعض وعالقتھا بلون القماش المستخدم.
اإلیقاع ونتج عن الحركة االنسیابیة وشكل الوحدات  -4

الزخرفیة المستخدمة واستخدامھا بشكل متقابل على طرفي 
  المفرش.

الوحدة والترابط تحقق نتیجة عالقة الوحدات الزخرفیة  -5
  بعض وعالقتھا بأماكن تواجدھا على المفرش،ببعضھا ال

ونتج أیضا عن عالقة ألوان الوحدات الزخرفیة ببعضھا البعض 
  وعالقتھا بلون أرضیة المفرش.
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 التصمیم الثاني

  ) التحلیل البنائي والفني للتصمیم الثاني2جدول (

  
 التصمیم الثالث

  ) التحلیل البنائي والفني للتصمیم الثالث3ل (جدو
لون   التوظیف

  المفرش
الوحدات الزخرفیة 

  المستخدمة
أسلوب 
  التطریز

  التحلیل الفني

الوحدات   لون المفرش  التوظیف
  الزخرفیة 

أسلوب 
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  التحلیل الفني

  صمیمت
  یصلح

  لمفارش
  األوالد

اللون 
  األبیض

  
  
  
  

وقد 
أستخدمت 

ألوان 
السبریة 

وذلك 
للحصول 

على أرضیة 
المفرش في 
  ھذا التصمیم.

  
  
  

  

 
 

أسلوب -
 التطریز
  بالخیط.

الغرز -
  المستخدمة:

غرزه -
  النباتھ.

غرزه -
  الحشو.

غرزه -
  السلسلة.

غرزه -
  البذور.

  تحقق في ھذا التصمیم التالي:
خط الورب) الناتج عن -العرضي–ان المتماثل في االتجاه (الطولياالتز -1

توزیع الوحدات الزخرفیة على زوایا األربعة لحواف المفرش في كافة 
  االتجاھات. 

النسبة والتناسب حیث نتج من خالل حجم الوحدة الزخرفیة الكبیرة إلى حد  -2
  ما والمتمركزة في الوسط بما یتناسب مع حجم المفرش.

ضا نتج عن حجم الوحدات الزخرفیة الصغیرة والموزعة على زوایا وأی -
  حواف المفرش بما یتناسب مع المكان الموجودة فیھ.

التجانس والتناسق من خالل توافق ألوان الوحدات الزخرفیة ببعضھا البعض  -3
  وعالقتھا مع األلوان التي استخدمت في أرضیة المفرش.

لزخرفیة الكبیرة في منتصف المفرش اإلیقاع ونتج عن حجم الوحدة ا -4
وتكرار توزیع الوحدات الزخرفیة األخرى بحجم أصغر على زوایا حواف 

  المفرش.
  وأیضا نتج عن استخدام لونین لألرضیة في وضع متكرر متقابل ومتبادل. -
السیادة والسیطرة حیث نتجت من خالل حجم الوحدة الزخرفیة المتمركزة  -5

  في منتصف المفرش.
وحدة والترابط من خالل عالقة أحجام الوحدات الزخرفیة الموزعة على ال-6

زوایا حواف المفرش مع بعضھا البعض وعالقتھا مع الوحدة الزخرفیة 
المتمركزة في المنتصف, ونتج أیضا عن عالقة ألوان الوحدات الزخرفیة مع 

  بعضھا البعض وعالقتھا مع ألوان أرضیة المفرش.
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  السلسلة
 غرزه-

  الحشو
غرزه -

رجل 
  الغراب

غرزه -
  البذور

  تحقق في ھذا التصمیم:
إتزان غیر متماثل ناتج عن توزیع الوحدات الزخرفیة في الشكل الدائري بطریقة -1

  عشوائیة في المفرش على خط الورب مما أدى االحساس بالتغیر.
وحدات في االتزان المتماثل على جانبي المفرش عند خط الورب نتج عن توزیع كتلھ ال-

  شكل دائري عند طرفي المفرش في وضع متقابل مما نتج عن تحقیق االستقرار. 
النسبة والتناسب نتج من خالل حجم الوحدة الزخرفیة الكبیرة إلى حد ما (الشكل  -2

الدائري الناتج عن تجمع الوحدات الصغیرة) والمتمركزة في الوسط بما یتناسب مع 
الوحدات الزخرفیة الصغیرة والموزعة عند  حجم المفرش، وأیضا نتج عن حجم

  زاویتي المفرش على خط الورب بما یتناسب مع المكان الموجود فیھ.
التجانس والتناسق من خالل توافق ألوان الوحدات الزخرفیة مع بعضھا البعض  -3

  وتوافقھا مع لون القماش المستخدم.
یع الوحدات الزخرفیة في اإلیقاع نتج عن الحركة االنسیابیة الدائریة في توز -4

  منتصف المفرش.
وأیضا نتج من خالل تكرار بعض تجمعات الوحدات الزخرفیة عند زاویتي المفرش -

  المتقابلتین.
السیادة والسیطرة من خالل تمركز الوحدات الزخرفیة في شكل كتلھ یمثل شكل  -5

  دائري في منتصف المفرش.
ردات المفرش ببعضھا البعض وعالقتھا الوحدة والترابط وذلك تحقق من عالقة مف -6

بالمفرش كلھ من حیث عالقة أشكال وأحجام الوحدات الزخرفیة مع بعضھا البعض 
وعالقتھا بأماكن تواجدھا على المفرش وعالقة ألوان الوحدات الزخرفیة مع بعضھا 

  البعض وعالقتھا بلون المفرش.
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لون   التوظیف
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أسلوب  -1
  التطریز بالخیوط.

  الغرز المستخدمة:
  غرزة النباتة -
  غرزة الحشو -
  غرزة الفرع -
  غرزة البذور -

  التالي: تحقق في ھذا التصمیم
االتزان المتماثل الناتج في االتجاه العمودي على الوحدات  -1

  الزخرفیة على جانبي المفرش عند خط الورب.
النسبة والتناسب من خالل عالقة حجم الوحدات الزخرفیة  -2

المستخدمة مع بعضھا البعض وعالقة الوحدات الزخرفیة بأماكن 
  وجودھا في المفرش.

ن خالل توافق ألوان الوحدات الزخرفیة التجانس والتناسق م -3
  ببعضھا البعض وعالقتھا بلون القماش المستخدم.

اإلیقاع ونتج عن الحركة االنسیابیة وشكل الوحدات الزخرفیة  -4
المستخدمة واستخدامھا بشكل متقابل عند زاویتین المفرش على خط 

  الورب.
لزخرفیة الوحدة والترابط تحقق نتیجة عالقة أحجام الوحدات ا -5

  مع بعضھا البعض وعالقتھا بأماكن تواجدھا على المفرش.
ونتج أیضا عن عالقة ألوان الوحدات الزخرفیة مع بعضھا  -

  البعض وعالقتھا بلون المفرش.
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 التصمیم الخامس
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لون   التوظیف
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الوحدات 
الزخرفیة 
  المستخدمة
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أسلوب  -1
 التطریز
  باألبلیك.

