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 مدخل ابتكاري في تصميم األزياء من خالل الفن الجرافيتي
An innovative entrance in fashion design through graphic art 

 وسام ياسين صباغ/ دأ.م.
 جامعة أم القرى-بكمية التصاميم  - أستاذ تصميم األزياء المساعد

 المقدمة:
فػػف منػذ دداةػػة ال ػػرف الوػػادر والعشػػرةف  اطػػك الفػف ال شػػتةلي اةنمػػاط ال  لةدةػػة الاػػاد ة  لػػك ظيػور لنمػػاط جدةػػدة  ػػي ال  ػػا  ال

والمج مػػ و والولػػوؿ  لػػك الجميػػور الو ة ػػي الػػذر ةتػػوف دااػػ طات و لف ة وػػاور وة جػػاول مػػ  الفنػػافو  ا جػػو الفنػػاف ل مػػاتف 
العامػة ل جاػػةد الو ة ػة مػػف اػةؿ  زالػػة الوػواجز دػػةف مجػايل الفػػف ال شػتةلي الما لفػػةو ممػا لد   لػػك  نػوع اي جاىػػال ال ػػي 

 (.Bou,2006فف الجرا ة ي )ظيرل  ي  ف ما دعد الوداثة ومنيا ال

ـ 3981تاـ  Websterايةطالةة وقد وردل  ي قاموس ودا ر  graffio لك تلمة   Graffitiةرج  للؿ تلمة الجرا ة ي 
دمعنك الاردشة لو الت ادة و لو الراـ دشتؿ ارة  وميمؿو لو ن وش وراومال وجدل تلك وجارة اآلثار ال دةمة وجدرانياو 

مة معاني  ضا ةة تندما اا ادمل ولفا للراومال التثةرة ال ي نفذل تلك جدراف اةدنةة العامة   د ات ادل  لؾ التل
 (.1133والاالة وقطارال اينفاؽ  ي مدةنة نةوةورؾ  )آؿ وادر وتدادر و

ودرا وللفف الجرا ةة ي وال ةف اما اف ةتوف ظاىرة نفاةة او ظاىرة للفل ايارةف وان شرل دةف الشدال وللدول  مثؿ من
الوتةا اةئا  ي دعض ايوةاف وقد ات درل الت ادة تلك الجدراف منذ   رة طوةلة شتؿ مف اشتاؿ الفف الم مرد.  ي تؿ مف 

 (.(Bou,2005 العلور ال دةمة والوالةةو وةث اا ادمل الت ادة تلك الجدراف لن ؿ اآلرا  الاةااةة لو ايج ماتةة

الماضي لاذ شاداف ةدتةاف اولةو و اتي ةنشراف تةم يما الفارقة تلك جدراف  ي نةوةورؾ و ي و دة الا ةنال مف ال رف 
نةوةورؾ ودعد ذلؾ  عددل ايشتاؿ الما لفة وان شرل ياةما دعد ل ا  لجر و لوةفة نةوةورؾ م   اتي مما لد  الك شير و 

 (.1133دي و انيالل تلةو الراائؿ و ضاتؼ تدد ا داتو ممف غطو جدراف المدةنة دت ادا يـ )الور 

وتانل جدراف موطال ال طارال وما ودتال الوا ةل والمدانيو والمدارسو والجاور ىي مف لتثر اةماتف ال ي ان شرل 
 ةيا الجرا ة ي. و ي الانوال اةاةرةو للدول الت ادة تلك الجدراف مر دطة م  ث ا ة اليةل ىول واالة  ي الويةال 

زةؿو وللدول الت ادة تلك الجدراف دعد ذلؾ   م   دامعة لتثر او راما وللدح ليا الم ودة. و ي دوؿ ما لفة مثؿ الدرا
ظير  ف الجرا ة ي  ي المعارض اي انو لـ  3981داتمةف ومشجعةف  دنوا الت ادة تلك الجدراف دشتؿ قانوني و ي تاـ 

ر معر ة وث ا ة ةؤاذ تلك مومؿ الجد انو  ف اي  ي لوائؿ ال رف العشرةف وةث اف الجميور للدح لتث
(mcdonald,2013.) 

وقد اا ر ىذا الفف  ي الشوارع  لك تؿ رتف مف لرتاف المعمورةو و ووؿ  لك شتؿ  ني مع د للغاةة ومزارؼ. وللدح  نا 
 (,Fekner 2013وضارةا قوةا دإدداع تفور ةر دط دطدةع و دينداة المدةنة )

 ي ود ذا وو مما ةؤثر تلك ال ر ةو والدتاةة واةزةا  وغةرىا مف وقد  طورل الت ادة تلك الجدراف الةـو  لك شتؿ  ني  
اللناتال اإلدداتةة  ي جمة  لنوا  العالـ وةث اى ـ الفنانوف  ةو الك ر   ما و  تمليـ وايى ماـ دو منذ دداة و وقاموا 

 يدداعد واة  مفردا يـ ونظر يـ لالؽ ت ادة تلك الجدراف ذال طاد  وضارر ممةز ي ولر ليا مف ا
Martinez,2009).) 
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 ال درال اإلدداتةة ىي جوىر ال  دـ العلميو و نمةة ىذه ال درال مف اىـ العوامػؿ ال ػي  وفػز جػودة ال لػمةـ وقػد 
  مثػػؿ ال ػػدرة  ػػي ايدػػداع وايد تػػار  ػػي  دراؾ مػػا ة ػػاح لملػػمـ اةزةػػا  مػػف لدوال واامػػال ولاػػالةل  نةػػة وادػػرال اػػاد ة 

ايطةع تلك تـ ما لؼ مف الفنوف الم نوتة مف واق  الدةئة ؛ تؿ ىذه العوامؿ  نػدم  معػا  ػي داإلضا ة الك  متنو مف 
 (.  1111( و) تاددةف و 1111العملةة ايد تارةة )جودة وااروفو

ومف ىنا رلل الداوثة ردط الفف الجرا ة ي د لػمةـ اةزةػا ؛ ىػذا ةعػد مػداؿ اد تػارر جدةػد ةزةػد مػف  ػرص ايليػاـ 
   الملمـ والذر ددوره ةا طة  اف ةظير جمالةال ىذا الفف و طدة و تلك  لمةـ اةزةا . وايدداع لد

Abstract 
Fashion designers need novel entries and ideas, which would keep up with the developments 

in all different kinds of modern arts. This research presents such entry for designers, through 

utilizing some Graffiti murals that would help in both finding new solutions and widening 

various creative horizons that would aid in bringing out the best in designs. The most 

important query of this research is the extent to which designers can benefit from Graffiti in 

designing innovative fashions; thus, the importance of the research is evident, as it guides 

individual designers to benefit from Graffiti or any other art form. Moreover, the research 

encourages on taking to different art forms as sources of inspiration, implemented through 

drawing on canvas and converting all drawn paintings into fashions. 

This research aims to produce innovative fashion designs by using Graffiti drawings. The 

research is divided into three subsequent parts. The first part is the theoretical framework, 

which includes a historical study of three eras: the ancient civilization, the middle ages, and 

the modern time. The second part includes several kinds of Graffiti. The third part includes 

the practical experiment, which was carried out by choosing eight Graffiti paintings, to be 

later transformed into drawing on canvas of area 140 cm2. This leads up to the production of 

fashions that is to reflect originality, modernity and innovation all put together. The most 

important result of this research is presenting an innovative entry in fashion designing using 

Graffiti and benefiting from it to bring out new creative solutions. It produces eight authentic 

pieces of fashions, which feature the aesthetics of this art through their accurate designing 

lines. 

