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  البحث:ملخص 

يمكن استخدامها التعرف على السمات الفنية إلعالم الفن التكعيبي، التعرف على مصادر بقايا األقمشة بمنطقة القصيم التي 

 في تصميم مالبس األطفال، وضع تصميمات لألطفال )بنات( في مرحلة الطفولة المتوسطة  تصلح للفترة الصباحية منفذة

من الفن التكعيبي بأسلوب التصميم باالسكتش لمجال المشروعات الصغيرة  ، دراسة  ةمن بقايا أقمشة المشاغل ومستلهم

المستهلكات ) األمهات ( في التصميمات المقترحة ، تنفيذ بعض من التصميمات  -نـالمنتجي -المتخصصين، ب –آراء )أ

المتخصصين  لوصفي الستطالع آراء كل منالمجال المشروعات الصغيرة ،اتبع البحث الحالي المنهج المقترحة 

علي أوالتي حصلت علي منها مختارة  نخبة المنتجين والمستهلكين في التصميمات المقترحة مع التطبيق من خالل تنفيذو

عن ثالثة استبانات  ةانت أدوات الدراسة عباروك (،44الدرجات من قبل عينات البحث. وتكونت عينة البحث من عدد )

راء آسفرت النتائج عن إيجابية أو المقترحة.رائهم في التصميمات آلمنتجين والمستهلكات للتعرف على للمتخصصين وا

 تي: كاآلترتيبهم  التصميمات المقترحه وكان هعينات البحث تجا

 )األول،ستبيان يليه التصميمات متخصصين في مجموع االأفضل التصميمات من وجهة نظر ال التصميم الرابع هوكان  -1

 التاسع(. العاشر، الخامس، السادس، السابع، الثامن، الثالث، الثاني،

 الثالث، الثاني، الخامس، )األول،التصميمات  هالمنتجين ثم يليمات من وجهة نظر هو أفضل التصمي التصميم الرابعأن  -2

 (التاسع العاشر، السابع، السادس، الثامن،

 الخامس، الرابع، )األول،هو أفضل التصميمات من وجهة نظر المستهلكات ثم يليه التصميمات  التصميم الثانيأن  -3

 التاسع( العاشر، السابع، السادس، الثالث، الثامن،

  المفتاحية:الكلمات 

  ة.الصناعات الصغير –قمشة بقايا األ –الفن التكعيبي  –طفال تصميم مالبس األ

 

 

 

 

 

mailto:Sah.ali@qu.edu.sa


 الحادي والعشرونالعدد  -المجلد الخامس                   مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية                         

223 

Abstract 

Identify the artistic features of the cubic art media, identify the sources of fabric residues in 

the Qassim region that can be used in designing children's clothes, develop designs for 

children (girls) in middle childhood suitable for the morning period implemented from the 

remains of fabrics for workshops and inspired by cubic art in the design method of sketch for 

projects field Al-Saghira, studying the opinions of (a- specialists, b- producers, c- 

consumables (mothers) in the proposed designs, implementing some of the proposed designs 

for the field of small projects, follow the current research the descriptive approach to solicit 

the opinions of both specialists, producers and the initiator In the proposed designs with the 

application through the implementation of a selected elite of which obtained the highest 

grades by the research samples, the research sample consisted of (44), and the study tools 

consisted of three questionnaires for specialists, producers and consumers to know their views 

in the proposed designs. On the positive views of the research samples towards the proposed 

designs, and they were arranged as follows: 

1- The fourth design was the best design from the point of view of the specialists in the total 

questionnaire, followed by the designs (first, second, third, eight, seventh, sixth, fifth, tenth, 

ninth). 

2- The fourth design is the best design from the producers point of view, then the designs 

follow (first, fifth, second, third, eight, sixth, seventh, tenth, ninth) 

4- The second design is the best design from the consumer's point of view, followed by the 

designs (first, fourth, fifth, eighth, third, sixth, seventh, tenth, ninth) 

Key words:  

children's clothing design - cubic art - fabric remains - small industries. 

  المقدمة:

 الفرد قدرة على يعتمد فن بمثابة دالذي يع األزياء تصميم في الفني األداء في إيجابية بطريقة يتضح االبتكاري التفكير بدأ

 النفعية تؤدي وظيفتها مبدعة تصميمات إلنتاج بالجمالعمل يتصف  في ومهارته التخيل على وقدرته االبتكار على

 الذي يصمم من مجتمعه أغراض ليخدم باالبتكارية يتسم حقيقي واقع تصميماته مناألزياء كما يضع مصمم  ،والجمالية

 Brown, P,1980,20))( 104,1991احمد, )بدوي                                                                       .أجله

كما يتأثر  والتكنولوجية،ويتأثر باالكتشافات العلمية  أحداث،من هنا نجد أن تصميم األزياء يتأثر بكل مايدور في عالمنا من 

باالتجاهات والمدارس الفنية التي أفردت له دراسات علمية وفنية وخبراء متخصصين بمعايير جديدة تتماشى مع األسس 

 (1,2003 بيبرس، احمد)                                                                      رس الحديثة. الفنية المتبعة بالمدا

مة المؤثرة في تنشئة وسلوك األطفال ، لذلك أصبح من الضروري همحد الفنون التشكيلية الألما كان تصميم أزياء األطفال 

الفنون وبين تصميم األزياء والذي أصبح من أهم الفنون األساسية في معرفة مدي العالقة والتأثير بين اتجاهات بعض 

الحضارة ، خاصة أن طفل اليوم هو إنسان المستقبل وصاحب مسئولية الغد مما يجعله جديرا بالرعاية والدراسة وصوال 

حيث تؤثر  ،م في حياتههمدية خاصة أن المالبس تقوم بدور إلي تحقيق التواؤم بين معنوياته وصحته النفسية وحاجاته الما

علي في الجماعة وتغرس الثقة في نفسة وتجعله أقل أنت الئقة وجذابة يحصل على مكانة في مزاجه وسلوكه فإذا كا

شيئا ثانويا ولكنة من األمور الحيوية بدرجة كبيرة والتي تشارك  يعدعدوانية ، لذلك فإن االهتمام بخطوط تصميماتها ال 

مة في نموه ألنه يشكل طريقة لتنظيم نشاطاته وأساسا لممارسة مهاراته الحركية همذي يعد وظيفة مية خيال الطفل الفي تن

 وتنشيط فعالياته األخرى.
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بالرغم من التقدم التكنولوجي الذي لحق بصناعة المالبس والنسيج إال أن هناك عملية إهدار غير قليلة في مختلف مراحل 

بقايا األقمشة قليلة االستغالل والتي ينبغي االستفادة  دوتعمراحل التصنيع المختلفة ,  الصناعة ينتج عنها بقايا أقمشة أثناء

منها , لذا فإن إعادة تدوير بقايا األقمشة يجعلها صالحة لالستعمال في إنتاج منتجات أخرى تعرف بالمنتجات الثانوية أو 

درجة  أقصى إلى األقمشة من العوادم نسبة وتقليص تقليل نحو يتجه اآلن العالم نإ المنتجات الجديدة الصديقة للبيئة , حيث

 (24,2004عبدالباري،  )النويهي                                المجتمع .   على وبيئية اقتصادية أعباء من تمثله لما ممكنة

 الفنية أعمالهم في كتوظيفها بقايا األقمشة من مختلفة لخامات تناولهم في والفنانون المصممون يتبعها مختلفة أساليب فهناك

 إلنتاج تعبيري كمدخل منها اإلفادة أو والملمسية اللونية من النواحي األقمشة لبقايا التشكيلية اإلمكانيات من المزيد وكشف

 ممكن أقصى حد إلى منها باالستفادة ومبتكرة واعية بنظرة األقمشة وبقايا عوادم إلى النظر ويمكن مبتكرة، فنية أعمال

       وجديدة. مبتكرة وفنية واقتصادية ةملبسي قيمة إلى قيمة ذات وليست المختلفة األقمشة من مهملة قطعة كل بتحويل

                                                                                                            (Conni, A,1996,1) 

األمر الذي أدى إلجراء عدة  أطفال( نسائي،األخيرة ما يسمى بالمشاغل التي تنتج شتى أنواع األزياء )انتشر في اآلونة 

مقابالت شخصية ألصحاب المشاغل لمعرفة السياسات التي تجري داخل هذه المشاغل والمشكالت التي تواجههم خاصة 