أسلوب  -2
التطریز 
بالخیوط 

الغرز 
  المستخدمة:

غرزة  -
  الحشو

  تحقق في ھذا التصمیم التالي:
- عرضيال - االتزان المتماثل الناتج على جانبي المفرش في االتجاه (الطولي -1

خط الورب) والناتج عن توزیع الوحدات الزخرفیة على الزوایا األربعة لحواف 
  المفرش.

النسبة والتناسب نتج من خالل حجم الوحدة الزخرفیة الكبیرة إلى حد ما  -2
  والمتمركزة في الوسط بما یتناسب مع حجم المفرش.

زوایا وأیضا نتج عن حجم الوحدات الزخرفیة األصغر والموزعة على ال -
  األربعة لحواف المفرش بما یتناسب مع المكان الموجود فیھ.

التجانس والتناسق من خالل توافق ألوان الوحدات الزخرفیة مع بعضھا  -3
  البعض وتوافقھا مع لون المفرش.

اإلیقاع ونتج عن تكرار الوحدة الزخرفیة بحیث كانت كبیره الحجم في مركز  -4
  لزوایا األربعة لحواف المفرش.المفرش ووزعت بحجم أصغر على ا

السیادة والسیطرة نتجت من خالل حجم الوحدة الزخرفیة الكبیرة  -5
  والموضوعة في مركز المفرش.

الوحدة والترابط من خالل عالقة أحجام الوحدات الزخرفیة الموزعة على -6
زوایا حواف المفرش مع بعضھا البعض وعالقتھا مع الوحدة الزخرفیة 

  المنتصف. المتمركزة في
ونتج أیضا عن عالقة ألوان الوحدات الزخرفیة مع بعضھا البعض وعالقتھا  -

  بلون المفرش.
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  أسلوب األبلیك. -1
أسلوب التطریز  -2

  بالخیوط.
  الغرز المستخدمة:

  غرزه الحشو. -
  غرزه الفرع. -
  غرزه السلسلة. -

  تحقق في ھذا التصمیم التالي:
اتزان غیر متماثل نتج عن تركیز الوحدة الزخرفیة  -1

  المتكررة على زاویة واحدة من المفرش.
ناسب نتج عن استخدام وحدة زخرفیة النسبة والت -2

واحدة متكررة بنفس الحجم ومتناسبة مع مساحة 
  المفرش.

التجانس والتناسق من خالل توافق لون الوحدة  -3
  الزخرفیة مع لون أرضیة المفرش.

اإلیقاع نتج عن تكرار الوحدة الزخرفیة بنفس  -4
  الحجم واأللوان على زاویة واحدة من المفرش.

لترابط نتجت عن استخدام حجم واحد الوحدة وا -5
  للوحدة الزخرفیة یتناسب مع مساحة المفرش 

  
 التصمیم السابع

 ) التحلیل البنائي والفني للتصمیم السابع7جدول (
لون   التوظیف

  المفرش
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أسلوب  -
 التطریز
  بالخیوط

الغرز 
  المستخدمة:

غرزة  -
  الحشو

غرزة  -
  الفرع

غرزة  -
  النباتة

رجل  -
  الغراب

  تحقق في التصمیم التالي:
اتزان قد یبدو متماثل وذلك على جانبي المفرش في االتجاه الطولي وقد یبدو غیر  -1

وردة الكبرى من خالل میل العنقود الخاص بھا ناحیة الجھة متماثل نظراَ لوضع ال
  الیمنى من المفرش.

النسبة والتناسب نتج من خالل تناسب حجم الوحدة الزخرفیة الكبیرة إلى حد ما  -2
  والمتمركزة في منطقة تمثل تقریبا مركز المفرش مع مساحة المفرش كلھ.

صغیرة والمتراصة في شریط وأیضا نتج عن تناسب حجم الوحدات الزخرفیة ال -
  على حافھ واحدة من حواف المفرش األربعة.

التجانس والتناسق من خالل توافق ألوان الوحدات الزخرفیة مع بعضھا البعض  -3
  وتوافقھا مع لون القماش المستخدم.

االیقاع تحقق نتیجة لتكرار الوحدة الزخرفیة في المفرش بحجمین مختلفین حسب  -4
َ في منتصف المفرش لكي وضع كل منھما ف نجد أن حجم الوحدة الزخرفیة كبیر جدا

یتناسب مع مساحة الفراغ المحیطة بھ من كافة االتجاھات وحجمھا صغیر جداَ عند 
الحافة الموجود بھا نظراَ لتكرار الوحدة أكثر من مرة في شكل شریط مستقیم یتوازى 

  مع خط نھایة المفرش.
الل حجم الوحدة الزخرفیة الكبیرة المتمركزة في السیادة والسیطرة نتجت من خ -5

  منتصف المفرش.
الوحدة والترابط تحقق عن عالقة أحجام الوحدات الزخرفیة مع بعضھا البعض -6

  وعالقتھا بأماكن تواجدھا على المفرش.
ونتج أیضا عن عالقة ألوان الوحدات الزخرفیة مع بعضھا البعض وعالقتھا بلون  -

  المفرش.
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أسلوب  -2
التطریز 

  خیوطبال
الغرز -

  :المستخدمة
  غرزة الحشو.

  تحقق في ھذا التصمیم التالي:
اتزان متماثل في خط المنتصف على جانبي المفرش في االتجاه  -1

  العرضي.
النسبة والتناسب نتج من تناسب حجم الوحدة الزخرفیة الكبیرة إلى حد  -2

  ما والمتمركزة في منطقة تمثل تقریبا مركز المفرش.
عن حجم الوحدة الزخرفیة بحجم أصغر متكرر في شكل وأیضا نتج  -

  یمثل شریط مستقیم على حافتي المفرش مما یحقق االستقرار.
التجانس والتناسق من خالل توافق ألوان الوحدة الزخرفیة مع بعضھا  -3

  البعض وتوافقھا مع بلون القماش المستخدم.
حجمین األول االیقاع تحقق من تكرار الوحدة الزخرفیة في المفرش ب-4

وھو الحجم الكبیر في مركز المفرش لكي یتناسب مع مساحة الفراغ 
  المحیطة بھ.

َ لتكراره في شكل شریط مستقیم  والحجم الثاني وھو صغیر نسبیاَ نظرا
  متكرر على حافتي المفرش في االتجاه العرضي.

السیادة والسیطرة نتجت من خالل حجم الوحدة الزخرفیة الكبیرة  -5
  كزة في منتصف المفرش.والمتمر

الوحدة والترابط تحقق عن عالقة أحجام الوحدة الزخرفیة مع بعضھا -6
  البعض وعالقتھا بأماكن تواجدھا على المفرش.

ونتج أیضا عن عالقة ألوان الوحدة الزخرفیة مع بعضھا البعض  -
  وعالقتھا مع لون المفرش.
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أسلوب  -1
  باألبلیك. التطریز

أسلوب  -2
  التطریز بالخیوط:

  غرزه البذور -
  سلةغرزه السل -
  غرزه الحشو -
  غرزه الفرع -

  تحقق في ھذا التصمیم التالي:
االتزان المتماثل الناتج على جانبي المفرش عند خط  -1

  الورب من خالل توزیع الوحدات الزخرفیة.
النسبة والتناسب من خالل تناسب حجم الوحدات الزخرفیة  -2

المستخدمة مع بعضھا البعض وتناسب حجم الوحدات 
أماكن وجودھا في المفرش ومساحة الفراغ  الزخرفیة مع
  المحیطة بھا.