The researcher recommends pursuing a scientific study to benefit from the different 

surrounding arts and use them as creative entries in fashion designing. The researcher also 

highlights the necessity of establishing fashion that reflects usage of various combined forms 

of arts; each merged with different cultures. 

 مشكمة وتساؤالت البحث:
اف ملمـ اةزةا  ةو اج الك امداده دمدااؿ جدةدة ول تار ودةثة ياةما م  ال طور الوالؿ ولنواع الفنوف الودةثة        

الجدةدة وتلةو اف ةا فةد وةا ثمر مما ةوةط دو  ي المج م  مف معطةال وىذا الدوث ة دـ مداؿ جدةد للملمـ وةث ة ةح 
واا  مف الولوؿ ال شتةلةة داا اداـ دعض الجدارةال مف  ف الجرا ة ي مما ةااتد تلك  ةجاد ولوؿ وا اؽ لو المجاؿ ل در 

  دداتةة م نوتة  ي ااراج ال لمةمال. و  ضح مشتلة الدوث  ي ال ااؤؿ ال الي:

 ىؿ ةمتف ايا فادة مف راومال الفف الجرا ة ي  ي مجاؿ  لمةـ اةزةا  مف اةؿ:
 لراومال الجدارةة تلك اقمشة   ناال م   لمةـ اةزةا .ن ؿ الت ادال وا - ل
  نفةذ  لمةمال لزةا  مد ترة مف الفف الجرا ة ي. - ل
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 أهمية البحث:
   ح آ اؽ جدةدة  ي  لمةـ اةزةا . .3
ةااىـ  ي  طوةر وتي الشدال وايا فادة مف توادرىـ المددتة د ووةؿ انفعاي يـ النفاةة ال ي ةرغدوف  .1

 طة  ف الجرا ة ي و رجم يا تلك اقمشة ل لمةـ اةزةا .دال عدةر تنيا دواا

 أهداف البحث:
 انتاج أزياء بأفكار مبتكرة باستخدام رسومات الفن الجرافيتي عن طريق:

  ودةد الاامال المناادة لراـ الفف الجرا ة ي ون ؿ الراومال تلةيا. - ل
 الفف الجرا ة ي. ان اج اةزةا  داطوط  لمةمةة ما لفة  درز ال ةـ الجمالةة لراومال - ل

 مصطمحات البحث:
 (:creationاالبتكار )
( دانو  تادة  نظةـ ةشةا  موجودة دالفعؿ دشتؿ جدةد وانو ات شاؼ الجدةد اػوا  Dodgson&Gann,2010ةعر و )

تػاف  ػي ىةئػػة ل تػارو رمػػوز وغةػر ذلػؾ وزةػػادة  ضػا ال جدةػػدة تلػك شػػي  موجػود ممػا ةػػؤدر الػك  ػػ ح مػدارؾ لاػػر  
 ظرة المع ادة او  تادة ات شا يا دعد اف غلديا اإلىماؿ.و غةةر الن

 (:fashion Designتصميم األزياء )
لغػػة  نةػػة قواميػػا مجموتػػة مػػف العنالػػر الم رادطػػة  تػػالاطو الشػػتؿو اللػػوفو الماػػاوة  الموتومػػة دعػػدد مػػف اةاػػس  

 ة ـ مػ  طدةعػة الجاػـ الدشػرر ومو  ػا تالاةطرة وال وازف واية اع وال ناغـ وغةرىا مما ةااتد تلك ااػ اداميا دمػا ةػ
 (.1111الجانل النفعي والوظةفي ليا  ي  طار ةدرز جماؿ ال لمةـ والملمـ لو  ي آف واود )الشاذلي و

( انو لغة  ظير الزر دإدداع مد تر   ناغـ و ناجـ  ةو ااػس وتنالػر ال لػمةـ ديػدؼ (Volpintesta,2014و ر  
 اظيار العةقال الجمالةة دةنيـ.

 (:Graffiti Artن الجرافيتي )ف
( انو تدارة تف  واقةػ  مشػفرة  شػتؿ راػما ملونػا ذا اىػداؼ  زةنةػو  غطػي جػدار او تردػة.. الػ  1133ةذتر الوردي )

  يو اشتاؿ وراومال    رل مف اإلن اج الفني.
ف دانػو ت ادػة لو راػومال قػد  تػوف واضػوة لو تلػك شػتؿ اػدش تػ Soanes and Stevenson,2010)وتر ػو )

 طرةؽ الرش او اللدغ داةلواف تلك جدار لو اطح  ي متاف تاـ.

 الدراسات السابقة:
 لثػر العوامػؿ الفنةػة تلػك الفتػر ال لػمةمي يةػؼ دعنواف: ـ(: 1118تدد الوتةـو لشرؼ ومومد وافو ردال )درااة:  -3

  . ااف لوراف

لثػػػػر العوامػػػػؿ الفنةػػػػة تلػػػػك الفتػػػػر ال لػػػػمةمي ىػػػػدؼ  لػػػػك معر ػػػػة مػػػػد   ػػػػرثةر نشػػػػرة اةػػػػؼ اػػػػاف لػػػػوراف تلػػػػك  تػػػػرة ال لػػػػمـة ومػػػػد  
يةػػػؼ اػػػاف لػػػوراف. وقػػػد لتػػػدل ن ػػػائ  الدوػػػث تلػػػك  ػػػرثر  لػػػوراف  دعػػػدة اػػػمال منيػػػا ات مػػػاد ال تػػػوةف الفنػػػي  ػػػي دنائػػػو تلػػػك تنالػػػر ىنداػػػةة 
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شػػػػػةةو تمػػػػػا وور ةػػػػػة وتػػػػػذلؾ اػػػػػمة  و ةػػػػػؽ تنلػػػػػر الشػػػػػفا ةة داإلضػػػػػا ة  لػػػػػك اػػػػػمة ال رتةػػػػػد تلػػػػػك المةمػػػػػس و نوتيػػػػػا واػػػػػمة ال جرةدةػػػػػة والوو
ا ضػػػػح لنػػػػو ااػػػػ ليـ وااػػػػ ووك دعػػػػض  لػػػػمةما و مػػػػف قرا ا ػػػػو الم عػػػػددة لل لػػػػص وودػػػػو لػػػػ دل والفػػػػفو  ضػػػػا ة  لػػػػك  ػػػػرثره دالدالةػػػػو الرواػػػػيو 
واةزةػػػػا  ال ارةاةػػػػة تالفرتونةػػػػة وت ػػػػد اةردعةنػػػػال وتػػػػذلؾ اةزةػػػػا  الشػػػػعدةة. وقػػػػد تػػػػاف لتػػػػؿ ىػػػػذا لثػػػػرا  واضػػػػوا  تلػػػػك ن اجػػػػو الفنػػػػي  ػػػػي مجػػػػاؿ 

 ا . لمـة اةزة

 BOMBING, TAGGING, WRITING: AN ANALYSIS OF( دعنواف:  Bates, Lindsay(2014درااة -1
THE SIGNIFICANCE OF GRAFFITI AND STREET ART  