وبعد إجراء عدة مقابالت وجدت الباحثة أنه ينتج عن  ا.منهأنه تم مالحظة أن هناك كمية كبيرة من فاقد الخامات ال يستفاد 

هذه المشاغل بقايا عديدة ناتجة بصفة خاصة من الخامات المباشرة )األقمشة( وهذه البقايا تكون بأحجام متفاوتة تتراوح 

ا ال يستفاد منها داخل المشغل إلى أن يتم التخلص منها كبقاي ا  بين بضع بوصات أو قد تزيد إلى ما يقرب المتر تسبب تكدس

, لذا وجب البحث في هذه البقايا التي يمكن من خاللها الحصول على بقايا خامات متعددة القيم التشكيلية والفنية والسعي 

من خالل التصميم والتجريب إلى رفع قيمتها وتحويلها إلى عمل يمكن االستفادة منها , واستغاللها بشكل أمثل من خالل 

 .ع الصغيرة يالمشار

تعد الفنون الحديثة من المصادر الخصبة التي يعتمد عليها مصمم األزياء، حيث أن الفن في القرن العشرين اتجه إلى 

فالفنون الحديثة ال تعكس صورة طبق األصل من الواقع بل تمثل  البصرية،الحقيقة الفكرية أكثر من اتجاهه إلى الحقيقة 

   الواقع.ن الخروج عن مجموعة من األعمال المبتكرة التي ال تخلو م

 (194, ص2007 سحر، وزغلول،كفايه  سليمان،)                                                                              

وكان يهتم بإظهار الحجوم من خالل الرؤية  ،”م1907من أهم تلك الفنون الفن التكعيبي الذي ظهر في "باريس عام 

حد عناصر لذا كانت الشفافية أ التوقيت؛بمعني رؤية األشكال من جميع الجهات في نفس  الفراغ،الدائرية حول الشيء في 

 هم الفنان )بيكاسو( في وضع المبادئ األساسية السيما مرحلته األولى. سأالتكوين التكعيبي كما 

 ( 2026، ص2015)عبداألمير، هديل ،                                                                                           

صادية تعد الصناعة أحد أهم فروع االقتصاد الوطني لمساهمتها في بناء القاعدة االقتصادية من خالل معالجة الموارد االقت

واستقطاب لأليدي العاملة والقضاء على البطالة من  جانب،لى سلع ومنتجات أكثر نفعا من إلها والمواد األولية وتحوي

نتاج إالمتوسطة والكبيرة لمساهمتها في والتقل أهمية الصناعات الصغيرة بالمقارنة مع القطاعات الصناعية  آخر،جانب 

 .وغيرهمسكن نسان األساسية وخاصة الغذاء والشراب والملبس والوتوفير حاجات اإل

 (168, 2016راشد,  الشريفي،)                                                                                                  
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  اآلتية:ومن هنا يمكن تلخيص مشكلة البحث في التساؤالت 

 القصيم؟ة ققمشة بمنطما مصادر بقايا األ-1

من بقايا أقمشة  للفترة الصباحية منفذة المتوسطة تصلحفي مرحلة الطفولة  )بنات(ما إمكانية وضع تصميمات لألطفال -2

 الصغيره؟بإسلوب التصميم باالسكتش لمجال المشروعات  ةمن لوحات فناني المدرسة التكعيبي ةالمشاغل ومستلهم

 المقترحة؟في التصميمات  )األمهات(المستهلكات  -المنتجين، جـ -المتخصصين، ب –ما آراء )أ-3

 الصغيرة؟ما إمكانية تنفيذ بعض من التصميمات المقترحة لمجال المشروعات -4

  البحث:هداف أ

 التعرف على مصادر بقايا األقمشة بمنطقة القصيم التي يمكن استخدامها في تصميم مالبس األطفال. .1

للفترة الصباحية منفذة من بقايا أقمشة المشاغل  تصلح المتوسطةوضع تصميمات لألطفال )بنات( في مرحلة الطفولة  .2

 الصغيرة.بأسلوب التصميم باالسكتش لمجال المشروعات  ةالتكعيبيمن لوحات فناني المدرسة  ةومستلهم

 المقترحة؟في التصميمات  )األمهات(المستهلكات  -المنتجين، جـ -المتخصصين، ب –دراسة آراء )أ .3

 المقترحة لمجال المشروعات الصغيرة.تنفيذ بعض من التصميمات  .4

  -البحث: أهمية 

 -: هأنتكمن أهمية البحث في 

 يساعد في إضافة حلول ابتكارية ومداخل جديدة للرؤي الفنية نحو إثراء مجال تصميم وتنفيذ مالبس األطفال بنات  -1

  .وشغل أوقات الفراغنشر الوعي اإلنتاجي بين الفتيات بفتح سوق عمل للحد من البطالة وزيادة الدخل  -2

كيفية تقديم مقترحات تصميمية  علىقد يفيد دارسي المالبس والنسيج داخل المؤسسات التعليمية المختلفة في التدريب  -3

 األطفال.مبتكرة في مجال تصميم أزياء 

" وفن تصميم األزياء للخروج عن المألوف أثناء إجراء  ةنون المختلفة "كالمدرسة التكعيبييبرز أهمية الربط بين الف -4

 االبتكارية.العملية 

 والمنتجين.يقدم مقترحات تصميمية قابلة للتنفيذ لمجال المشروعات الصغيره تلقي إقباال من المستهلكين  -5

 مصطلحات البحث:

 - ”:Innovation“بتكار اال

بحيث تتفوق هذه الفكرة على   غيرها من  الحياة،ستخدامه في مجاالت اليه وإة جديدة أو نمط جديد يتم التوصل فكر

 (17,2003إسماعيل, )عبدالكافي، السابقة.األفكار 

من اإلمكانيات التشكيلية لبقايا بتكار تصميمات تتميز بالحداثة لمالبس األطفال من خالل االستفادة االتعريف اإلجرائي: 

 قمشة المشاغل بمنطقة القصيم أ

 -”: Fashion Designاألزياء"تصميم 

 (William, B:2006:298. )أو موديال   ا  خطة أو مجموعة من الخطط تشكل لتعطي رسم

 وذلك ؛قمشةاألالتعريف اإلجرائي للباحثة: عملية تخطيطية ألسس وعناصر التصميم بهدف تنظيم العالقات الجمالية لبقايا 

 المتوسطة.طفال في مرحلة الطفولة بتكار مالبس األال
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   Centerالمشاغل: 

ت من خالل الحياكة الراقية بشكل فردي لمقاسات كل عميل ارغبات المستهلك مصممة لتلبيةجرائيا بأنها محالت إتعرف 

وتنقسم المشاغل إلى عدة  نفسه،قتراح تصميم من المشغل اختياره من قبل العميل أو اعلى حدة لتنفيذ التصميم الذي تم 

  التجميل.قسم  الشعر،قسم تصفيف  والحياكة،أقسام منها قسم التفصيل 

 :Cubism Artالفن التكعيبي 

-1910التكعيبية تعنى االهتمام بالجمال في عالم الفن باللغة الفنلندية وظهرت هذه الحركة في وقت مبكر بين عامي 

أنها  علي حتى ولو لم تكن هناك أمثلة كثيرة من اللوحات التكعيبية بالضبط في تاريخ الفن الفنلندي وينظر إليها م1920

 ,Huusko, T, 2014)              وسيلة بنَّاءة لها اإلمكانية إلحداث الوضوح واالنسجام في العمل الفني.

P.120)     

 :الصغيرة صناعاتال

وذلك بسبب التباين فيما بين البلدان وخاصة بين البلدان المتقدمة والنامية  ؛الصغيرة من بلد آلخريختلف مفهوم الصناعات 

إذ يعرف البنك الدولي على سبيل  السكان،عداد إتماعي والسبق التاريخي الصناعي وفي درجة التقدم الصناعي واالج

( عامال 50لصناعة صغيرة إذا كانت توظف أقل من )إذ تعد ا ،المثال الصناعات الصغيرة معتمدا على معيار عدد العمال

 (10, 2001,  عبد هللا)الصليع                                  المتقدمة.( عامل في الدول 500في الدول النامية وأقل من )

 فوائد المشروعات الصغيرة:

بداعات صة ألصحاب المهارات واإلة تعطي فرن المشروعات الصغيرإتنمية المواهب واالبتكارات: حيث في  ماهساإل -

 خاص.حالمهم في امتالك مشروع ألكون قدرات مالية محدودة لتحقيق فراد الذين يمتمن األ

زيادة دمج المرأة في النشاط االقتصادي: نظرا لصغر حجم المدخرات التي تمتلكها المرأة ونظرا لمحدودية البدائل  -

جدا تمكن المرأة من االندماج في النشاط  مهمةآلية  تعدالمتاحة أمامها، فإن إقامة مشروعات صغيرة ذات استثمار بسيط، 

 االقتصادي 

نواتج العرضية للصناعات الكبيرة وبذلك تسهم في الحد من هدر تلك المواد والحد من االعتماد على المواد المحلية وال -

 االستيراد.