التجانس والتناسق من خالل توافق ألوان الوحدات  -3
الزخرفیة مع بعضھا البعض وتوافقھا مع لون القماش 

  المستخدم.
اإلیقاع ونتج عن تكرار الوحدات الزخرفیة المستخدمة  -4

ورب واستخدامھا بشكل متقابل على طرفي المفرش عند خط ال
وعن تكرارھا أیضاَ ولكن بأوضاع مختلفة وألوان مختلفة في 

  مكان واحد.
الوحدة والترابط حیث تحقق نتیجة عالقة أحجام الوحدات  -5

الزخرفیة مع بعضھا البعض وعالقتھا بأماكن تواجدھا على 
  المفرش ومساحة الفراغ المحیطة بھا.

ونتج أیضا عن عالقة ألوان الوحدات الزخرفیة مع بعضھا  -
  البعض وعالقتھا بلون المفرش.
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أسلوب  -1
 التطریز
  باألبلیك.

أسلوب  -2
 التطریز

  بالخیوط:
  غرزه الحشو -

  تحقق في ھذا التصمیم التالي:
االتزان قد یبدو متماثل على جانبي المفرش في االتجاه الطولي وقد یبدو من  -1

في الجانب وجھھ نظر آخري غیر متماثل وذلك لوجود الغیوم وألوان الطیف 
  االیسر دون الجانب األیمن.

النسبة والتناسب نتج عن تناسب حجم الوحدة الزخرفیة (القلعة) بحجم كبیر -2
مع مساحة الفراغ المحیطة بھ والتي تمثل المفرش كلھ واستخدام وحدات 

زخرفیة بحجم أصغر یتناسب مع توزیعھا في أماكن أعلى الوحدة الزخرفیة 
  .(القلعة) وعلى جانبیھا

التجانس والتناسق من خالل توافق ألوان الوحدات الزخرفیة مع بعضھا  -3
  البعض وتوافقھا مع لون القماش المستخدم.

اإلیقاع نتج عن االتجاه الرأسي لشكل القلعة المتوافق مع الشكل المستطیل  -4
للمفرش وأیضاَ التوزیع العشوائي للوحدات الزخرفیة بحجم صغیر في المساحة 

  بالوحدة الرئیسة وھي القلعة.المحیطة 
وأیضا نتج عن تكرار ألوان الوحدات الزخرفیة المحیطة بالوحدة الزخرفیة  -
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  (القلعة) في توافق مع ألوان مكونات الوحدة الزخرفیة (القلعة).
السیادة والسیطرة حیث نتجت من خالل حجم الوحدة الزخرفیة  -5

  رش.(القلعة)المتمركزة في المنتصف عند حافة المف
الوحدة والترابط وذلك تحقق عن عالقة أحجام الوحدة الزخرفیة مع بعضھا -6

  البعض وعالقتھا بأماكن تواجدھا على المفرش.
ونتج أیضا عن عالقة ألوان الوحدة الزخرفیة مع بعضھا البعض وعالقتھا مع  -

  لون المفرش.
  الصدق والثبات الستبانة تحكیم التصمیمات المبتكرة بالبحث:

للتحقق من صدق محتوى  -الً: اختبار صدق محتوي االستبیان: أو
االستبیان تم عرضھ في صورتھ األولیة على مجموعة من 

المحكمین من أساتذة في التخصص بكلیات االقتصاد المنزلي 
محكم، وذلك للحكم  10(تخصص مالبس ونسیج)، وبلغ عددھم 

یاغة على مدي مناسبة كل عبارة للمحور الخاص بھا وكذلك ص
العبارات وتحدید وإضافة أي عبارات مقترحة وتم تعدیل شكل 

  االستبیان.
وتم حساب نسبة االتفاق لدي المحكمین على كل عبارة من عبارات 

االستبیان، وتم استبعاد العبارات التي تقل نسبة اتفاق المحكمین 
% وتم إضافة العبارات الجدیدة كما ھو موضح، 85علیھا عن 

ستبیان قد خضع لصدق المحتوي في تحدید أفضل وبذلك یكون اال
التصمیمات المبتكرة لمفارش األطفال باستخدام أسالیب التطریز 

الیدوي وبقایا االقمشة إلمكانیة االستفادة منھا في تنمیة المجتمع 
  المحلي.

لحساب ثبات االستبیان تم التطبیق  -ثانیاً: اختبار ثبات االستبیان: 
یمات تتوافر فیھا نفس شروط عینة تصم 5على عینة قوامھا 

الدراسة وبعد التطبیق تم حساب الثبات بطریقة التجزئة النصفیة 
Split-Half :-  تم حساب الثبات بطریقة التجزئة النصفیة وذلك

عن طریق تقسیم كل محور من محاور االستبیان إلى نصفین، 
 عبارات فردیة، عبارات زوجیة وقد تم ھذا التقسیم بالنسبة لكل

محور من محاور االستبیان وكذلك بالنسبة للمحور ككل. لحساب 
االرتباط بین نصفي االستبیان استخدمت الباحثة معادلة 

Spearman-Brown  لحساب االرتباط بین نصفي كل محور من
  محاور االستبیان.

  معامل ارتباط التجزئة النصفیة لمحاور االستبیان ككل ومحاوره الفرعیة) 11جدول (
 معامل ارتباط سیبرمان ـ براون  ورالمح

 0.82 المحور األول : أسس وعناصر التصمیم  
 0.86 المحور الثاني : تناسق شكل الوحدة الزخرفیة 

 0.87 المحور الثالث: األداء الوظیفي للتصمیم
 0.87 المحور الرابع : التقنیات المستخدمة

 0.85 المحاور (ككل)
ارتباط التجزئة النصفیة لالستبیان  ) أن معامل11یوضح الجدول (

ً على ما –لسیبرمان  ً وتأسیسا براون حقق معامالت مقبولة نسبیا
عبارة  16سبق أصبح االستبیان في صورتھ النھائیة یتكون من 

 محاور.4مقسمة إلي
تقییم التصمیمات المبتكرة تحت البحث من خالل تحكیم 

  المتخصصین من أعضاء ھیئة التدریس: 

راء الطرق االحصائیة السابق ذكرھا وذلك لتقییم حیث تم اج
التصمیمات المستحدثة لمفارش األطفال باستخدام أسالیب التطریز 

  الیدوي وبقایا االقمشة وذلك لكل محور على حدة كما یلي.
تقییم التصمیمات المبتكرة تحت البحث من خالل تحكیم  أوالً 

(أسس  المتخصصین من أعضاء ھیئة التدریس للمحور األول
  وعناصر التصمیم):

) یوضح مجموع متوسطات تقییمات المتخصصین للمحور األول من محاور التقییم وتقییم الجودة (أسس وعناصر التصمیم) 12جدول (
  - للتصمیمات المبتكرة تحت البحث: 

  بنود المحور االول
  (أسس وعناصر التصمیم )

  رقم التصمیم المستحدث تحت البحث
)1(  )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9( )10( 

مدى توافق عناصر التصمیم  
 3 2.8 3 2.9 2.6 2.7 3 2.7 2.8 2.9 الوان) –مساحات  -(خطوط 