ىػػػػػد ل الدرااػػػػػة الػػػػػك  وثةػػػػػؽ واقػػػػػ  ىػػػػػذا الفػػػػػف تث ا ػػػػػة مضػػػػػادة و ػػػػػو ةر لػػػػػلة دػػػػػةف الت ادػػػػػة تلػػػػػك الجػػػػػدراف و ػػػػػف الشػػػػػارع تن طػػػػػة 
تؿ ثمػػػػةف مػػػػف اشػػػػتاؿ ال ػػػػراث. وقػػػػد اتػػػػدل الدرااػػػػة تلػػػػك اف  ػػػػف الت ادػػػػة تلػػػػك الجػػػػدراف يةػػػػزاؿ  ػػػػي مراولػػػػو لةنطػػػػةؽ وايت ػػػػراؼ ديػػػـػ تشػػػػ

اةولػػػك تلػػػك الػػػرغـ مػػػف لنػػػو تػػػاف دػػػارزا دشػػػتؿ واضػػػح  ػػػي الدةئػػػة الوضػػػارةة  ػػػي جمةػػػ  انوػػػا  العػػػاـل مػػػ  وجػػػود تمةػػػة تدةػػػرة مػػػف الوثػػػائؽ تػػػف 
لوةػػػػاة اػػػػوا  تػػػػاف د اػػػػاةر المواىػػػػل الاػػػػـا و وجةييػػػػا دطرة ػػػػة دنػػػػا ة والوػػػػد . واشػػػػاد الػػػػك انػػػػو  ػػػػف ةوفػػػػظ ا3971 ارةاػػػػو االػػػػة  ػػػػي لوااػػػػر 
 مف العنؼ وتار الجرةمة. 

 Street Art, Ideology, and Public Spaceدعنواف:  Conklin, Tiffany Renée (2012)درااة     -1

داةل الفنةػػػػة غةػػػػر الملػػػػرح ديػػػػا ىػػػػد ل ىػػػػذه الدرااػػػػة الػػػػك ال رتةػػػػز تلػػػػك العةقػػػػال دػػػػةف اإلناػػػػاف والدةئػػػػة مػػػػف اػػػػةؿ درااػػػػة ال ػػػػ
 ػػػي المدةنػػػػةو والمعرو ػػػػة دااػػػـػ  ػػػػف الشػػػػارع. وال ػػػػي  شػػػػةر الػػػػك العدةػػػػد مػػػػف ايا ة ػػػػال واي جاىػػػػال والث ا ػػػػال الفرتةػػػػة معػػػػا ل شػػػػتةؿ مػػػػا نفتػػػػر 

ـ. واظيػػػػرل الن ػػػػائ  اف  ػػػػف الشػػػػارع لػػػػةس مجػػػػرد ظػػػػاىرة متانةػػػػة؛ دػػػػؿ  ىػػػػو ظػػػػاىرة  ةػػػػو تمػػػػا ىػػػػو  ػػػػي  ػػػػف الشػػػػارع والت ادػػػػة تلػػػػك الجػػػػدراف الةػػػػو
اج ماتةػػػػة مع ػػػػدة  نػػػػ   تنػػػػو مشػػػػاتر م نوتػػػػة لما لػػػػؼ النػػػػاس  ػػػػي لوقػػػػال واػػػػةاقال ما لفػػػػة. وىػػػػو ةلعػػػػل دورا ىامػػػػا  ػػػػي الػػػػوتي الوػػػػدةث. 
وانػػػػو ي ةندغػػػػي لف ةنظػػػػر  لةػػػػو نظػػػػرة اػػػػلدةة دػػػػؿ يدػػػػد مػػػػف  فاتػػػػؿ النػػػػاس واا تشػػػػاؼ المةوظػػػػال و تػػػػوةف  طػػػػار مفػػػػاىةمي ةمتػػػػف  طػػػػوةره 

 وضارةة و فاةر تؿ  لؾ المشاىد ال

  Scratching Protest: A Study Of Graffiti Asدعنواف:     Sirach, :(2003 )  Lapyaiدرااة  -4
Communication In Universities In Thailand 

ىػػػد ل الػػػك تمػػػؿ درااػػػة  ولةلػػػو تػػػف الت ادػػػة تلػػػك الجػػػدراف  ػػػي ثػػػةث جامعػػػال  اةلندةػػػة دمػػػا اف ىػػػذا النشػػػاط ةع دػػػر غةػػػر قػػػانوني 
ـ. وتلػػػػك الػػػػرغـ مػػػػف مواردػػػػة الاػػػػلطة  ػػػػي  ػػػػي  اةلنػػػػد و اةمػػػػر الػػػػذر ةجعػػػػؿ ان شػػػػاره  ػػػػي الوػػػػـر الجػػػػامعي ال اةةنػػػػدر قضػػػػةة مثةػػػػرة لةى مػػػػا

الجامعػػػػة لػػػػوو اي اف الطػػػػةل ماػػػػ مرةف  ػػػػي الت ادػػػػة تلػػػػك الجػػػػدرافو و ع مػػػػد ىػػػػذه الدرااػػػػة تلػػػػك   نةػػػػة  ولةػػػػؿ المو ػػػػو  النػػػػوتي و لػػػػنةفيا 
 ػػػـػ جمعيػػػا مػػػػف الجامعػػػال الػػػػثةث. وتانػػػل مػػػػف اىػػـػ ن ػػػػائ  ىػػػذه الدرااػػػػة لنػػػو تلػػػػك الػػػرغـ مػػػػف ال واتػػػػد لدةانػػػال الت ادػػػػة تلػػػك الجػػػػدراف ال ػػػي 

الم شػػػػػددة واللػػػػػوائح اللػػػػػارمة ال ػػػػػي  ضػػػػػعيا الاػػػػػلطال ال علةمةػػػػػة تلػػػػػك الشػػػػػدال ال اةةنػػػػػدر الػػػػػذةف اػػػػػةتونوف قػػػػػادة  تػػػػػر الماػػػػػ  دؿ  ػػػػػالطةل 
يػػػػـػ والاػػػػػماح ليػػػػـػ دالت ادػػػػػة اػػػػػوؼ ةرضػػػػػي او ةاجػػػػػا يـ ومشػػػػػاترىـ للعثػػػػػور مػػػػػازالوا ةت دػػػػػوف واف اتطػػػػػائيـ  رلػػػػػة وماػػػػػاوة لل عدةػػػػػر تػػػػػف آرائ

ـ.  ىوة يـ الذا ةة واير  ا  دالما و  الفترر والث ا ي لي
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 إجراءات البحث:
 أوال: منهج البحث:

(. تما ـ  1111ـ  اا ادـا المني  الولفي الذر ة ـو تلك درااة الظواىر تما  وجد  ي الواق  وال عدةر تنيا )تددالوفةظ وداىيو 
 (.1114اا ادـا مني  ال جرةل دإدااؿ  غةرال م عم دة  ي واقٍ  ما؛ دإتادة  شتةلوو و  دـة ال واةف وال طوةر تلةو    )تدةدال وآاروفو 

 ثانيا: فروض البحث:
  وجد  روؽ ذال ديلة  ولائةة دةف اةزةا  الثمانةة  ي  و ةؽ الجانل الجمالي وايد تارر.     