 في زيادة الناتج القومي خصوصا في الدول النامية.م اسهاإل -

 في عملية التنمية.م اسهإللتؤدي إلى تحقيق مشاركة جميع شرائح المجتمع من خالل االدخار واالستثمار  -

 ات التقليدية التي أصبحت تلقى رواجا لدى شعوب العالم المختلفة. تنمية وحماية الصناع -

 (278, 277, 2009نها وآخرون, ربيع،)                                                                                        

 والمتوسطة:التوجهات المستقبلية لتحقيق القدرة التنافسية للصناعات الصغرى 

 العلمي.تشجيع االبتكار والتطوير التكنولوجي والبحث  .1

 تشجيع المنتجات لغزو األسواق. .2

 الحديثة.االستفادة من التكنولوجيا  .3

 (43, 2010عنتر , عبد الرحمن،)                                                             اإللكترونية.التعامل مع التجارة 
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  ابقة:السالبحوث والدراسات 

 التكعيبي:دراسات وبحوث تناولت االستلهام من الفن  األول:المحور 

القيم التشكيلية لألشكال الهندسية في ضوء المدرسة التكعيبية  )تحليل بعنوان:( م2012)رحاب  شريدح،دراسة  -1

 التكعيبية،هدفت الدراسة إلى تحديد سمات وخصائص األشكال الهندسية للمدرسة  المانيكان(:كمصدر للتصميم على 

وابتكار تصميمات حديثة على المانيكان مبنية على  التكعيبية،وتحليل لبعض أعمال مصممي األزياء المتأثرين بالمدرسة 

 والصناعي.ردي الشكل الهندسي للمدرسة التكعيبية وإنتاج التصميمات المقترحة بأساليب اإلنتاج الف

خامة الجلد على مالبس السهرة ومكمالتها باستخدام مدرسة الفن  )توظيف بعنوان:( م2015)وسام  كمال،دراسة  -2

هدفت الدراسة إلى البحث في أساليب مبتكرة جديدة إلثراء خامة الجلد على مالبس السهرة للسيدات ومكمالتها  التكعيبي(

 تكعيبي.الباستخدام وحدات زخرفية من الفن 

 لهام في تصميم مكمالت األزياء( إالوحشية والتكعيبية كمصدر  )المدرسة بعنوان: (م2018)فاطمة  لعيدروس،ا -3

ة، واالستعانة بها في وضع تصميمات ابتكارية يدراسة سمات المدرسة الوحٌشة والمدرسة التكعيب لىالدراسة إهدف 

مالية ظهرت النتائج إمكانية تحقيق قيم فنية وجأت وطرق التنفيذ، وفي الخاما ةمالت األزياء مرتبطة برؤى مستحدثلمك

 لوان مكمالت األزياء مستوحاة من سمات المدرسة الوحشية والتكعيبية. أتظهر في الخطوط البنائية و

 األقمشة:المحور الثاني: دراسات وبحوث االستفادة من بقايا 

" إنتاج بعض المالبس المنزلية للسيدات من بقايا مراحل التشغيل بعنوان: (2004)هانم  الهواري، دراسة:  -1

تهدف الدراسة إلى إستخدام بقايا األقمشة في إنتاج المالبس المنزلية الخارجية المختلفة بمصانع المالبس الجاهزة ": 

 المصنع.للسيدات لخفض قيمة إستهالك تلك البقايا وزيادة أرباح 

" برنامج تدريبي لتأهيل الخريجات لصناعة بعض مكمالت المالبس بعنوان: (2010)لمياء  عبد الفتاح، دراسة:    -2

المستعملة في صناعة  هدف البحث إلى اإلستفادة من عوادم المالبس الجاهزة وبقايا األقمشة واألقمشة من بقايا األقمشة ":

ب المعارف والمهارات الخاصة بعض مكمالت المالبس وبالتحديد حقائب يد نسائية عن طريق برنامج تدريبي إلكسا

 والتجريبي.واتبع البحث المنهج الوصفي  القرى.من خريجات جامعة ام  (24)وتم تطبيق البرنامج على  بالحقائب،

 Clothes""إنتاج مالبس من بقايا األقمشة" بعنوان: Kanyuma Yanwiroj (2010) دراسة:   -3

Production from Remnant Fabrics”: ستفادة من بقايا األقمشة لزيادة قيمة المنتج وتلبية البحث إلى اال هدف

إنتاج نموذج  البيانات،جمع  مراحل:وقد أجري البحث في ثالث  والتطريز،الطلب في السوق وذلك باستخدام تقنية الترقيع 

 وتقييم رضا المستهلك  أولي،

 الصغيرة:دراسات وبحوث في مجال المشروعات  الثالث:المحور 

  الجاهزة(مصانع المالبس  ةع مقترح لالستفادة من عوادم أقمش)مشرو :بعنوان (2011زينب:  العزيز، )عبددراسة  -1

بثقافة إدارة العوادم بما لها من مردود اقتصادي واجتماعي بجانب  الوعيتنمية الكوادر الفنية وزيادة  إلىهدف البحث 

مساعدة المسئولين عن مصانع  المتخصصة،كليات ومعاهد الجامعة  المردود العلمي والتكنولوجي سواء داخل المصنع أو

قمشة المكدسة مع عوادم األ ةواقتصادي ةوتقني ةراتيجه جديده للتعامل بطريقه فنيالمالبس الجاهزة في الحصول على إست

 لديهم.
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: األداء األكاديمي لطالب قسم المالبس والنسيج وعالقته باتجاهاتهم نحو إقامة وإدارة 2012منال:  الدسوقي، -2

التعرف على طبيعة العالقة بين األداء األكاديمي لطالب قسم المالبس والنسيج  إلىهدف البحث  الصغيرة:المشروعات 

 الصغيرة.واتجاههم نحو إقامة وإدارة المشروعات 

تدريبي مقترح لتنمية مهارات تصميم وإنتاج مالبس تراثية  )برنامجبعنوان  (2016أمل:  زيد،أبو  سوسن، رزق،)  -3

تصميم برنامج تدريبي لتكوين مهارات  إلىهدف البحث بأشكال هندسية لمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة(: 

ق قيم فنيه وجمالية من خالل تصميمات تحقي الصغيرة،تصميم وإنتاج مالبس تراثيه بأشكال هندسيه لمجال المشروعات 

 القديمة.من المالبس المصرية  مستوحاةمقترحه لمالبس تراثية بأشكال هندسيه 

  -البحث: حدود 

  :يقتصر البحث الحالي علي

 الصوف، الفسكوز، الجبير، الساتان، التل،بقايا األقمشة المتوفرة من المشاغل النسائية بمنطقة القصيم )القطن، التاقتاه،  -1

 الجينز(.

مختارات من لوحات فناني المدرسة التكعيبية وتوظيف مفردات بناء التكوين الفني لها في ابتكار العديد من الرؤى  -2

 التصميمية لمنتجات المالبس النسائية.

 تصميمات متنوعة لألطفال بنات في مرحلة الطفولة المتوسطة تجمع بين الجانب الوظيفي والجمالي. -3

  نتائج من قبل عينات البحث الثالثمختارات من التصميمات المقترحة والتي حصلت على أعلى التنفيذ  -4

  -: منهج البحث

المنتجين والمستهلكين في التصميمات المقترحة المتخصصين و لوصفي الستطالع آراء كل منااتبع البحث الحالي المنهج 

 علي الدرجات من قبل عينات البحث.أعلي لت منها والتي حصمختارة  نخبة مع التطبيق من خالل تنفيذ

  -عينة البحث: 

 -كاآلتي: منتجين، ومستهلكين "  متخصصين، ( مفردة موزعة على "44تكونت عينة البحث من عدد )

%(  ، ويقصد بهم ) االساتذة ، االساتذة المشاركين ، األساتذة المساعدين 22.7( بنسبة ) 10وعددهم ) ن:ولمتخصصا  -

، والمدرسين المساعدين ( تخصص مالبس ونسيج للتعرف علي آرائهم نحو التصميمات المقترحة والمستلهمة من اعمال 

 فناني المدرسه السيرياليه.