مدى تحقق عنصر النسبة 
 2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 3 2.8 2.9 3 والتناسب في التصمیم

مدى تحقق عنصر االتزان في 
 3 2.8 2.7 2.9 2.4 2.6 2.8 2.9 2.8 3 التصمیم

مدى تحقق عناصر الوحدة  
 3 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.9 2.8 2.7 3 والترابط في التصمیم

مجموع متوسطات تقییمات 
 11.9 11.3 11.4 11.4 10.5 10.7 11.7 11.2 11.2 11.9 المحكمین

 99.2 94.2 95.0 95.0 87.5 89.2 97.5 93.3 93.3 99.2 تقییم الجودة
أن التصمیمات المبتكرة من أسالیب  ) إلي12تشیر نتائج الجدول (

التطریز الیدوي لمفارش األطفال حققت درجة قبول ونجاح في 
ضوء متوسطات تقییم أعضاء ھیئة التدریس  للمحور األول من 

محاور التقییم وھو أسس وعناصر التصمیم حیث تراوح تقییم 
 87.50) ، 1,10( - وذلك بالنسبة للتصمیمات 99.2الجودة ما بین (

) ) مما یؤكد علي أن جمیع التصمیمات 6ك بالنسبة للتصمیم (وذل
المستحدثة  قد روعي فیھا أثناء عملیة التصمیم ما یلي: توافق 

عناصر التصمیم، تحقق عنصر النسبة والتناسب في التصمیم ، 
تحقق عنصر االتزان في التصمیم ، تحقق عنصر الوحدة والترابط 

 في التصمیم.
  - قییمات المحكمین للمحور األول من محاور التقییم (أسس وعناصر التصمیم) للتصمیمات المبتكرة تحت البحث: ) متوسطات ت13جدول (

 االنحراف المعیاري المتوسط  التصمیم
 05000. 2.9750 )1التصمیم (
 08165. 2.8000 )2التصمیم (
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 08165. 2.8000 )3التصمیم (
 09574. 2.9250 )4التصمیم (
 09574. 2.6750 )5التصمیم (
 17078. 2.6250 )6التصمیم (
 10000. 2.8500 )7التصمیم (
 12910. 2.8500 )8التصمیم (
 05000. 2.8250 )9التصمیم (
 05000.  2.9750 )10التصمیم (

  
 م (أسس وعناصر التصمیم) .) متوسطات تقییمات المحكمین للتصمیمات المستحدثة تحت البحث في ضوء نتائج المحور األول من محاور التقیی1شكل (

  
في  المبتكرة تحت البحث لتقییمات المحكمین للتصمیمات ا One- way ANOVA) نتائج تحلیل التباین األحادي في اتجاه 14جدول (

 ضوء المحور األول من محاور التقییم (أسس وعناصر التصمیم)

درجات  مجموع المربعات  مصدر التباین
 الحریة

متوسط 
 مستوي الداللة "ف" قیمة المربعات

 053. 9  479. التباین بین المجموعات
5.602 

  
.000 

 010. 30 285. التباین داخل المجموعات  
  39 764. التباین الكلي

) وجود فرق دال إحصائیا عند مستوي 14یتضح من الجدول (
بین متوسطات تقییمات أعضاء ھیئة التدریس للتصمیمات  0.05

تائج المحور األول من محاور التقییم (أسس المبتكرة في ضوء ن
وھي دالة  5.602وعناصر التصمیم) حیث جاءت قیمة "ف" 

إحصائیا، ولتأكید داللة الفروق بین التصمیمات المبتكرة في ضوء 
(أقل فرق  LSDتقییمات المحكمین للمحور األول تم تطبیق اختبار 

كما یوضح  وذلك معنوي) للمقارنات المتعددة بین محاور التقییم
 ).15الجدول (

(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین التصمیمات المبتكرة في ضوء  LSD) الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 15جدول (
  تقییمات أعضاء ھیئة التدریس للمحور األول (جانب التصمیم):

  )1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9( )10( 
)1(  *17500. *00175. .05000 *30000. *35000. .12500 .12500 *15000. .00000 
)2(   .00000 .12500 .12500 *17500. .05000 .05000 .02500 *17500. 
)3(    .12500 .12500 *17500. .05000 .05000 .02500 *17500. 
)4(     *25000. *30000. .07500 .07500 .10000 .05000 
)5(      .05000 *17500. *17500. *15000. *30000. 
)6(       *22500. *22500. *20000. *35000. 
)7(        .00000 .02500 .12500 
)8(         .02500 .12500 
)9(          *15000. 
)10(           

 0.05*دالة عند مستوي 
ثانیا: تقییم التصمیمات المبتكرة تحت الدراسة من خالل تحكیم 

ن من أعضاء ھیئة التدریس للمحور الثاني (تناسق المتخصصی
  شكل الوحدة الزخرفیة):

) یوضح مجموع متوسطات تقییمات المتخصصین للمحور الثاني من محاور التقییم وتقییم الجودة (تناسق شكل الوحدة 16الجدول (
  - المبتكرة تحت البحث:  الزخرفیة) للتصمیمات ا

  بنود المحور الثاني
  وحدة الزخرفیة)(تناسق شكل ال

  رقم التصمیم المستحدث تحت البحث
)1(  )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9( )10( 

مدى تناسب شكل الوحدة الزخرفیة 
 3 3 3 2.8 3 2.4 2.8 2.9 2.7 2.7 بالنسبة للتصمیم
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مدى تناسب مساحة الوحدة 
 3 2.9 2.9 2.8 3 2.6 2.8 3 2.9 2.7 الزخرفیة بالنسبة للتصمیم

تناسب وتوافق الوان الوحدة مدى 
 3 3 3 2.9 3 2.5 2.8 2.9 3 2.8 الزخرفیة مع ألوان التصمیم

مدى تناسب الوحدة الزخرفیة في  
 3 3 3 2.9 3 2.8 2.9 2.9 3 2.8 تنفیذ مفارش األطفال

مجموع متوسطات تقییمات 
 12 11.9 11.9 11.4 12 10.3 11.3 11.7 11.6 11 المحكمین

 100 99.2 99.2 95 100 85.8 94.2 97.5 7 .96 7 .91 تقییم الجودة
) إلي أن التصمیمات المبتكرة  من أسالیب 16تشیر نتائج الجدول (

التطریز الیدوي لمفارش األطفال حققت درجة قبول ونجاح في 
ضوء متوسطات تقییم أعضاء ھیئة التدریس  للمحور الثاني من 

فیة حیث تراوح تقییم محاور التقییم وھو تناسق شكل الوحدة الزخر
 85.83) ، 10، 6وذلك بالنسبة للتصمیمات ( 100الجودة ما بین (

) ) مما یؤكد علي أن جمیع التصمیمات 5وذلك بالنسبة للتصمیم (
المستحدثة قد روعي فیھا أثناء عملیة التصمیم ما یلي: مدي تناسب 

شكل، ومساحة الوحدة الزخرفیة، مدي تناسب وتوافق ألوان الوحدة 
الزخرفیة مع ألوان التصمیم، ومدي تناسب الوحدة الزخرفیة في 

 تنفیذ مفارش األطفال.
) متوسطات تقییمات المحكمین للمحور الثاني من محاور التقییم (تناسق شكل الوحدة الزخرفیة) للتصمیمات المبتكرة تحت 17جدول (

 -البحث: 
 االنحراف المعیاري المتوسط  التصمیم
 05774. 2.7500 )1التصمیم (
 14142. 2.9000 )2التصمیم (
 05000. 2.9250 )3التصمیم (
 05000. 2.8250 )4التصمیم (
 17078. 2.5750 )5التصمیم (
 00000. 3.0000 )6التصمیم (
 05774. 2.8500 )7التصمیم (
 05000. 2.9750 )8التصمیم (
 05000. 2.9750 )9التصمیم (
 00000. 3.0000 )10التصمیم (

  
المبتكرة تحت البحث في ضوء نتائج المحور الثاني من محاور التقییم (تناسق شكل الوحدة  ) متوسطات تقییمات المحكمین للتصمیمات2شكل (

 الزخرفیة) .
  