 وات البحث:ثالثا: أد
ااػػػػػ دانة   ػػػػػةس  و ةػػػػػؽ الجانػػػػػل الجمػػػػػالي وايد تػػػػػارر ل زةػػػػػا  الثمانةػػػػػة. وىػػػػػذه اياػػػػػ دانة موجيػػػػػة للم اللػػػػػال دمجػػػػػاؿ  لػػػػػمـة 

( لر:   ػػػػـة تلػػػػك 5-4 -1-1-3ل وتػػػػـة اةزةػػػػا  المنفػػػػذةو واياػػػػ دانة امااػػػػةة ) 7اةزةػػػػا  والفنػػػػوف مػػػػف لتضػػػػا  ىةئػػػػة ال ػػػػدرةس وتػػػػددىـ 
 ضعةؼ(. وقد اش ملل ايا دانة تلك موورةف -م دوؿ -جةد-داجةد ج-امس ما وةال )مم از

 تدارال. 6الجانل الجمالي و ضـ  المحور األول:
 تدارال. 4الجانل ايد تارر و ضـ  المحور الثاني:

 ة لد دو قدرة ايا دةاف تلك قةاس ما وض  ل ةااو. صدق االستبيان:

 :صدق االتساق الداخمي
 دايا دةاف.درجة تؿ تدارة مف العدارال المتونة لتؿ موورو والدرجة التلةة للموور  واال معامةل اير داط دةف -3
 دايا دةاف.والدرجة التلةة ايا دةاف واال معامةل اير داط دةف الدرجة التلةة لتؿ موور مف مواور  -1

 الجانل الجمالي: :الموور اةوؿ
واال معامؿ اير داط )معامؿ ار داط دةراوف ( دةف درجة تؿ  ـ واال اللدؽ داا اداـ اي ااؽ الداالي وذلؾ د    

 تدارة ودرجة الموور )الجانل الجمالي( و والجدوؿ ال الي ةوضح ذلؾ :

 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور )الجانب الجمالي(1جدول )
 الديلة اير داط ـ الديلة اير داط ـ
3- 0.792 0.01 7- 0.708 0.01 
1- 0.612 0.05 8- 0.889 0.01 
1- 0.644 0.05 9- 0.628 0.05 
4- 0.858 0.01 31- 0.767 0.01 
5- 0.731 0.01 33- 0.914 0.01 
6- 0.923 0.01 31- 0.605 0.05 

ح مما يق راديا مف الواود اللوة (0.05 – 0.01ة ضح مف الجدوؿ لف معامةل اير داط تليا دالة تند ما و  )     
 ةدؿ تلك لدؽ و جانس تدارال ايا دةاف.  
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 المحور الثاني : الجانب االبتكاري :
 ـ واال اللدؽ داا اداـ اي ااؽ الداالي وذلؾ دواال معامؿ اير داط ) معامؿ ار داط  دةراوف ( دةف درجة تؿ      

 تدارة ودرجة الموور )الجانل ايد تارر( و والجدوؿ ال الي ةوضح ذلؾ : 

 بين درجة كل عبارة ودرجة المحور )الجانب االبتكاري(( قيم معامالت االرتباط 2ول )جد
 الديلة اير داط ـ الديلة اير داط ـ

3- 0.807 0.01 5- 0.784 0.01 
1- 0.774 0.01 6- 0.838 0.01 
1- 0.896 0.01 7- 0.623 0.05 
4- 0.601 0.05 8- 0.907 0.01 

يق راديا مف الواود اللوةح  (0.05 – 0.01لف معامةل اير داط تليا دالة تند ما و  ) ة ضح مف الجدوؿ         
 مما ةدؿ تلك لدؽ و جانس تدارال ايا دةاف.

 لالستبيان:الصدق باستخدام االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية 
الدرجة ؾ دواال معامؿ اير داط )معامؿ ار داط دةراوف( دةف  ـ واال اللدؽ داا اداـ اي ااؽ الداالي وذل       

الجانل الوظةفي و الجانل ايد تارر( والدرجة التلةة لةا دةاف و والجدوؿ ال الي  )الجانل الجماليو التلةة لتؿ موور
 ةوضح ذلؾ :

والدرجة الكمية ب االبتكاري( )الجانب الجمالي، الجان الدرجة الكمية لممحورينبين ( قيم معامالت االرتباط 3جدول )
 لالستبيان

 الداللة االرتباط 
 0.01 0.817 الجانب الجمالي :المحور األول

 0.01 0.844 الجانب االبتكاري: الثانيالمحور 
( يق راديا مف الواود اللوةح مما ةدؿ تلك 0.01ة ضح مف الجدوؿ لف معامةل اير داط تليا دالة تند ما و  )     

 نس مواور ايا دةاف.         لدؽ و جا

 الثبات:
وا ااقو واطراده  ةما ةزودنا دو مف  وة لد دالثدال دقة ايا دار  ي ال ةاس والمةوظةو وتدـ  ناقضو م  نفاو    

و و  معلومال تف الوؾ المفووص و وىو النادة دةف  داةف الدرجة تلك ايا دةاف ال ي  شةر  لك اةدا  الفعلي للمفووص
 ال الثدال تف طرةؽ : ـ وا

 Alpha Cronbach     الفا ترونداخ معامؿ -3

    Split-half طرة ة ال جزئة النلفةة -1
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 استبيان المتخصصين( قيم معامل الثبات لمحاور 4جدول )
 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

 0.855 – 0.937 0.894 الجانب الجمالي :المحور األول
 0.890 – 0.965 0.935 انب االبتكاريالج: الثانيالمحور 

 0.792 – 0.871 0.836 ككل استبيان المتخصصين ثبات
مما   0.01معامؿ الفاو ال جزئة النلفةة دالة تند ما و  ة ضح مف الجدوؿ الاادؽ لف جمة  قةـ معامةل الثدال:       

 ةدؿ تلك ثدال ايا دةاف .

 اإلطار النظري ويشمل:
 تابة عمى الجدران)الجرافيتي(:أوال: تاريخ فن الك
الك للليا نجدىا  عني الشي  المن وش او الشادطة تلك الاطوحو وةرج   ارة  الجرا ة ي الك  graffito ذا تدنا دتلمة 

لر الن وش. و وجد  (Petroglyphs)تلر ما قدؿ ال ارة  وةث وجد تلك اللاور وجدراف التيوؼ وىو ما ةعرؼ ل
وا  اةرض ماتدا ال ارة ال طدةةو تلك الرغـ مف اف الن ش تلك الوجر ةع در تمة شاقا ولتثر الن وش  ي تؿ متاف  ي ان

ارىاقا مف مجرد رش الداااال او طة  الدىانال تلك الجدراف. ظيرل لولك الت ادال تلك الجدراف  ي العلور ال دةمة 
اؿ  وتي دعضيا قللا او منازتالو تما منذ ايؼ الانةف مراومة تلك جدراف التيوؼ وتانل تدارة تف رموز واشت

نجدىا  ي الوضارال الفرتونةة والةونانةة والرومانةة وةث راموا دعض اللور وت دوا ايتداد ووجدل لةضا دعض ال لائد 
وايشعار.وةغلل تلك ن وش التيوؼ ال دةمة طاد  الارائط اتثر مف طاد  المناظر او  لوةر لووال طدةعةة وةث تاف 

 ينااف تدلةؿ ارشادر اوا  تاف ل شااص الموجودةف او ةولئؾ اللذةف ةر ولوف مف متاف آلار.ةا ادميا ا

 الحضارات القديمة:-أ

 الصورة المميزات الحضارة 

 الفرتونةة:
 

لـ ةعرؼ  طور اللغال وال وارة  اوا  تانل اليجرةة اـ 
المةةدةة اي مف اةؿ د اةا ت ادال ملر وجنول اورةا 

 ف وشماؿ المملتة العردةة الاعودةة.وشرؽ اةرد
منذ مئال الانةف ن ش الملرةوف تلك اللاور وجدراف 
ايىرامال والمعادد العدةد مف ال لص والمعلومال التثةرة 
تلك الرغـ مف اللعودة الدالغة ال ي واجيل الداوثةف تند 
 ؾ رموز اللغة اليةروغلةفةة وال ي او اجل الك تشرال 

ما ةمةز ىذه الف رة ان شار ورؽ الدردر الانةف. وتاف لتثر 
 واا ادامو وةث ةع در تالملفال  ي تلرنا الوالي.