طفال للتعرف علي آرائهم لسادة منتجي المالبس الخارجية لأل( ،  ويقصد بهم ا %9( بنسبة ) 4وعددهم )ن : والمنتج -

 التصميمات المقترحة  هتجا

ات التعليم العالي للتعرف ومهات ذمن األ فراد المجتمعأويقصد بهم ،  ( %68.2( بنسبة )  30وعددهم )ن : والمستهلك -

خذ أالمرحلة العمرية اليستطيع  هن الطفل في هذهذة العينة ألحة " ، وسبب اختيار علي مدي تقبلهم للتصميمات المقتر

 . هالقرار الشرائي بمفرد

 -البحث: أدوات 

 استبانة لمعرفة آراء المتخصصين في التصميمات المستلهمة من أعمال فناني المدرسة التكعيبية ". -1

 المدرسة التكعيبية ".استبانة لمعرفة آراء المنتجين في التصميمات المستلهمة من أعمال فناني  -2

 استبانة لمعرفة مدى تقبل المستهلكين "األمهات " للتصميمات المستلهمة من "أعمال فناني المدرسة التكعيبية". -3
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 ”a dope photoالمقترحات التصميمة و الفوتوشوب  لرسم“  Adop illustrator" برنامج أدوب اليستراتور -4

“shop  التصميمية.لتلوين المقترحات 

 من صدق وثبات أدوات البحث:  التحقق

 (1)استبانة آراء المتخصصين في مجال المالبس والنسيج في التصميمات المقترحة: ملحق 

التعرف على آراء كل من المتخصصين والمنتجين، في التصميمات المقترحة والمقتبسة من الفن الهدف من االستبانة:  -أ

 التكعيبي.

 كاآلتي:محاور  ةعلى أربعوصف االستبانة: اشتملت االستبانة  -ب

( 3يندرج أسفله )المحور الثالث :  ( عبارات ، 6يندرج أسفله )المحور الثاني: ( عبارات، 5يندرج أسفله )المحور األول: 

( عبارة بموجب 20وبذلك يكون مجموع عبارات االستبانة ) ( عبارات ،6يندرج أسفله )المحور الرابع : عبارات .، 

االستبانة من ميزان تقدير خماسي )موافق بشدة، موافق، موافق إلى حد ما، غير موافق، غير ( درجة، وتتكون 100)

درجات لموافق إلى حد ما ،  موافق بشدة( وذلك بإعطاء خمس درجات لموافق بشدة ، وأربع درجات لموافق , وثالث

بواسطة المتخصصين  ة على بيانات تمألاشتملت االستبانن لغير الموافق , ودرجة واحدة لغير موافق بشدة( ، كما يودرجت

  والمنتجين  .

 -والمنتجين: كل من المتخصصين  استبانة آراءصدق وثبات  -

 االستبانة:صدق   

األساتذة  )األساتذة،ستبانة على مجموعة من الخبراء المتخصصين من بعرض الصورة المبدئية لال المحكمين:صدق   

التحقق من صدق محتواها وإبداء الرأي  ( بهدف2)ملحق األساتذة المساعدين( في مجال المالبس والنسيج  المشاركين،

فيها وقد أقروا بصالحيتها للتطبيق بعد إجراء بعض التعديالت فيما يخص ترتيب وصياغة بعض العبارات وكانت نسب 

 (.%96)االتفاق 

 :الداخليصدق االتساق 

درجة كل عبارة تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط )معامل ارتباط بيرسون( بين 

 باالستبيان.والدرجة الكلية كل محور  وبين درجةباالستبيان، من العبارات المكونة لكل محور، والدرجة الكلية للمحور 

 ذلك:توضح  تيةوالجداول اآل

 معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة كل محور( قيم 1جدول )

 الجانب الوظيفي الجانب الجمالي
االقتباس من الفن 

 التكعيبي
 توليف بقايا االقمشة

 الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م

1- 0.678 0.01 1 0.678 0.01 1 0.932 0.01 1 0.987 0.01 

2- 0.839 0.05 2 0.879 0.01 2 0.788 0.01 2 0.922 0.01 

3- 0.924 0.01 3 0.932 0.05 3 0.768 0.05 3 0.903 0.05 

4- 0.767 0.01 4 0.879 0.01 

 

4 0.898 0.01 

5- 0.908 0.01 5 0.933 0.05 5 0.909 0.01 

  6 0.965 0.01 6 0.996 0.01 

القترابها من الواحد الصحيح مما يدل على  (0.01أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى ) (1)يتضح من الجدول 

    االستبيان.صدق وتجانس عبارات 
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 لالستبيانالكلية  والدرجة الدرجة الكلية لكل محوربين قيم معامالت االرتباط  (2جدول )

 الداللة االرتباط المحاور

 0.01 0.888 الجانب الجمالي:  المحور األول

 0.01 0.865 الجانب الوظيفي:  الثانيالمحور 

 0.01 0.890 المحور الثالث : االقتباس من الفن التكعيبي

 0.01 0.811 قمشةالمحور الرابع : توليف بقايا األ

( القترابها من الواحد الصحيح مما يدل على 0.01أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى ) (2)يتضح من الجدول 

          االستبيان.صدق وتجانس محاور 

 ( Split-half طريقة التجزئة النصفية ،Alpha Cronbach كرونباخالفا  )معاملحساب الثبات عن طريق  تم الثبات:

 استبيان المتخصصينقيم معامل الثبات لمحاور  (3)جدول 

 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

 0.908 – 0.899 0.890 الجانب الجمالي:  المحور األول

 0.822 – 0.854 0.802 الجانب الوظيفيالمحور الثاني : 

 0.811 – 0.801 0.877 المحور الثالث : االقتباس من الفن التكعيبي

 0.867 – 0.899 0.865 قمشةالمحور الرابع : توليف بقايا األ

 0.845 – 0.832 0.876 ككل استبيان المتخصصين ثبات

يدل على  مما 0.01التجزئة النصفية دالة عند مستوى  الفا،معامل  الثبات:جميع قيم معامالت  ( أن3)يتضح من الجدول 

 االستبيان.ثبات 

  (3)ملحق  المقترحة:ستبانة لقياس آراء المنتجين " في التصميمات ا  -3

التعرف على مدى تقبل منتجي مالبس االطفال في التصميمات المقترحة والمقتبسة من الفن  االستبانة:الهدف من -أ

 التكعيبي 

وتتكون االستبانة من ميزان تقدير خماسي  درجة،( 75( عبارة بموجب )15ستبانة على )شتملت االا ستبانة:االوصف -ب

وأربع  بشدة،وذلك بإعطاء خمس درجات لموافق  بشدة(غير موافق  موافق،غير  ما،موافق إلى حد  موافق، بشدة، )موافق

 ودرجة واحدة لغير موافق بشدة(.  الموافق،ودرجتان لغير  ما،وثالث درجات لموافق إلى حد  لموافق،درجات 

 -المنتجين: ستبانة آراء المعامالت السيكومترية ال -

ستبانة على مجموعة من الخبراء المتخصصين من بعرض الصورة المبدئية لال المحكمين: صدق االستبانة:صدق 

بهدف التحقق من صدق  (2)األساتذة المساعدين( في مجال المالبس والنسيج ملحق  المشاركين،األساتذة  )األساتذة،

محتواها وإبداء الرأي فيها وقد أقروا بصالحيتها للتطبيق بعد إجراء بعض التعديالت فيما يخص ترتيب وصياغة بعض 

 %(. 97)العبارات وجاءت نسب االتفاق 
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 :الداخليصدق االتساق 

 لالستبيان.والدرجة الكلية  ،لالستبياناط بين درجة كل عبارة من العبارات المكونة حساب معامالت االرتب

درجة كل عبارة بين  ارتباط بيرسون( )معاملتم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط 

 ذلك:والجدول التالي يوضح  ،لالستبيانوالدرجة الكلية 

 لالستبيانوالدرجة الكلية بين درجة كل عبارة ( قيم معامالت االرتباط 4جدول )

 الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م

1 0.764 0.05 6 0.854 0.01 11 0.765 0.01 

2 0.711 0.01 7 0.843 0.01 12 0.765 0.01 

3 0.889 0.01 8 0.865 0.01 13 0.854 0.01 

4 0.865 0.05 9 0.876 0.01 14 0.971 0.01 

5 0.832 0.01 10 0.911 0.01 15 0.900 0.01 

القترابها من الواحد الصحيح مما  (0.05 – 0.01أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى ) (4)يتضح من الجدول 

 االستبيان.يدل على صدق وتجانس عبارات 

 الثبات:

 (   Split-halfطريقة التجزئة النصفيةAlpha Cronbach - كرونباخلفا أ )معاملوتم حساب الثبات عن طريق 

 الستبيان المنتجين( قيم معامل الثبات 5جدول )

 التجزئة النصفية معامل الفا 

 0.876 – 0.899 0.898 ثبات استبيان المستهلكات ككل

 

يدل على  مما 0.01التجزئة النصفية دالة عند مستوى  الفا،معامل  الثبات:جميع قيم معامالت  ( أن5)يتضح من الجدول 

 االستبيان.ثبات 

التصميمات  المتوسطة فيستبانة لقياس آراء المستهلكات من أمهات االطفال في مرحلة الطفولة ا -4

 (4ملحق ) المقترحة:

المقترحة والمقتبسة من في التصميمات  ( سنة30: 21التعرف على مدى تقبل المستهلكات من ) االستبانة:الهدف من -أ

 الفن السيريالي.

وتتكون االستبانة من ميزان تقدير خماسي  درجة،( 80( عبارة بموجب )16إشتملت اإلستبانة على ) اإلستبانة:وصف -ب

وأربع  بشدة،وذلك بإعطاء خمس درجات لموافق  بشدة(غير موافق  موافق،غير  ما،موافق إلى حد  موافق، بشدة، )موافق

 ودرجة واحدة لغير موافق بشدة(.  الموافق،ودرجتان لغير  ما،وثالث درجات لموافق إلى حد  لموافق،درجات 

 -المستهلكات: ستبانة آراء المعامالت السيكومترية ال -

ستبانة على مجموعة من الخبراء المتخصصين من بعرض الصورة المبدئية لال المحكمين:صدق  االستبانة:صدق 

التحقق من صدق  ( بهدف2)األساتذة المساعدين( في مجال المالبس والنسيج ملحق  المشاركين،األساتذة  )األساتذة،

وقد أقروا بصالحيتها للتطبيق بعد إجراء بعض التعديالت فيما يخص ترتيب وصياغة بعض  فيها،محتواها وإبداء الرأي 

 %(. 98)العبارات وجاءت نسب االتفاق 
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ارتباط  )معاملوذلك بحساب معامل االرتباط  ؛حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي تم :الداخليصدق االتساق 

 ذلك:والجدول التالي يوضح  ،لالستبياندرجة كل عبارة والدرجة الكلية بين  بيرسون(

 لالستبيانوالدرجة الكلية بين درجة كل عبارة معامالت االرتباط  ( قيم6)جدول 

 الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م

1- 0.876 0.01 9 0.915 0.01 17 0.904 0.01 

2- 0.815 0.01 10 0.976 0.05 18 0.955 0.01 

3- 0.887 0.01 11 0.877 0.01 19 0.911 0.01 

4- 0.898 0.05 12 0.987 0.01 

 

5- 0.899 0.01 13 0.876 0.01 

6- 0.911 0.01 14 0.843 0.01 

7- 0.911 0.01 15 0.901 0.01 

8- 0.922 0.01 16 0.906 0.01 
 

القترابها من الواحد الصحيح مما  (0.05 – 0.01أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى ) (6)يتضح من الجدول 

 االستبيان.يدل على صدق وتجانس عبارات 

 half-Split   طريقة التجزئة النصفية -Alpha Cronbach كرونباخالفا  معامل - طريق:تم حساب الثبات عن  الثبات:

 الستبيان المستهلكاتمعامل الثبات  ( قيم7)جدول 

 التجزئة النصفية معامل الفا 

 0.882 – 0.899 0.901 ثبات استبيان المستهلكات ككل

  

يدل على  مما 0.01التجزئة النصفية دالة عند مستوى  الفا،معامل  الثبات:جميع قيم معامالت  ( أن7)يتضح من الجدول 

 االستبيان.ثبات 

 طار النظري : اإل

 السمات الفنية إلعالم الفن التكعيبي ؟

ه مرة ءبيون يحللون الشكل ثم يعيدون بنايعتمد المنهج التكعيبي على تحقيق وحدة الخطوط واألشكال واأللوان  , فالتكعي

را  مهما  في تحريكها المكعبات إلى سطوح مستوية يتداخل بعضها في بعض , ثم تلعب الظالل دوخرى وهم بذلك يحولون أ

فرصة التوغل داخل ستخرجه الفنان التكعيبي من هذا األسلوب هو أن يتيح للمشاهد اتجاهات والجديد الذي إلى شتى اال

 (218, ص 2003إسماعيل ، عز الدين, )   أعماق أعماق الشئ وهذا ما سموه بالبعد الرابع . هالمشهد , ورؤيت

 يمكن تلخيص السمات العامة ألعالم للفن التكعيبي فيما يلي :

 عدم تمثيل الشكل الطبيعي تمثيال  صادقا  وتحويره وصياغته بصورة هندسية . -1

 ودوائر . سطواناتامنفرجة وأشكال ومربعات ومكعبات وإظهار التكوين في خطوط مستقيمة ومنكسرة وزوايا حادة و -2

 خر .تي تكشف بعض األشكال عن بعضها اآلظهور عناصر تشكيلية لها خصائصها الفريدة مثل الشفافية ال -3

 (197, ص2007استخدام خامات مختلفة المالمس وتوظيفها بالعمل الفني . ) سليمان كفاية , زغلول سحر ,  -4
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 ( 1لوحه ) 
م( 1907أنيسات أفينون عام )

 متحف الفنون الحديثة نيويورك
(Richard L: 1996:25) 

 (2لوحة )

م( متحف 1912"الرجل والقبعة" عام )

 نيويورك-الفنون الحديثة 
http://www.wikiart.org/es/search/p

icasso/6 

 ( 3لوحة )
 –م(  1932القراءة عام )

 نيويورك –متحف الفنون العليا 
http://www.pablopicasso.org/la-lecture.jsp 

 

 تجاه التكعيبي:أبرز أهم فناني اال
 Fernand, وفرناند ليجيه George Braqueوجورج براك    Pablo Picassoبية بابلو بيكاسو من أهم فناني التكعي

Leger   وجوان جرى ,Juan Gris  فيما يلي عرض ألهم وان الذي تجسدت فيه هذه المدرسة الفن دإال أن بيكاسو يع

 فناني التكعيبية 

 " Picasso" Pabloبابلو بيكاسو 

 هنة ملقا بجنوب أسبانيا، كان والد( بمديم1881من أكتوبر عام ) 25في   المدرسة التكعيبيةولد " بابلو بيكاسو " مؤسس 

مصورا  يقوم بتدريس مادة الرسم بمدينة الفنون الجميلة والصناعات، مما أثر علي بيكاسو وظهور موهبتة المبكرة حيث 

 الفائقة . هاياتة رسوما  دلت علي قوة مالحظتأنتج في بد

سم ررة إلي في هذه الفت هتجاولي " حيث المرحلة الزرقاء " " المرحلة األ يكاسو بعدة مراحل منها "مرت أعمال ب

ق بدرجات األزر الشخصيات العامة مثل ) البؤساء ، المنبوذين، األطفال اليتامي ( وساد في تكوين هذه اللوحات اللون

 (        Rubin W: 1986:128 مختلفة لكي يعطى التأثير بمأساة هؤالء األفراد.     .)