في  لتقییمات المحكمین للتصمیمات المبتكرة تحت البحث One- way ANOVA) نتائج تحلیل التباین األحادي في اتجاه 18جدول (
  المحور الثاني من محاور التقییم (تناسق شكل الوحدة الزخرفیة):ضوء 

درجات  مجموع المربعات  مصدر التباین
 الحریة

متوسط 
 مستوي الداللة قیمة "ف" المربعات

 072. 9  652. التباین بین المجموعات
11.008 

  
.000 

 007. 30 198. التباین داخل المجموعات  
  39 850. التباین الكلي

) وجود فرق دال إحصائیا عند مستوي 18تضح من الجدول (ی
بین متوسطات تقییمات أعضاء ھیئة التدریس للتصمیمات  0.05

المبتكرة في ضوء نتائج المحور الثاني من محاور التقییم (تناسق 
وھي دالة  11.008شكل الوحدة الزخرفیة) حیث جاءت قیمة "ف" 

صمیمات المبتكرة في ضوء إحصائیا، ولتأكید داللة الفروق بین الت
(أقل فرق  LSDتقییمات المحكمین للمحور الثاني تم تطبیق اختبار 

معنوي) للمقارنات المتعددة بین محاور التقییم وذلك كما یوضح 
 ).19الجدول (

لمبتكرة في ضوء (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین التصمیمات ا LSD) الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 19جدول (
  تقییمات أعضاء ھیئة التدریس للمحور الثاني (تناسق شكل الوحدة الزخرفیة):

  )1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9( )10( 
)1(  *15000. *17500. .07500 *17500. *25000. .10000 *22500. *22500. *25000. 
)2(   .02500 .07500 *32500. .10000 .05000 .07500 .07500 .10000 
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)3(    .10000 *35000. .07500 .07500 .05000 .05000 .07500 
)4(     *25000. *17500. .02500 *15000. *15000. *17500. 
)5(      *42500. *27500. *40000. *40000. *42500. 
)6(       *15000. .02500 .02500 .00000 
)7(        *12500. *12500. *15000. 
)8(         .00000 .02500 
)9(          .02500 
)10(           

 0.05*دالة عند مستوي 
ثالثاً تقییم التصمیمات المبتكرة تحت الدراسة من خالل تحكیم 

المتخصصین من أعضاء ھیئة التدریس للمحور الثالث (األداء 
  الوظیفي):

محور الثالث من محاور التقییم وتقییم الجودة (األداء الوظیفي) ) یوضح مجموع متوسطات تقییمات المتخصصین لل20الجدول (
  - للتصمیمات المبتكرة تحت البحث: 

  بنود المحور الثالث
  (األداء الوظیفي)

  رقم التصمیم المستحدث تحت البحث
)1(  )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9( )10( 

مدى مالئمة الخامة المستخدمة 
 3 3 3 3 2.8 2.9 2.9 3 3 2.9 للتصمیم

مدى مالئمة التركیب البنائي 
 3 3 2.9 2.8 2.9 2.8 2.9 3 2.9 2.8 المستخدم للتصمیم

مدى تحقق الجانب االقتصادي 
 3 3 3 2.9 2.9 2.8 3 2.9 2.9 2.9 في التصمیم

مدى مالئمة التصمیم لمرحلة 
الطفولة المبكرة (من مرحلھ 

 حتى سن سنتین) –المھد 
2.9 2.9 3 2.9 2.6 2.9 2.7 3 2.8 2.9 

مجموع متوسطات تقییمات 
 11.9 11.8 11.9 11.4 11.5 11.1 11.7 11.9 11.7 11.5 المحكمین

 99.2 98.3 99.2 95.0 95.8 92.5 97.5 99.2 97.5 95.8 تقییم الجودة
) إلي أن التصمیمات المبتكرة  من أسالیب 20تشیر نتائج الجدول (

ت درجة قبول ونجاح في التطریز الیدوي لمفارش األطفال حقق
ضوء متوسطات تقییم أعضاء ھیئة التدریس  للمحور الثالث من 
محاور التقییم وھو األداء الوظیفي  حیث تراوح تقییم الجودة ما 

وذلك  92.5) ، 10، 3وذلك بالنسبة للتصمیمات ( 99.2بین (

) ) مما یؤكد علي أن جمیع التصمیمات 5بالنسبة للتصمیم (
وعي فیھا أثناء عملیة التصمیم ما یلي:  مالئمة المستحدثة قد ر

الخامة المستخدمة للتصمیم، والتركیب البنائي المستخدم، وتحقق 
الجانب االقتصادي في التصمیم، فضال عن مالئمتھ لمرحلة 

 الطفولة المبكرة من المھد حتي سن الستین.
  - لتقییم (األداء الوظیفي) للتصمیمات المبتكرة تحت البحث: ) متوسطات تقییمات المحكمین للمحور الثالث من محاور ا21جدول (

 االنحراف المعیاري المتوسط  التصمیم
 05000. 2.8750 )1التصمیم (
 05000. 2.9250 )2التصمیم (
 05000. 2.9750 )3التصمیم (
 05000. 2.9250 )4التصمیم (
 12583. 2.7750 )5التصمیم (
 05000. 2.8750 )6التصمیم (

 12910. 2.8500 )7صمیم (الت
 05000. 2.9750 )8التصمیم (
 10000. 2.9500 )9التصمیم (
 05000. 2.9750 )10التصمیم (

  
 ) متوسطات تقییمات المحكمین للتصمیمات المبتكرة تحت البحث في ضوء نتائج المحور الثالث من محاور التقییم (األداء الوظیفي) .3شكل (
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في  لتقییمات المحكمین للتصمیمات المبتكرة تحت البحث One- way ANOVAل التباین األحادي في اتجاه ) نتائج تحلی22جدول (

  ضوء المحور الثالث من محاور التقییم (األداء الوظیفي):

درجات  مجموع المربعات  مصدر التباین
  الحریة

متوسط 
 مستوي الداللة قیمة "ف" المربعات

 017. 9  156. التباین بین المجموعات
2.889 

  
.014 

 006. 30 180. التباین داخل المجموعات  
  39 336. التباین الكلي

) وجود فرق دال إحصائیا عند مستوي 22یتضح من الجدول (
بین متوسطات تقییمات أعضاء ھیئة التدریس للتصمیمات  0.05