وتاف مف العادال وال  الةد الن ش تلك الممرال ومدااؿ 
المعادد وةث اف ذلؾ ةع در   دةرا منيـ لآللية آنذاؾ. ولـ 
ة  لر الن ش تلك اللاور   ط و طورل الن وش ل لدح 

الوةاة الةومةة والدةف وللدول تدارة ذال معنك )الردط دةف 
تف لور وملالال  وور  ي طةا يا مجموتة مف 

 (Macdonald,2013) الراائؿ(
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 العصور الوسطى في دول مختمفة:-ب

 الصورة المميزات الدولة
 اورودا:

تثر  ي جنول  رناا تلك لماتف تثةرة  وور ىذه الن وش وغالدةة  
ال ي  الن وش ال ي وجدل مف العلر الدرونزر وتاف مف لدرز اةدوال

تانل  مةز ذلؾ العلر الاناجر والفؤوس والرماح والوةوانال دجانل 
دعضيا وتذلؾ الثور والذر تاف ةع در الياه  ي ذلؾ العلرو داإلضا ة 
الك الشمس والنجـو ودعض ايشتاؿ الينداةة ال ي  ـ  ودةدىا ترموز 

 ل رض نفايا.
 

(Macdonald,2013) 

 الةونانةة:

 

ام ازل الةوناف ال دةمة دوجود الت ادة تلك الجدراف دلورة 
جةدة وةث للدول  ا ادـ لل مةز دةف اةماتف و ومؿ 

. ومف اىـ دعضيا راائؿ غرامةة داإلضا ة الك الش ائـ
ممةزال الجرا ة ي  ي ىذه الف رة وجود لاما  التا دةف 
و وثة يا دال ارة  دؿ اف دعضيـ للدول ليـ رموز تال واقة  

  ع در مثؿ ال عرةؼ دالشاص وىوة و.

 
(Macdonald,2013) 

 الرومانةة:

 

ان شر الجرا ة ي دشتؿ واضح تلك ااوار المدف الرومانةة 
طعو مف الت ادة تلك ق35111وةث  وجد لتثر مف 

الجدرافو تما وجد دعض الوروؼ من وشة دار فاع ةوازر 
ار فاع اةطفاؿ مما ةدؿ تلك اا اداميا تواةلة  علةمةة 
ل طفاؿ و شجةعيـ تلك ال را ةو تما وجدل دعض التلمال 

 مت ودة دالم لول دلةؿ تلك اا اداميا ليا تاةلعال.
المةاه ولماتف وشوىدل الت ادة لةضا تلك جدراف دورال 

ايا وماـ. و مةز دعضيا دالومةمةة وراائؿ الولو تما 
 درزل تذلؾ الوتـ وايمثلة.

(Macdonald,2013) 

 الاومرةة:

 

وجد اةثرةوف ن وش وت ادة تلك الجدراف المد ونة  ول 
اةرض ن ةجة لودوث الزيزؿ واليزال اةرضةةو تما 

طد  ةف وتاف اا ادموا الودر لةضا  ي الت ادة م  وجود 
لذلؾ لتثر مف  فاةر اةوؿ اف الطد ة اةولك قد  ـ طمايا 
لعدـ رغدة الناس  ي ذلؾو والثاني اف المااوة الم اوة 
للت ادة للدول مم لئة لذلؾ لضا وا طد ة  وقيا  ضا ةة 
لزةادة مااوة الت ادة. وام ازوا تذلؾ داا اداـ اللدغة 

ف. تما ددا جلةا وجود الومرا   ي الراـ والت ادة تلك الجدرا
 (Macdonald,2013) النلوص الماةوةة ودعض شعائرىـ الدةنةة.
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 لمرةتا:
راـ ون ش ت دل دوااطة الينود  11111لمرةتا ما ة ارل وجد  ي  

الومر واتاف لمرةتا اةللةةف وتاف مف اىـ الرموز الموجودة اينااف 
وايغناـ والاوالي والدددة داإلضا ة الك اةالوة واةدوال والاةؿ 

 وتاف دعضيا ةدؿ تلك طرةة اللةد.
 

(Macdonald,2013) 

 الدةرو:
 

لموجودة ىنداةة الك جانل التثةر مف اةشةا  تانل اغلل الن وش ا
الوةة تال رود والطةور والعناتل داإلضا ة الك الندا ال و طورل مف 
ارائط وطرؽ لةد الك تةفةة نا  اللوؼ ودعض مرااـ الجنازال. 

ودالرغـ مف غنك المنط ة دالن وش اي اف ىناؾ التثةر مف ال لؼ 
انال مما لد  الك لعودة الوالؿ ديا دادل توامؿ ال عرةة والفةض

  يـ و رجمة ىذه الاطور.
 

(Macdonald,2013) 

 اا رالةا:
 ـ ات شاؼ لقدـ تيؼ ةوجد دو ن وش وشادطة تلك جدرانو وةث ةدلغ  

انة وةث اا ادـ لتاةد الرلاص  ي الراـ تلك  410111تمره 
الجدراف وتاف مف لدرز الوودال المراومة الوةوانال مثؿ اةاود 

وتظاـ الوةوانال والنار المش علةو وتاف مف اىـ اللعودال  والزواوؼ
ال ي واجيل الداوثةف  ي  لؾ التيوؼ اف لتاةد الرلاص غةر ن ي 

 وطدةعي ي ةمتنيـ  ررةاو.
 (Macdonald,2013) 

 اليند:
 

اما لفي اليند   د ام ازل المنط ة دوجود وواؼ اللاور وال ي تانل 
ل ي تانل  ع در ماتنا للدشر وق يا  شتؿ مةجئ طدةعةة لاتانيا وا

لما ة ارل مئة للؼ انو اي اف لقدـ لووة تثر تلةيا تانل  عود الك 
 انو   ط مف العلر الوجرر و ك العلور الواطك. 110111

وقد او ول تلك مجموتة مف ال لص الوةا ةة دداةة دالويدة ومراوؿ 
 ة الك الوةاة وو ك الجنازة ومراامياو الرقص واللةد داإلضا

الوةوانال تالنمور والثةراف والفةلة وقد  مةزل داةلواف اةومر واةدةض 
وايلفر وقد لووظ جلةا وجود ال طور  ي الراـ وةث ظيرل الك 
جانل اةلواف الطد ال الم عددة  ي الراـ وقد وجو ورؽ الدردر 

 واا ادموا الاضار الجا ة واللدغال الندا ةة.
 