وفيها تغلب األلوان الدافئة على أعماله، وتتميز هذه المرحلة  ة( تسمي المرحلة الورديم1906: 1904والمرحلة الثانية )

ن مجاه إلى االستلهام ( فيها اتجه بيكاسو إلى الرسم التقليدي، واالتم1909: 1907بنعومة األسلوب، أما المرحلة األخيرة )

ي يئة كما فدائية جرعماله نجاحا  كبيرا  لما فيها من أشكال مستحدثة ذات انحرافات وتشويهات بأالنحت ، وقد القت الفن 

تيت األشكال ( إعتد الفنان " بيكاسو " علي تفم1912:  1910أما في عام ) ( ، م1907( آنسات أفينون عام )1لوحة )

احد وي وقت فخالفة للواقع ، وأصبح الشكل يري من كافة جوانبة الطبيعية وإعادة صياغتها وبنائها في صور جديدة م

اسو مجموعة ( رسم بيكم1937:  1932وفي الفترة ما بين ) ، م ( 1912( المرأة والكمثري عام ) 2فنري في اللوحات )

 التركيزع مفاصيل من اللوحات حيث يبدو المذهب التجريدى للتكعيبية واضحا  فى اللوحات من حيث عدم االهتمام بدقة الت

ونيس م . )با 1932( القراءة عام  3ستخدام عنصري الشكل واللون كما في اللوحة )افقط على الفكرة من خالل 

   ( 138: 1994االن:
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 :George Braqueجورج براك 

م بمدينة أرجنتوى القريبة من باريس بفرنسا وكان والده مزخرفا  يتسلى برسم 1882ولد الفنان جورج براك في مايو سنة 

المناظر الطبيعية , والتحق وهو صغير بمدرسة الفنون الجميلة بمدينة الهافر والتي إستقرت بها عائلته وعندما شعر براك 

 م . 1902م والتحق لفترة قصيرة بمدرسة الفنون الجميلة عام 1900 بميل وحنين إلى الفن ذهب إلى باريس عام

 (16, ص  2003)شاكر فؤاد ,                                                                                                    

في تحريف  سترسال في التجارب , فنجده معتدال  باال لية والتركيبية إال أنه لم يتمادمرت أعمال براك بمرحلتين التحلي

براك أحد زعماء التصوير الفرنسي  دالتي صارت أكثر تعقيدا  , ويع بأسلوب اللصق ةالمنفذ هاألشكال وتنوع تصميمات

 ( االكرديون وجرائد على منضدة. 4من رواد التكعيبية ومكتشفيها كما في لوحة )  ا  العصري , ورائد

م( واكتسبت أعماله ذات الطابع الهندسي والسمة الشخصية كثافة معينة أوحت 1918بعد عام )تغير أسلوب براك  

 ( الموسيقار  5بخصائصها الحقيقية أكثر مما فعل في الماضي كما في اللوحه ) 

لوان ) البني األ عتداله في تناول األشكال وتحريفها وقد غلبت على أعمالهاز به براك في المرحلة التحليلية أهم ماكان يتمي

, الرمادي ( والتي تخللها نوع سحري من الضوء الذي نتج عن دقة التكوين وتوزيع اللون الغامق والفاتح بمعنى أن ألوان 

براك كانت مركبة بعناية وحساسية شديدة , وخاصة األلوان الوردي واألزرق , وها الخلط يُّولد أنواعا  متعددة من 

  .لبنيات التي كانت تعطي عمقا  للصورة شكال  ومضمونا الدرجات اللونية وبصفة خاصة ا

 (123, ص  2001) البسيوني محمود ,                                                                                          

                                
 م(1918) ( الموسيقار عام5)لوحة                       (1913)  عام منضدة على وجرائد وزجاجة األكرديون( 4) لوحه         

                       )paintings.com-famous-most)                                               ( www.pinterest.com) 

 

 :  Juan Grisجوان جرى 

م( ليبدأ حياته الفنية ببعض الرسوم الهزلية 1906م (بأسبانيا ثم إستقر في باريس من عام )1887ولد بمدينة مدريد عام) 

التي كان يرسمها لبعض الصحف الفرنسية , حيث يقوم فنه على دراسة أثار الرواد  Art Nouveau Styleالمستحدثة 

 ( 88, ص 1988في التصوير . ) مولر جي أي , إيغر فرانك, القدامى متخذا  منها نقطة بداية ألسلوبه الخاص 

( دورا  حاسما  في المرحلة 1913- 1912م ( ، كان لجرى في الفترة ) 1911نضم إلى الحركة التكعيبية  في عام ) ا

حيث نادى جرى بإمكانية رسم زجاجة من الشكل األسطواني بعكس  ،التركيبية التكعيبية يختلف عن أسلوب بقية التكعيبيين

من جديد , وتمكن جوان جرى خالل هذه الفترة من إنتاج لوحات كثيرة  هة التي تهدم الشكل الطبيعي فتبنيالنظرية التكعيبي

لطبيعة الصامتة , مركبة قلد فيها عمليات اللصق ) الكوالج ( وذلك عن طريق تصميمات تكعيبية ملونة بعدة مسطحات ل

 (  9،  8،  7ة كما في لوحات ) كما تمكن جرى من التعبير بمهارة عن خامة األخشاب وأشياء أخرى فتبدو وكأنها ملصوق

 ( 126, ص  2001( ) البسيوني محمود ,  143, ص  1984) ماير سارة نيو ,

http://www.pinterest.com/
http://www.pinterest.com/
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 (1915طعام اإلفطار عام )(  9لوحة )           (1914الفطور عام  )(  8 لوحة ) (  1913عام )         منازل من منظر خلوى (  7) لوحة 

( most-famous-paintings.com  )        ( most-famous-paintings.com   )               most-famous-paintings.com ) ) 

 

 :  Fernand Legerفرناند ليجيه 
م في بلدة بلدة أورن بفرنسا وبدأ نشاطة الفني في مكتب مهندس معماري وبعد ذلك أكمل دراسته  1881ولد في عام 

المعمارية بباريس والتحق بعد ذلك بمدرسة الفنون ، وهو أحد زعماء المدرسة العصرية الحديثة , إال أن أسلوبه في 

ذلك إلى أنه انتقل من أعماله المبكرة التي تأثر  التصوير يختلف تماما  عن أسلوب بيكاسو وبراك التكعيبي , وربما يرجع

 فيها بفناني التأثيرية وما بعد التأثيرية إلى مرحلة التركيبية للتكعيبية دون أن يمر بالمرحلة التحليلية.

(John, R and more , 2017 , P: 98 )( Linda B , 2000 , P: 39 ) 

حيلها إلى تجريدات يصعب معها إدراك مصادرها ، كما أنه سيطر في بدأ أعماله الفنية مرتكزا  على مصادر بصرية كان ي

لوحاته على الفراغ والتكوين وكثيرا  ما تخللت أعماله ومضات من شخصيات عمال البناء والبحارة وعناصر الطبيعة 

وعة ومحسوبة ثم الصامتة وركاب الدراجات وكثيرا  ما كان يبدع تقنية خاصة للوحاته فينظم األرضية بمساحات لونية متن

يبنى عليها رموزه المختلفة التي تخترق األشكال والفراغ فتحدث نوعا  من العمق أو مستويات للسطوح المستوى واحد كما 

 ( Gerhardus, M , 1979, P: 57 ) (Herbrt, R , 1984 , p: 91 )                   ( االنسان اآللي. 10في لوحة ) 

يمتها التشكيلية فقط مطوعا  ستخدامه األشكال في لوحاته ليس بقيمتها العاطفية وإنما بقافنانين بميز ليجيه عن غيره من الت 

 الساكنة . ة( الحيا 12( تكوين ولوحه )  11) لنظام هندسي تتحكم فيه اآلالت وبيئة المدينة كما في لوحة  اإياه

( Shannon, R , 2006 , P : 86 ) 

ريحة خالصة من األلوان الطيفية موائما  إياها مع الدرجات المساعدة من األسود تناول ليجيه في أعماله مساحات ص

والرمادي مع األبيض بمقادير محددة بدقة وتظهر سمة الوضوح في منهجيته التي عالج بها أعمال الزجاج المعشق كأعمال 

 (117, ص  2007محسن , ، ) عطية                                                                         صريحة تزينية .

                             
 ( م 1939)  عام الساكنة الحياة(  12)   لوحة     ( 1918)  عام تكوين(   11)   لوحة        ( م 1913)  عام اآللي االنسان(   10) لوحة

Most-famouse-paintings.com                 Most-famouse-paintings.com          Most-famouse-paintings.com 
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  البحث:اإلجابة على تساؤالت 

 األقمشة:ما مصادر الحصول على بقايا  ول:األالتساؤل 

 المشاغل النسائية: -

وتختلف قيمتها  )بريده(من األقمشة بمقاسات مختلفه وتكون ناتجة من المشاغل في منطقة القصيم  بأنها قصاصاتتعرف 

 المستخدم.حسب التصميم ونوع الخامة وعرض القماش 

 األزياء:الكليات والمعاهد المتخصصة في مجال تصميم  -

من عمليات القص لطالبات كليات تصميم األزياء ونسبة العوادم تختلف حسب عدد  ةالناتج ةقمشوتنتج من خالل عوادم األ

 الطالبات وعدد القطع المنفذة.