المبتكرة في ضوء نتائج المحور الثالث من محاور التقییم (األداء 
وھي دالة إحصائیا،  2.889) حیث جاءت قیمة "ف" الوظیفي

ولتأكید داللة الفروق بین التصمیمات المبتكرة في ضوء تقییمات 
(أقل فرق  LSDالمحكمین للمحور الثالث تم تطبیق اختبار 

معنوي) للمقارنات المتعددة بین محاور التقییم وذلك كما یوضح 
 ).23الجدول (

(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین التصمیمات المبتكرة في ضوء  LSDت باستخدام اختبار ) الفروق بین المتوسطا23جدول (
  ):األداء الوظیفيتقییمات أعضاء ھیئة التدریس للمحور الثالث (

  )1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9( )10( 
)1(  .05000 .10000 .05000 .10000 .00000 .02500 .10000 .07500 .10000 
)2(   .05000 .00000 *15000. .05000 .07500 .05000 .02500 .05000 
)3(    .05000 *20000. .10000 *12500. .00000 .02500 .00000 
)4(     *15000. .05000 .07500 .05000 .02500 .05000 
)5(      .10000 .07500 *20000. *17500. *20000. 
)6(       .02500 .10000 .07500 .10000 
)7(        *12500. .10000 *12500. 
)8(         .02500 .00000 
)9(          .02500 
)10(           

 0.05*دالة عند مستوي 
رابعاً: تقییم التصمیمات المبتكرة تحت الدراسة من خالل تحكیم  

المتخصصین من أعضاء ھیئة التدریس للمحور الرابع (التقنیات 
  المستخدمة):

) یوضح مجموع متوسطات تقییمات المتخصصین للمحور الرابع من محاور التقییم وتقییم الجودة (التقنیات المستخدمة) 24جدول (
  - للتصمیمات المبتكرة تحت البحث: 

  بنود المحور الرابع
  (التقنیات المستخدمة)

  رقم التصمیم المستحدث تحت البحث
)1(  )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9( )10( 

مدى مالئمة أسلوب التطریز 
الیدوي مع الخامة المستخدمة 

 في التصمیم
2.9 2.8 3 2.9 2.7 3 3 2.9 3 2.9 

مدى مالئمة أسلوب التطریز 
الیدوي مع التركیب النسجي 

 المستخدم في التصمیم
3 2.9 3 2.9 2.9 3 3 2.9 2.9 3 

مدى مالئمة أسلوب التطریز 
 3 3 3 3 3 2.9 2.9 3 2.8 2.9 الیدوي في تنفیذ التصمیم

 3 3 3 3 3 2.8 3 3 2.9 3 قابلیة التصمیم للتنفیذ
مجموع متوسطات تقییمات 

 11.9 11.9 11.8 12 12 11.3 11.7 12 11.4 11.8 المحكمین

 99.17 99.17 98.33 100 100 94.17 97.5 100 95.00 98.3 تقییم الجودة
المبتكرة  من أسالیب ) إلي أن التصمیمات 24تشیر نتائج الجدول (

التطریز الیدوي لمفارش األطفال حققت درجة قبول ونجاح في 
ضوء متوسطات تقییم أعضاء ھیئة التدریس  للمحور الرابع من 
محاور التقییم وھو التقنیات المستخدمة  حیث تراوح تقییم الجودة 

وذلك  94.17) ، 7، 6، 3وذلك بالنسبة للتصمیمات ( 100ما بین (
)) مما یؤكد علي أن جمیع التصمیمات 5للتصمیم (بالنسبة 

المستحدثة قد روعي فیھا أثناء عملیة التصمیم ما یلي: مالئمة 
أسلوب التطریز الیدوي مع الخاصة المستخدمة، مالئمة أسلوب 

التطریز الیدوي مع التركیب النسجي المستخدم في التصمیم، 
قابلیة التصمیم  مالئمة أسلوب التطریز الیدوي في تنفیذ التصمیم،

 للتنفیذ.

  -) متوسطات تقییمات المحكمین للمحور الرابع من محاور التقییم (التقنیات المستخدمة) للتصمیمات المبتكرة تحت البحث: 25جدول (
 االنحراف المعیاري المتوسط  التصمیم

 05774. 2.9500 )1التصمیم (
 05774. 2.8500 )2التصمیم (
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 00000. 3.0000 )3التصمیم (
 05000. 2.9250 )4التصمیم (
 09574. 2.8250 )5التصمیم (
 00000. 3.0000 )6التصمیم (
 00000. 3.0000 )7التصمیم (
 05774. 2.9500 )8التصمیم (
 05000. 2.9750 )9التصمیم (
 05000. 2.9750 )10التصمیم (

  
 ) .التقنیات المستخدمةبحث في ضوء نتائج المحور الرابع من محاور التقییم (ال تحت المبتكرة) متوسطات تقییمات المحكمین للتصمیمات 4شكل (

في  لتقییمات المحكمین للتصمیمات المبتكرة تحت البحث One- way ANOVA) نتائج تحلیل التباین األحادي في اتجاه 26جدول (
  ضوء المحور الرابع من محاور التقییم (التقنیات المستخدمة):

درجات  جموع المربعاتم  مصدر التباین
 الحریة

متوسط 
 مستوي الداللة قیمة "ف" المربعات

 015. 9  139. التباین بین المجموعات
5.792 

  
.000 

 003.  30 080. التباین داخل المجموعات  
  39 219. التباین الكلي

) وجود فرق دال إحصائیا عند مستوي 26یتضح من الجدول (
أعضاء ھیئة التدریس للتصمیمات بین متوسطات تقییمات  0.05

المبتكرة في ضوء نتائج المحور الرابع من محاور التقییم (التقنیات 
وھي دالة إحصائیا،  5.792المستخدمة) حیث جاءت قیمة "ف" 

ولتأكید داللة الفروق بین التصمیمات المبتكرة في ضوء تقییمات 
 (أقل فرق LSDالمحكمین للمحور الرابع تم بتطبیق اختبار 

وذلك كما یوضح  معنوي) للمقارنات المتعددة بین محاور التقییم
 ).27الجدول (

(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین التصمیمات المبتكرة في ضوء  LSD) الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 27جدول (
  ):التقنیات المستخدمةتقییمات أعضاء ھیئة التدریس للمحور الرابع (

  )1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9( )10( 
)1(  *10000. .05000 .02500 *12500. .05000 .05000 .00000 .02500 .02500 
)2(   *15000. *07500. .02500 *15000. *15000. *10000. *12500. *12500. 
)3(    *07500. *17500. .00000 .00000 .05000 .02500 .02500 
)4(     *10000. *07500. *07500. .02500 .05000 .05000 
)5(      *17500. *17500. *12500. *15000. *15000. 
)6(       .00000 .05000 .02500 .02500 
)7(        .05000 .02500 .02500 
)8(         .02500 .02500 
)9(          .00000 
)10(           

 0.05*دالة عند مستوي 
یم التصمیمات المبتكرة تحت الدراسة من خالل تحكیم خامساً: تقی

المتخصصین من أعضاء ھیئة التدریس للمحاور االربعة (مقارنة 
  بین المحاور االربعة):

  - ) یوضح مجموع متوسطات تقییمات المتخصصین للمحاور االربعة وتقییم الجودة للتصمیمات المبتكرة تحت البحث: 28الجدول (