(Macdonald,2013) 
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 العصر الحديث: -ج
اما الفف الودةث مف الراـ تلك الجدراف   د ظير  ي لواار الا ةنال  ي مدةنة نةوةورؾ وةث نجدىا ولدل تلك        

و 381و وامي دذلؾ ةنو تاش  ي الشارع رقـ 381تردال ال طارال. ومف لدرز مف اش ير  ي  لؾ الف رة الفناف  اتي 
( تعةمة  ارقة ةا ادمو وةث ذىلو  ي موطال 381مدةنة. وةا ادـ اامو ) اتيتاف ةول ال جوؿ  ي جمة  لنوا  ال

و م ادلة ونشرل الم اؿ اش ير 3973ال طارال )دااؿ واارج العردال. ودعد اف اجرل معو لوةفة نةوةورؾ  اةمز  ي تاـ 
 (.(Fairey,2015لفف دشتؿ تدةر  ي جمة  انوا  نةوةورؾ وددل اةطفاؿ والمراى ةف د  لةده وتانل ىنا ن طة ان شار ىذا ا

دعد ذلؾ ظير اا اداـ رذاذ الطة  وارتاف ما للدح شائعاو واالة دالنادة لوض  تةمال اارج ال طارال.       
وللدول الت ادة تلك الجدراف لتثر مف مجرد وض  تةمال داةطة. داإلضا ة  لك انيا  مةزل داو وائيا تلك ااامي 

قدر اإلمتافو  ي مواولة لل فوؽ وال نا س  ةما دةنيـ مف وةث النمطو و ي الدداةة لووظ اى ماـ  الفنانةف  ي جمة  اينوا 
الت ال ومواول يـ لجعؿ تةما يـ )لو ال وقةعال( لتثر تلرةة مف لر شاص آار. و ي وقل يوؽو لضا وا المزةد مف 

لك نمو ىذا الفف و طوره وددلل المنا اة  ةو تلك اةلوافو والمؤثرال الاالةو وال ي  مةز تؿ تا ل تف ايار مما لد  ا
 (.Ganzk,2009قدـ وااؽ تما ددل ةر دط د وة م  ث ا ة اليةل ىول ومواة ك الرال )

وقد شيد ت د الثمانةنال تددا مف ال طورال. وةث ظير ايا ناؿ تنوع مف لنواع الت ادة تلك الجدراف. تما قررل       
ؾ ال ضا  تلك الت ادة تلك الجدراف  ي م رو اةنفاؽ واتطا ىا لولوةة قلو و مما لد   لك ىةئة م رو اةنفاؽ  ي نةوةور 

و قامل الطال مدةنة نةوةورؾ د ورةض ورتة ال طار النظةؼ 3989 نيا  مجموتة مف  نانةف الت ادة  ماما. و ي تاـ 
لرغـ مف نجاويا  ي  زالة آثار الت ادة تلك إلزالة جمة  اةارال م رو اةنفاؽ ال ي  ـ  شوةييا وتدـ اا اداميا. وتلك ا

الجدراف مف نظاـ م رو اةنفاؽو اي اف الراومال والت ادة زادل  ي شوارع لمرةتا. ومف دةف الفنانةف الجرا ة ةةف المعرو ةف 
و نو 3مةف  و تراشو دةزو دوندرو تةث ىارةنغو جاةوفو ليو1 ي ىذه الف رة: ماةؾ دةدلوو دلةدو دلة زو تةو مانيو تودي 

 و توةؾو رامةلزرو اةفو تةني شارؼو اتةـو امةثو  ي تةدو ااـو ز ةر وروندا زوةلةنجر.367

 ي الوقل نفاوو اةؿ الثمانةنال ان  ؿ العدةد مف  نانةف الت ادة تلك الجدراف  لك لماتف الفف ال  لةدرو و و ةؽ      
( 3988-3961د الوداثةةف الذةف و  وا ذلؾ جاف مةشةؿ دااتةال )ايت راؼ الدولي ديذا الفف. وتاف لشير الفنانةف ما دع

 (. (Fairey,2015 (3958-3991وتةث ىارةنغ )

و ا   ح م وؼ الفنوف الت ادة تلك الجدراف  ي نةوةورؾو ولنشر العمدة رودولؼ جولةاني  ي تاـ 3989و ي تاـ      
لك ال ارةل الوالؿ تلك الجدراف  ي نةوةورؾ. وتاف دة   رقة تمؿ لمتا وة الت ادة تلك الجدراف وذلؾ لل ضا  ت3995

 تاما جرةمة جنائةة. 38تلل رش الطة  ةر شاص دوف اف 

( تددا مف ال دادةر المضادة للت ادة تلك الجدرافو 1111و ي درةطانةاو لداؿ قانوف الالوؾ ايج ماتي الجدةد )     
 36ل دوظر دة  طة  اةةرواوؿ  لك لر شاص دوف اف الالة مف الومةل ال ي لول 1114ولت ل ذلؾ  ي تاـ 

تاماو  ضة تف الغرامال الفورةة تلك  ناني الت ادة تلك الجدراف. و ي الجانل المضاد تانل ىناؾ معارض االة 
( وال لر التدةر 1118 و ضف  ةو ىذا الفف  ي دعض ل ضؿ م اوؼ الفف  ي العالـو دما  ي ذلؾ: معرض  ر ي لندف )

 .(Fairey,2015) (1119س ) ي دارة
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 ثانيا: أنواع الفن الجرافيتي:
 (Tagالعةمة )-3

وض  العةمال ىو لايؿ ولداط لالول الت ادة تلك الجدراف.  إنو 
ة ضمف لوف واود وااـ الفناف وةع در مف تدـ ايو راـ ت ادة تةمة 

 تلك تةمة الفنانةف اآلارةف لو العمؿ تلةيا.

 Edlin,2009) ) 
 (heavenر ف  ). الم1

ىو تةمة لو تمؿ  ني  ي متاف ةلعل الولوؿ  لةو. مثؿ الراـ 
 تلك جدراف الطوادؽ المر فعة او تلك الجداؿ.

Edlin,2009)) 
 (Stencil. الطداتة دال فرةغ )1

ىي واةلة ايلة )الدعض ةطلؽ تلةيا لالول 'التاوؿ'( ة ـ تف طرةؽ 
ةؾ او جلد او معدف ومف راـ و فرةغ واائط ما لفة مف ورؽ او دةا 

ثـ ة ـ رش اةلواف تلك الواةط المفرغ ودذلؾ ةمتنؾ  ن اج قطعة لتثر 
  فلةة مف لو قمل داا اداـ الةد الورة.

Edlin,2009)) 
 (Poster. لووة معل ة )4

ىو واةلة ارةعة وايلة. وةث   ـو دعمؿ اللووة  ي المنزؿ ثـ  لل يا 
 تلك الجدراف

Edlin,2009)) 
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 الجزء التطبيقي:

قامل الداوثة د جمة  لور للفف الجرا ة ي واا اداـ دعضيا و نفةذىا تلك ال ماش ومف ثـ اا اداـ ىذه ايقمشة       
 نفةذ  لمةمال لزةا    اـ داةلالة والمعالرة   ناال م  المج م  و درز الفف الجرا ة ي و رثةره الجماليل 

 اـ x341اـ 341لووال جدراةة ومف ثـ  نفةذىا وراميا درلواف ال ماش دمااوة  8اللووال الما ارة:  ـ اا ةار 

 األدوات المستخدمة في البحث:
 %  اتوز داللونةف اةدةض واةاود11%دولةا ر و71اش ةو ور تلك نادة ايقمشة:  ـ اا ةار نوع مف ال م .3
 اةلواف: للواف قماش. .1

 
 
 

 (Stickerلل ال). م5
تدارة تف لووة ة ـ  جمة  ملل ال  ةيا داإلضا ة الك الت ادة مثؿ 

 الطواد  الدرةدةة والعةمال ال جارةة. 
 