 القماش:محالت بيع  -

كذلك األقمشة التي بها عيوب مثل  متر،لي إيات توب القماش وتصل من ربع متر من خالل نها ةقمشتنتج عوادم األ -

 منها.عيوب في الطباعة أو الصباغة أو ثقوب فيتم التخلص 

  المصانع: -

المالبس نتيجة تشغيلها أثناء هي القطع الصغيرة المتبقية من األقمشة بأنواعها المختلفة ذات أبعاد مختلفة في مصانع 

 مراحل التصنيع المختلفة من فحص وفرد وقص وحياكة وتشطيب.

  األقمشة:األساليب المتبعة للتخلص من بقايا 

تتعدد الطرق واألساليب التي يتم من خاللها التعامل مع الفضالت والبقايا حيث تختلف هذه األساليب تبعا  لنوع وكمية 

 ( 97,2011تامر, ومنها: )محمد،العوادم 

للفترة  المتوسطة تصلحفي مرحلة الطفولة  )بنات(إمكانية وضع تصميمات لألطفال  ماالثالث: التساؤل 

سلوب التصميم باالسكتش أمن الفن التكعيبي ب ةمن بقايا أقمشة المشاغل ومستلهم الصباحية منفذة

 الصغيره؟لمجال المشروعات 

في كل مرة بشكل مختلف  " فناني المدرسة التكعيبيةإعادة صياغة وتوظيف مفردات بناء لوحات مختارة من أعمال  -1

ذلك قدمت الباحثة عشرة تصميمات، وفيما يلي توضيح ذلك من خالل التوصيف والتحليل الفني  وعلى ،غيرهعن 

 -المقترحة: للتصميمات 

سفل خط ألي إلبراك ، يصل طولها سلوب التحوير من لوحة الموسيقار أمقتبسة ب( تصميم بلوزة وجونلة  1التصميم )  -

سم ( بدون اكمام ، بكول شميزييه ومرد تركيب ، يضم عند خط الوسط بإستخدام شريط مطاط ، ،  15الوسط بحوالي ) 

د التركيب الذي أخد اللون والجونلة تأخذ الشكل الجرسي ، اعتمد التصميم على صياغة تكوين اللوحة من خالل المرد المر

ط األسود الموجود األحمر الذي يظهر بوضوح في اللوحه والقصة العرضيه الموجوه في خط ذيل البلوزه والتي تحاكي الخ

صالن لخط الذيل غير تان تسيتين اللأمن خالل القصتين الر ةلي الجونلإ ة، كما اتضح نقل تفاصيل اللوحةفي نهاية اللوح

سم بحيث  5خط ذيل البلوزه ب سفل أتم إضافة شريطين و ةفي اللوح ةفرالذي يحاكي التدرجات المتوالمنتظم الشكل وا

االتزان المتماثل في جميع  والتصميم في مجملة تحقق فيه ن يصال للقصتين الرأسيتين ،ألي إن من خطي الجنب آيبد

لتي تحاكي العمل الفني ، ويقترح لتنفيذ هذا تحققت من خالل توزيع المجموعة اللونية افقد ، أما عن الوحدة  ئهأجزا

 التصميم خامتي التفتاه والساتان لما لها من قوام يحقق الوظيفة والغرض المستخدم من أجلها .

من لوحة " تكوين لفرناند ليجية " ، بفتحة عنق دائرية  سلوب التحويرأبتصميم دريل مقتبس فهو (  2أما التصميم ) -

الشكل ، ينسدل بتكسيم بسيط في خط الوسط وبتوسيع بسيط في خط الذيل ، يصل طولة إلي منتصف الساقين ، يغلق خط 
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نصف األمام في بدايتة بإستخدام عروة وزرار داخليين ، أعتمد التصميم الزخرفي للدريل علي إعادة صياغة بعض من 

مفردات اللوحة في قصاتة كاآلتي " بقصتين يمين ويسار خط نصف األمام تأخذان شكل قطاع من دائرة تبدءان أسفل فتحة 

علي، أمحالة بأهداب في ثلثها األول من سم( و12سم( وتنتهيان أعلي خط الذيل بمقدار يساوي )5العنق بمقدار يساوى )

سم( 3ن قبل نهاية القصتان المنحنيتان بمقدار يساوي )آقصة و تبدها ثالثة أزرار في كل وقصتان مائلتان مثبت علي

االتزان  سم(  لتحاكى شكل الجورب ، وتحقق في هذا التصميم6وتنتهيان يمين ويسار خط نصف األمام بمقدار يساوى )

ل الفني ، ويقترح تحققت من خالل توزيع المجموعة اللونية التي تحاكي العمف، أما عن الوحدة  ئهالمتماثل في جميع أجزا

 لتنفيذ هذا التصميم خامة الجبردين لما لها من قوام يحقق الوظيفة والغرض المستخدم من أجلها .

        
 ( 24) لوحة من مقتبس ( دريل2) تصميم                                                لوحة من مقتبس وجونلة أكمام بدون بلوزه (1) تصميم

   ليجية فرناند للفنان 1918 تكوين                                                              (م1918) عام براك جورج للفنان الموسيقار   

 (2) شكل                                                                                                 (1) شكل                       

 

(  تصميم لدريل مقتبس بشكل جزئي من لوحة " منازل لجري " ، بفتحة عنق دائرية الشكل ومرد بسيط  3والتصميم )  -

سم( يغلق بواسطة ثالثة أزرار وعري ، أسفلة قصتان علي شكل دائرتين بداخل بعضهما البعض قطر الدائرة 10بطول )

والدائرة الداخلية مقسمة إلي قصتين بخط رأسي  نقال عن العمل الفني لتمثل بؤرة سم( 7سم ( والداخلية ) 10الخارجية )

 إلي منتصف الساقين ، بست هط وتوسيع في خط الذيل ، يصل طولالتصميم ، ينسدل الدريل بتكسيم بسيط في خط الوس

حتي اإلبط ن من أسفل فتاثنإ، من منتصف خط الكتف  انثنإالخارجي للدائرة الكبيرة "  قصات إشعاعية تتقاطع مع المحيط

سم( ليصال إلي 5ن من أسفل الدائرة مباشرة يمين ويسار خط نصف األمام بمقدار يساوى )اثنإسم( ، 5بمقدار يساوى )

سم( ، وبذلك جمع التصميم بين الخطوط الدائرية والمستقيمة 8خط الذيل يمين ويسار خط نصف األمام بمقدار يساوى )

من خامة الكتان باللونين األزرق  هققت قيمة االنسجام من خالل تنفيذنوع واإليقاع السريع ، وقد تحوالمنحنية إلعطاء الت

 واألحمر كخامة أساسية ، والكتان باللون األصفر كخامة مساعدة .

 ف" يصل طوله الي منتص   لفرناند ليجيه( فستان مقتبس باألسلوب المباشر الجزئي من لوحة " تكوين  4التصميم )  -

خلف تغلق باستخدام الساقين ، بفتحة عنق دائرية الشكل ، بكمين طويلين تركيب ، ينسدل باتساع ، بفتحة في خط نصف ال

من خالل وضع دوائر بالفستان  ةي للفستان على نقل بناءيات اللوحالقماش ، اعتمد التصميم الزخرف ةالزرار والعرو

وتم  ،بطمن الثلث األخير لفتحتي اإل أالتي تبد ةالعرضي ةمنتصف القصعلى بحيث تقع في أي من اليمن ةحداهما في الجهإ

المعاكس للدائره األولى علي األخرى في االتجاه  ةالخط العرضي كما تم تثبيت الدائرلي نصفين من خالل إتقسيم الدائرة 

جنب سم ( ، وتم تثبيت شريط مموج من اللون األسود عند خط ال 3الموجودة أسفل خط الوسط بحوالي )  ةالعرضي ةالقص

ترديدا للخطوط الرأسيه الموجوده أسفل اللوحه ،  ةسدل جونلة الفستان بكسرات متتالي، وتن ةليحاكي الخط المموج في اللوح

الخطوط الراسية واالفقيه والمموجه والدائرية، وقد تحققت قيمة وبذلك تحقق في التصميم التنوع واإليقاع السريع من خالل 

 الشيفون. –تريكو قطن  –التفتة قمشة ل تنفيذة من مجموعه من بقايا األاالنسجام من خال
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 منازل لجري( "10) لوحة من مقتبس ( دريل3) تصميم (3) شكل

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

" ، حيث تم إعادة صياغة العمل الفني في الدريل  الفطور لجري( دريل مقتبس بشكل محور من " لوحة  5والتصميم )  -

عن طريق محاكاة التحام رأس الشخصين في الدريل في منطقتين " األولي في القصة التي تربط فتحتي إبط األمام والتي 

سم( 12سم( ، والثانية ناتجة من التقاء القصتان الممتدتان من خطى الجنب بعرض ) 3تأخذ الشكل المنحنى بعرض )

سم( الذي ينتهي 2سم( وعرضة يساوي )3سم( ، بمرد طولة يساوي )3هة إلي خط نصف األمام بعرض يساوي )متج

بشكل منحنى ويغلق بواسطة زرار وعروة ليماثل بشكل محور الزهرة الموجودة بين الرأسين ، يصل طول الدريل إلي 

عدم التحام الرأسين من أسفل ، ويقترح لتنفيذ  لمرد بشكل يماثلافتوح عند خط نصف األمام من أسفل منتصف الساقين ، م

 هذا التصميم  خامة الجينز باللون األسود لتكون  وخامة الكتان المنقوش والسادة باللون البرتقالي .