  التصمیمات

صر أسس وعنا
 التصمیم 

تناسق شكل 
التقنیات  األداء الوظیفي الوحدة الزخرفیة

 ككل المستخدمة
 الترتیب

تقییم  مجموع
تقییم  مجموع الجودة

تقییم  مجموع الجودة
تقییم  مجموع الجودة

 الجودة
المجموع 

 الكلي
تقییم 

 الجودة
1 11.9 99.2 11 91.7 11.5 95.8 11.8 98.3 46.2 96.3 6 
2 11.2 93.3 11.6 96.7 11.7 97.5 11.4 95.0 45.9 95.6 9 
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3 11.2 93.3 11.7 97.5 11.9 99.2 12 100 46.8 97.5 4 
4 11.7 97.5 11.3 94.2 11.7 97.5 11.7 97.5 46.4 96.7 5 
5 10.7 89.2 10.3 85.8 11.1 92.5 11.3 94.2 43.4 90.4 10 
6 10.5 87.5 12 100 11.5 95.8 12 100 46 95.8 8 
7 11.4 95.0 11.4 95.0 11.4 95.0 12 100 46.2 96.2 7 
8 11.4 95.0 11.9 99.2 11.9 99.2 11.8 98.3 47 97.9 2 
9 11.3 94.2 11.9 99.2 11.8 98.3 11.9 99.2 46.9 97.7 3 

10 11.9 99.2 12 100 11.9 99.2 11.9 99.2 47.7 99.4 1 
تكرة من أسالیب ) إلي أن التصمیمات المب/28تشیر نتائج الجدول (

التطریز الیدوي لمفارش األطفال حققت درجة قبول ونجاح في 
ضوء متوسطات تقییم أعضاء ھیئة التدریس لمحاور التقییم (ككل) 

وذلك بالنسبة للتصمیم  99.4حیث تراوح تقییم الجودة ما بین (

)) مما یؤكد علي أن جمیع 5وذلك بالنسبة للتصمیم ( 90.4)، 10(
تحدثة قد روعي فیھا أثناء عملیة التصمیم ما یلي: التصمیمات المس

أسس وعناصر التصمیم، وتحقیق األداء الوظیفي، فضال عن 
 تناسق شكل الوحدة الزخرفیة، باإلضافة إلي التقنیات المستخدمة.  

في  كرة تحت البحثلتقییمات المحكمین للتصمیمات المبت One- way ANOVA) نتائج تحلیل التباین األحادي في اتجاه 29جدول (
  ضوء المحاور االربعة للتقییم (المقارنة بین المحاور األربعة):

درجات  مجموع المربعات  مصدر التباین
 الحریة

متوسط 
 مستوي الداللة قیمة "ف" المربعات

 383. 3  1.149 التباین بین المجموعات
2.416 

  
.082 

 158. 36 5.705 التباین داخل المجموعات  
  39 6.854 كليالتباین ال

) عدم وجود فرق دال إحصائیا عند مستوي 29یتضح من الجدول (
بین متوسطات تقییمات المحكمین للتصمیمات المنفذة في  0.05

وھي  2.416ضوء محاور التقییم األربع حیث جاءت قیمة "ف" 
 دالة إحصائیا.

) متوسطات تقییمات المحكمین للمحاور األربعة 30جدول (
  (مقارنة بین المحاور االربعة):  المبتكرة تحت البحثللتصمیمات 

 االنحراف المعیاري المتوسط  المحور
أسس وعناصر التصمیم 

)1( 11.3200 .46140 

تناسق شكل الوحدة 
 53841. 11.5100 )2الزخرفیة (

 26331. 11.6400 )3األداء الوظیفي (
 24855. 11.7800 )4التقنیات المستخدمة (

ن ترتیب المحاور في ضوء متوسطات تقییمات ومما سبق یمك 
المحكمین كما یلي: األداء الوظیفي، أسس وعناصر التصمیم، 

  التقنیات المستخدمة، تناسق شكل الوحدة الزخرفیة.

 
) متوسطات تقییمات المحكمین للتصمیمات المبتكرة تحت 5شكل (

حاور البحث في ضوء نتائج التقییم للمجاور االربعة (مقارنة بین الم
  االربعة).

 
 تحت البحث (مقارنة بین العشرة تصمیمات) المبتكرة) متوسطات تقییمات المحكمین للتصمیمات العشرة 6شكل (

  المبتكرة تحت البحث (مقارنة بین العشرة تصمیمات):سادساً: تقییم المتخصصین من أعضاء ھیئة التدریس للتصمیمات 
  -للتصمیمات العشرة المستحدثة تحت البحث (مقارنة بین العشرة تصمیمات): ) متوسطات تقییمات المحكمین 31جدول (

 االنحراف المعیاري المتوسط  التصمیم
 40415. 11.5500 )1التصمیم (
 22174. 11.4750 )2التصمیم (
 35590. 11.7000 )3التصمیم (
 20000. 11.6000 )4التصمیم (
 44347. 10.8500 )5التصمیم (
 70711. 11.5000 )6التصمیم (
 30000. 11.5500 )7التصمیم (
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 23805. 11.7500 )8التصمیم (
 28723. 11.7250 )9التصمیم (
 05000. 11.9250 )10التصمیم (

 One- way ANOVAكما تم حساب تحلیل األحادي في اتجاه 
لتقییمات أعضاء ھیئة التدریس للتصمیمات المبتكرة لمفارش 

التطریز الیدوي كما ھو موضح بالجدول  األطفال باستخدام أسالیب
)32 :(  

 لتقییمات المحكمین للتصمیمات المبتكرة تحت البحث One- way ANOVA) نتائج تحلیل التباین األحادي في اتجاه 32جدول (
  (المقارنة بین العشرة تصمیمات):

درجات  مجموع المربعات  مصدر التباین
 الحریة

متوسط 
 لداللةمستوي ا قیمة "ف" المربعات

 326. 9  2.931 التباین بین المجموعات
2.491 

  
.029 

 131. 30 3.923 التباین داخل المجموعات  
  39 6.854 التباین الكلي

) وجود فرق دال إحصائیا عند مستوي 32یتضح من الجدول (
بین متوسطات تقییمات أعضاء ھیئة التدریس للتصمیمات  0.05

ر التقییم (ككل) حیث جاءت قیمة المبتكرة في ضوء نتائج محاو
وھي دالة إحصائیا، ولتأكید داللة الفروق بین  2.491"ف" 

التصمیمات المبتكرة في ضوء تقییمات أعضاء ھیئة التدریس 
(أقل فرق معنوي) للمقارنات  LSDقامت الباحثة بتطبیق اختبار 

 ).33وذلك كما یوضح الجدول ( المتعددة بین التصمیمات المبتكرة

(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین التصمیمات المبتكرة في ضوء  LSD) الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 33ل (جدو
  تقییمات أعضاء ھیئة التدریس (المقارنة بین العشرة تصمیمات):