Edlin,2009)) 
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 توصيف اللوحات المختارة واالزياء المنفذة                              
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 نتائج البحث
 أوال: اإلجابة عن التساؤالت:
  ارةاةة وال طدة ةة  مل اإلجادة تف ال ااؤؿ ال الي:مف اةؿ الدرااال الااد ة وال

 )ىؿ ةمتف ايا فادة مف راومال الفف الجرا ة ي  ي مجاؿ  لمةـ اةزةا  مف اةؿ:
 ن ؿ الت ادال والراومال الجدارةة تلك اقمشة   ناال م   لمةـ اةزةا .- ل
  نفةذ  لمةمال لزةا  مد ترة مف الفف الجرا ة ي.(- ل

وث مداؿ مد ترو مف اةؿ  ف الجرا ة ي تملدر الياـ ةمتف ايا فادة منو لعمؿ ولوؿ  شتةلةة جدةدة  ي   د قدـ الد
مجاؿ  لمةـ اةزةا و وقد  ـ ن ؿ راومال الجرا ة ي تلك مجموتة مف ايقمشةو ونفذل ديا لزةا  مد ترة   ة ـ م  

 لالة والمعالرة.(  جم  دةف اي8المج م  و درز جمالةال  ف الجرا ة ي وتددىا )

 ثانيا: تحقيق الفرض:
ولل و ؽ مف ىذا الفرض  ـ  و وجد  روؽ ذال ديلة  ولائةة دةف اةزةا  الثمانةة  ي  و ةؽ الجانل الجمالي وايد تارر

 :وضح ذلؾ  ةال الة والجداوؿ وايد تارر   ي  و ةؽ الجانل الجماليالثمانةة  واال  ولةؿ ال داةف لم واط درجال ايزةا  

  ( تحميل التباين لمتوسط درجات األزياء في تحقيق الجانب الجمالي5جدول )

 م واط المردعال مجموع المردعال الجانل الجمالي
درجال 
 الديلة قةمة ) ؼ( الورةة

 7 2119.572 14837.005 دةف المجموتال
52.165 

0.01  
 72 40.632 2925.526 دااؿ المجموتال داؿ

   79  17762.531 المجموع
( و مما ةدؿ تلك 0.01( وىك قةمة دالة  ولائةا تند ما و  )52.165(  ف قةمة ) ؼ( تانل )5ة ضح مف جدوؿ )

 LSD ي  و ةؽ الجانل الجمالي و ولمعر ة ا جاه الديلة  ـ  طدةؽ اا دار الثمانةة للووال وجود  روؽ دةف ال لمةمال 
 للم ارنال الم عددة والجدوؿ ال الي ةوضح ذلؾ :

 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 6جدول )

 الجانب الجمالي

التصميم 
 األول
م = 

35.930 

التصميم 
 الثاني
م = 

57.533 

التصميم 
 الثالث
م = 

16.072 

التصميم 
 الرابع
م = 

28.056 

التصميم 
 الخامس
م = 

51.050 

التصميم 
 السادس
م = 

33.320 

التصميم 
 السابع
م = 

20.924 

التصميم 
 الثامن
م = 

45.460 

        - التصميم األول

21.603 التصميم الثاني
** 

-       

19.858 التصميم الثالث
** 

41.461
** 

-      
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*7.874 التصميم الرابع
* 

29.477
** 

11.984
** -     

15.120 التصميم الخامس
** 

6.483*
* 

34.978
** 

22.994
** -    

 *2.610 التصميم السادس
24.213

** 
17.248

** 
5.264*

* 
17.730

** 
-   

 التصميم السابع
15.006

** 
36.609

** 
4.852*

* 
7.132*

* 
30.126

** 
12.396

** -  

*9.530 الثامنالتصميم 
* 

12.073
** 

29.388
** 

17.404
** 

5.590*
* 

12.140
** 

24.536
** 

- 

 م غير دالبدون نجو                            0.05* دال عند                           0.01** دال عند 
 

 
  ( يوضح متوسط درجات األزياء في تحقيق الجانب الجمالي1شكل )

 ( يتضح أن :1( والشكل )6من الجدول )
تاف ل ضؿ ال لمةمال  الثانيو  نجد لف ال لمةـ  0.01وجود  روؽ دالة  ولائةا دةف ايزةا  تند ما ور ديلة  -3

و ثـ ال لمةـ  الثامفو ثـ ال لمةـ  الاامسو  ا ةرا  الم اللةف و ةلةو ال لمةـ  الجمالي ي  و ةؽ الجانل 
 .       الثالثو ولاةرا ال لمةـ  الااد و ثـ ال لمةـ  الراد و ثـ ال لمةـ  الاادسو ثـ ال لمةـ  اةوؿ

 .اةوؿـ للالح ال لمة الاادسوال لمةـ  اةوؿدةف ال لمةـ  0.05تما  وجد  روؽ تند ما ور ديلة  -1

 في تحقيق الجانب االبتكاري ( تحميل التباين لمتوسط درجات األزياء7جدول )

 م واط المردعال مجموع المردعال ايد تاررالجانل 
درجال 
 الديلة قةمة ) ؼ( الورةة

 7 1476.409 10334.865 دةف المجموتال
 داؿ  0.01 41.861

 72 35.270 2539.418 دااؿ المجموتال

   79  12874.283 المجموع
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( و مما ةدؿ تلك 0.01( وىك قةمة دالة  ولائةا تند ما و  )41.861(  ف قةمة ) ؼ( تانل )7ة ضح مف جدوؿ )    
للم ارنال الم عددة  LSDو ولمعر ة ا جاه الديلة  ـ  طدةؽ اا دار   ي  و ةؽ الجانل ايد تارر وجود  روؽ دةف اةزةا 

 والجدوؿ ال الي ةوضح ذلؾ :

 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 8دول )ج

 الجانب االبتكاري

التصميم 

 األول

م = 

39.397 

التصميم 

 الثاني

م = 

25.560 

التصميم 

 الثالث

م = 

11.670 

التصميم 

 الرابع

 9.337م = 

التصميم 

 الخامس

م = 

21.096 

التصميم 

 السادس

م = 

36.525 

التصميم 

 السابع

م = 

18.070 

التصميم 

 الثامن

م = 

30.820 

        - التصميم األول

       - **13.837 التصميم الثاني

      - **13.890 **27.727 التصميم الثالث

     - *2.333 **16.223 **30.060 التصميم الرابع

    - **11.759 **9.426 **4.464 **18.301 التصميم الخامس

   - **15.429 **27.188 **24.855 **10.965 *2.872 التصميم السادس

  - **18.455 **3.026 **8.733 **6.400 **7.490 **21.327 التصميم السابع

 - **12.750 **5.705 **9.724 **21.483 **19.150 **5.260 **8.577 التصميم الثامن
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39.39725.5611.679.33721.09636.52518.0730.82

39.397 

25.56 

11.67 
9.337 

21.096 

36.525 

18.07 

30.82 

 
  االبتكاري( يوضح متوسط درجات األزياء في تحقيق الجانب 2شكل )

 ( يتضح أن :2( والشكل )8دول )من الج
تاف ل ضؿ ال لمةمال  اةوؿو  نجد لف ال لمةـ  0.01تند ما ور ديلة  وجود  روؽ دالة  ولائةا دةف اةزةا  -3

و ثـ ال لمةـ  الثامفو ثـ ال لمةـ  الاادس ي  و ةؽ الجانل ايد تارر و  ا ةرا  الم اللةف و ةلةو ال لمةـ 
 .      الراد و ولاةرا ال لمةـ  الثالثو ثـ ال لمةـ  الااد و ثـ ال لمةـ  الاامسو ثـ ال لمةـ  الثاني
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و تما  وجد اةوؿللالح ال لمةـ  الاادسوال لمةـ  اةوؿدةف ال لمةـ  0.05تما  وجد  روؽ تند ما ور ديلة  -1
 الثالثللالح ال لمةـ  الراد وال لمةـ  الثالثدةف ال لمةـ  0.05 روؽ تند ما ور ديلة 

 ( تحميل التباين لمتوسط درجات األزياء9ل )جدو

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات المجموع الكمي 
 الداللة قيمة )ف( الحرية

 7 3440.654 24084.579 بين المجموعات
 دال  0.01 58.669

 72 58.645 4222.456 داخل المجموعات

   79  28307.035 المجموع

( و مما ةدؿ تلك 0.01( وىك قةمة دالة  ولائةا تند ما و  )58.669مة ) ؼ( تانل )(  ف قة9ة ضح مف جدوؿ )  
 للم ارنال الم عددة والجدوؿ ال الي ةوضح ذلؾ : LSDو ولمعر ة ا جاه الديلة  ـ  طدةؽ اا دار  وجود  روؽ دةف ايزةا 

 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 10جدول )

 المجموع الكمي

التصميم 
 األول

= م 
97.082 

التصميم 
 الثاني
م = 

91.486 

التصميم 
 الثالث
م = 

43.662 

التصميم 
 الرابع
م = 

66.676 

التصميم 
 الخامس
م = 

89.690 

التصميم 
 السادس
م = 

89.415 

التصميم 
 السابع
م = 

64.465 

التصميم 
 الثامن
م = 

88.542 

        - التصميم األول
       - **5.596 التصميم الثاني

*53.420 الثالث التصميم
* 

47.824*
* 

-      

 التصميم الرابع
30.406*

* 
24.810*

* 
23.014*

* -     

*46.028 1.796 **7.392 التصميم الخامس
* 

23.014*
* 

-    

 *2.071 **7.667 التصميم السادس
45.753*

* 
22.739*

* 0.275 -   

*32.617 التصميم السابع
* 

27.021*
* 

20.803*
* 

2.211* 25.225*
* 

24.950*
* 

-  

*44.880 *2.944 **8.540 الثامنالتصميم 
* 

21.866*
* 1.148 0.873 24.077*

* - 
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 ( يوضح متوسط درجات االزياء  3شكل )

 ( يتضح أن :3( والشكل )10من الجدول )
تاف ل ضؿ  اةوؿلمةـ و  نجد لف ال  0.01تند ما ور ديلة  وجود  روؽ دالة  ولائةا دةف ايزةا  .3

و ثـ الاادسو ثـ ال لمةـ الاامسو ةلةو ال لمةـ  الثانيال لمةمال و  ا ةرا  الم اللةف و ةلةو ال لمةـ 
 .  الثالثو ولاةرا ال لمةـ  الااد و ثـ ال لمةـ  الراد و ثـ ال لمةـ  الثامفال لمةـ 

و تما الثانيللالح ال لمةـ  الاادسل لمةـ وا الثانيدةف ال لمةـ  0.05تما  وجد  روؽ تند ما ور ديلة  .1

تما  وجد  الثانيوللالح ال لمةـ  الثامفوال لمةـ  الثانيدةف ال لمةـ  0.05 وجد  روؽ تند ما ور ديلة 

 .الراد للالح ال لمةـ  الااد وال لمةـ  الراد دةف ال لمةـ  0.05 روؽ تند ما ور ديلة 
وال لمةـ  الاامسو تما ي  وجد  روؽ دةف ال لمةـ الاامسي وال لمةـ دةنما ي  وجد  روؽ دةف ال لمةـ الثان .1

 الاادستما ي  وجد  روؽ دةف ال لمةـ  و الثامفوال لمةـ  الاامسو تما ي  وجد  روؽ دةف ال لمةـ الاادس
 . الثامفوال لمةـ 

 التوصيات:
 ةة م عددة للملممةف.الولوؿ آل اؽ  دداتةة م طورة لـ  تف م اوة مف قدؿ لف ح مجايل اد تار  .3
 اجرا  الدرااال العلمةة دايا فادة مف الفنوف الما لفة الموةطة دنا و وظةفيا تمدااؿ اد تارةة  ي  لمةـ اةزةا . .1
 ايطةع الدائـ تلك الث ا ال الما لفة لف ح المجاؿ لإلدداع وايد تار  ي  لمةـ اةزةا  الك آ اؽ مم دة. .1
 ما يا الردط دةف الفنوف الما لفة و لمةـ اةزةا  ودمجيا م  الث ا ال. قامة تروض لزةا   ضـ  ي  لمة .4

 المراجع العربية:
و دار لػػفا  3 و طال عدةػػر الدةئػػي َ ػػي   ػػف  مػػا دعػػد الوداثػػةـ(:  1133آؿ وادرو تلػػي شػػناوةو تدػػادرو روػػال اضػػةر ) (3

 للنشر وال وزة و تّمافو اةردف.
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اطػة (: 1111ظ واػيةؿو ةااػر مومػد وتدػد المػنعـو ضػوك ملػطفكو )جودةو تدد العزةز لومد والاوليو مومد وا  (1
و المؤ مر العلمي الانور الراد و جامعة المنلورةو تلةة ال ردةة النوتةةو درااةة ل نمةة الجانل ايد تارر  ي  لمةـ المةدس

 دمةاط.
 و مت دة الملؾ  يد الوطنةةو جدة.الجرا ة ي ارل (:1133الورديو تدداهلل ) (1
و الفػف الدػدائي تمػداؿ لرؤةػة  شػتةلةة معالػرة  ػي  لػمةـ اةزةػا ـ(: 1111نجػة  تدػد المجةػد مومػد  ػرج ) الشاذليو (4

 راالة ماجا ةرو تلةة ايق لاد المنزليو جامعة ولوافو ال اىرة.
 و دار الفتر العرديو ال اىرة.نظرةال ايد تار  ي  لمةـ اةزةا (: 1111تاددةفو تلةة ) (5
مجلػة  لثر العوامؿ الفنةة تلك الفتػر ال لػمةمي يةػؼ اػاف لػورافو(: 1118مدو ردال واف )تدد الوتةـو لشرؼ ومو (6

 تلـو و نوفو المجلد العشروفو العدد الثاني.
و دار لاػامة الدوث العلمي مفيومو ولدوا و ولاػالةدوـ(: 1114تدةدالو ذوقاف وتدسو تدد الرومف وتدد الوؽو تاةد ) (7

 للنشر وال وزة و الرةاض.
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