  )1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9( )10( 
)1(  .07500 .15000 .05000 *70000. .05000 .00000 .20000 .17500 .37500 
)2(   .22500 .12500 *62500. .02500 .07500 .27500 .25000 .45000 
)3(    .10000 *85000. .20000 .15000 .05000 .02500 .22500 
)4(     *75000. .10000 .05000 .15000 .12500 .32500 
)5(      *65000. *70000. *90000. *87500. *1.07500 
)6(       .05000 .25000 .22500 .42500 
)7(        .20000 .17500 .37500 
)8(         .02500 .17500 
)9(          .20000 
)10(           

  ). 34متوسطات تقییمات المحكمین كما ھو موضح بالجدول (ومما سبق یمكن للباحثة ترتیب التصمیمات المبتكرة في ضوء 
 ترتیب التصمیمات المبتكرة لمفارش األطفال في ضوء تقییمات أعضاء ھیئة التدریس:) یوضح 34جدول (

أسس وعناصر   التصمیمات
 التصمیم

تناسق شكل 
التقنیات  األداء الوظیفي الوحدة الزخرفیة

 الترتیب ككل المستخدمة

1 99.2 91.7 95.8 98.3 96.3 6 
2 93.3 96.7 97.5 95.0 95.6 9 
3 93.3 97.5 99.2 100 97.5 4 
4 97.5 94.2 97.5 97.5 96.7 5 
5 89.2 85.8 92.5 94.2 90.4 10 
6 87.5 100 95.8 100 95.8 8 
7 95.0 95.0 95.0 100 96.2 7 
8 95.0 99.2 99.2 98.3 97.9 2 
9 94.2 99.2 98.3 99.2 97.7 3 

10 99.2 100 99.2 99.2 99.4 1 

  
 للتصمیم األول) تقییم الجودة من المتخصصین 7شكل (

  
 ) تقییم الجودة من المتخصصین للتصمیم الثاني8شكل (
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 ) تقییم الجودة من المتخصصین للتصمیم الثالث9شكل (

 
 ) تقییم الجودة من المتخصصین للتصمیم الرابع10شكل (

 
 ) تقییم الجودة من المتخصصین للتصمیم الخامس11شكل (

 
 للتصمیم السادس ) تقییم الجودة من المتخصصین12شكل (

  

  
  ) تقییم الجودة من المتخصصین للتصمیم السابع13شكل (

  

 ) تقییم الجودة من المتخصصین للتصمیم الثامن14شكل (

瀺  

 ) تقییم الجودة من المتخصصین للتصمیم التاسع15شكل (

  

  

 ) تقییم الجودة من المتخصصین للتصمیم العاشر16شكل (

  قبوال لدي المحكمین: نفیذ العملي ألفضل التصمیماتتال
قامت الباحثتان بالزیارة المیدانیة لمقر مركز التنمیة االجتماعیة 

بمنطقة حائل بالمملكة العربیة السعودیة، وھو یتبع وزارة الشئون 
االجتماعیة، حیث تم عرض التصمیمات تحت البحث علي 

المسئوالت عن ھذا المركز، حیث حظیت التصمیمات بالقبول 
جانب عضوات المركز وتم االتفاق علي تنفیذ والترحیب من 

التصمیمات من خالل االیدي العاملة والماھرة في مجال التطریز 
الیدوي والتابعة لھذا المركز، بما یمثل احد المشاریع الصغیرة 

التابعة لھ والتي تعد وحدة إنتاجیة یمكن من خاللھا تطویر وتحسین 
  المعیشة.قدرات المرأة وزیادة دخلھا لرفع مستوي 

 : Results النتائج
  أشارت النتائج إلى إمكانیة الحصول على تصمیمات مبتكرة

لمفارش األطفال باستخدام أسالیب التطریز الیدوي وبقایا 
االقمشة تحت البحث ویمكن االستفادة من ھذه التصمیمات في 

 مشروعات صغیرة تعمل على تنمیة المجتمع المحلي. اقامة
 تحت البحث حققت بنائیات التصمیم  التصمیمات المستحدثة
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  (العناصر ــ األسس).
 

  التصمیمات المبتكرة تحت البحث تحقق الجوانب الجمالیة
للتصمیم بما تحویھ من وحدات زخرفیة تحقق جوانب التمیز 

  .والحداثة
  التصمیمات المبتكرة تحت البحث تحقق متطلبات االداء

والتركیب  الوظیفي للغرض المستحدثة لھ (مالئمة الخامة
  النسجي المستخدم) 

  مالئمة التصمیمات المبتكرة تحت البحث لمرحلة الطفولة
 حتى سن سنتین). –المبكرة (من مرحلھ المھد 

  تقنیات التطریز الیدوي المستخدمة في التصمیمات تحت
 البحث حققت قبول من المحكمین.

  التصمیمات المبتكرة تحت البحث تتوافق مع متطلبات
عودي من مفارش االطفال في مرحلة الطفولة المجتمع الس

 المبكرة.
  تحقق امكانیة االستفادة من الحاسب االلي في ابتكار

 تصمیمات تنفذ بالتطریز الیدوي وتصلح لمفارش االطفال.
  أظھرت النتیجة اإلحصائیة أن التصمیم العاشر حقق أعلى

نتیجة قبول لدى المحكمین المتخصصین من أعضاء ھیئة 
 .ھم أیضا من األمھات من سیدات مجتمع حائلالتدریس و

  یمكن االستفادة من التصمیمات المبتكرة تحت البحث كأحد
 المشاریع الصغیرة للتنمیة المجتمعیة.

  :Recommendations التوصیات
  االھتمام بالدراسات النفسیة والصحیة واالجتماعیة لمرحلة

 الطفولة وخاصة الطفولة المبكرة.
  دراسة مقرر التطریز الیدوي  وكل التأكید عل أھمیة

مایشملھ من دراسات اخري مرتبطة تتوافق مع الدراسات 
المتطورة الحدیثة مثل الخامات المستحدثة والتصمیمات 

المبتكرة في الكلیات المتخصصة في مجال المالبس 
  .والنسیج

  التأكید علي دراسة الحاسب االلي وتطبیقاتھ في مجال
ومجال المالبس والنسیج  تصمیم التطریز بصفة خاصة

بصفة عامة بما یحقق كثیر من االمكانیات والتقنیات 
  . المتقدمة في ھذا المجال

  تشجیع المجتمع السعودي بفئاتھ المختلفة من الشباب
والفتیات على إقامة المشاریع الصغیرة التي تھدف إلى 

االستفادة من مجال التطریز في ابتكار منتجات معاصرة 
یة المجتمع السعودي وزیادة الدخل واستثمار تعمل على تنم

 طاقات الشباب.
  عقد بروتوكوالت تعاون مشتركة بین الجامعات ومراكز

التنمیة المجتمعیة بما یدعم ھذه المراكز باسلوب علمي 
  متخصص یحقق احتیاجاتھا.

  إقامة معارض محلیة والمشاركة في المعارض الدولیة
منتجات التطریز لعرض منتجات المشاریع الصغیرة من 

الیدوي بصفة خاصة ومنتجات یدویة نسجیة بصفة عامة 
تظھر اصالة المجتمع السعودي بما یعمل على تشجیع 
الشباب والفتیات من خالل عرض ھذه المنتجات على 

 .المستوى اإلقلیمي والعالمي
  إنشاء مواقع الكترونیة لعرض منتجات المشاریع الصغیرة

  .التسویق لھا بما یدعمھا ویزید من فرصة
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