(  دريل مقتبس بشكل محور من لوحة " الموسيقار لبراك " ، بفتحة عنق تأخذ شكل الشبة منحرف ،  6والتصميم )  -

ن من زاويتي فتحة آل المنحنى ، بقصتين مائلتين تبدخط الوسط وتوسيع عند خط الذيل الذي يأخذ الشكبتكسيم بسيط عند 

ن يم( ، بقصة أفقية تتقاطع مع القصتس10العنق وتنتهيان عند خط الذيل يمين ويسار خط نصف األمام بمقدار يساوي )

عرضيان بمردان يغلقان بواسطة أزرار وعري  سم( ، أسفلها شريطان12ن أسفل فتحة العنق بمقدار يساوي )يلمائلتا

أساسية والكتان السادة بألوان  "المحاكاة المحورة لرجل المرأة" ، ويقترح لتنفيذ هذا التصميم خامة الكتان المنقوش كخامة

 لبمبي القاتم واألصفر" كخامة مكملة.ا"

 

مقتبس من لوحة  ( فستان4)تصميم  (4)شكل 
 تكوين لفرناند ليجيه 
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 لجري الفطور" لوحة من مقتبس ( دريل5) ( تصميم5) شكل

 
 لبراك الموسيقار لوحة من مقتبس ( دريل6) تصميم( 6) شكل

 

( دريل مستلهم بشكل محور من "لوحة الرجل والقبعه لبيكاسو  " ، بفتحة عنق مريعة الشكل ، بقصة أفقية  7والتصميم ) -

سم( من أسفل خط الوسط ، 6عند خط الوسط ، خط نصف األمام مغلق من اعلي ومفتوح بشكل مفرغ بمقدار يساوي )

سم( ، تم إعادة صياغة األبعاد التشكيلية للعمل الفني والمتمثلة في المربعات 5طولة إلي أسفل الركبة بحوالي )يصل 

سية واألفقية المتقاطعة بشكل متعامد في النصف العلوي من الدريل لتكوين الشكل أائر كاآلتي " استخدام الخطوط الروالدو

لبني ، األبيض ، النبيتي" مجموعة لونية من ثالثة ألوان "ا ستخداماوتأكيدا علي ذلك تم  شطرنجى الذي يماثل العمل الفنيال

تم فالتي تم توزيعها بشكل متجاور في بعض القصات وبشكل متبادل في البعض اآلخر ، أما في النصف السفلي من الدريل 

ئرة ، ويقترح لتنفيذ هذا التصميم خامة تحوير القطع الشطرنجية وترجمتها في صورة قصتين تأخذان شكل قطاعين من دا

 إلي حركة توحي بالتنوع  هع باإليقاع الخطى الذي يؤدي بدوريتمت هقوام المطلوب ، والتصميم في مجملالجبردين إلعطاء ال

(  دريل مقتبس بشكل محور من " لوحة منازل لجري " ، فقد تم االستلهام من شكل وحدات الوجة "العين  8والتصميم )  -

سم( 15األنف ، الشارب ، الحاجب ، الفم " بعد تحويرها ، والدريل بفتحة عنق بيضاوية الشكل ، بمرد بسيط طولة ) ،

ينتهي بنهاية القصة التي تأخذ شكل األنف ويغلق بواسطة خمسة أزرار وعري ، أسفلها فتحة عند خط نصف األمام تأخذ 

ستدارة وأهداب اسم( ، ينتهي الذيل ب2عرض يساوي )يبة الشكل ب" محاك بها ثالثة شرائط متتالية مستط Aشكل حرف " 

ليصل إلي فتحة العنق  هد الضلع السفلي منها علي استقامتتأخذ الشكل المنكسر ليمتفتحاكي شارب الطائر ، أما فتحة اإلبط 

ميم خامة الكتان المنقوش ويثبت أعالها زرار في كال الجهتين إلعطاء إيحاء يماثل عين الطائر ، ويقترح لتنفيذ هذا التص

 كخامة أساسية والكتان السادة بألوان " األحمر ، األصفر " كخامة مكملة مما أضفي علي التصميم اإليقاع والتنوع .
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 لبيكاسو"والقبعه الرجل لوحة من مقتبس دريل( 7) تصميم (7) شكل

 
 جري لجوان منازل" لوحة من مقتبس دريل (8) ( تصميم8) شكل

 

( تصميم آخر لدريل مقتبس بشكل محور من " لوحة الحياكة الساكنة للجية " ، بفتحة عنق مثلثة الشكل ،  9والتصميم )  -

 بتكسيم بسيط عند خط الوسط وتوسيع بسيط عند خط الذيل ، يصل طولة إلي منتصف الفخذين ، يأخذ خط الذيل الشكل

والتي تنسدل بشكل  هالفني فيما عدا القصة التي تتوسطفي العمل  تحاكى الخطوط المتطايرة ا  أهداب هالمنحنى المضاف ل

سم( ، وقد اعتمد 4قصر من خط نصف األمام المفتوح بمقدار يساوي )أك يكون طول الدريل عند الجانبين مدبب ، وبذل

في صورة كب " التصميم الزخرفي للدريل علي إعادة صياغة وتوظيف مفردات اللوحة والمتمثلة في " العين ، الكوا

ن من نقطة التقاء فتحة العنق بخط نصف األمام لتصال إلى خطى الجنب وموزع أعالهما ثالثة أزرار آقصتين مائلتين تبد

في كل جهة لتمثل بؤرة للتصميم ، بقصتين منحنيتين تتجهان بشكل رأسي بداية من أسفل التقاء فتحة العنق بالقصتين 

سم( لتمثل هذة القصة 2تصال إلي يمين ويسار خط نصف األمام بمقدار يساوي )سم( إلي أن 7المائلتين بمقدار يساوي )

سم( مثبت بها أزرار لتمثل 4بؤرة أخري للتصميم ، ويضاف اعلي خط نهاية الذيل قصة منحنية موازية لة بمقدار يساوي )

لتي أحدثت نوع من اإليقاع المتزن بؤرة ثالثة للتصميم ، وقد تحققت حركة العين في هذا التصميم من خالل البؤر الثالثة ا

الذي اكدة تناسب أجزاء التصميم مع بعضها البعض ومع التصميم ككل ، ويقترح لتنفيذ هذا التصميم خامة الكتان السادة 

 كخامة أساسية ، والكتان المنقوش كخامة مكملة بألوان مستلهمة من اللوحة تأكيدا علي نقل روح العمل الفني للتصميم .

(  دريل مقتبس بشكل مباشر "جزئي" من " لوحة القراءه لبيكاسو" ، تم نقل مفردات بناء العمل  10صميم ) أما الت -

سم( و يمين ويسار خط نصف األمام 2رين أسفل فتحة الديكولتية بمقدار يساوي )ي إلي الدريل كاآلتي ، تثبيت زراالفن

سم( ليحاكى الفم الموجود بالعمل 5لزرارين بمقدار يساوي )سم( لتماثل عين رئيس الفالحين ، بجيب شق أسفل ا2بمقدار )

سم( 3سية الموجودة أسفل القصات المنحنية التي يمتد منها مرد بسيط بطول )أما الذقن تم تمثيلها بالقصات الرالفني ، أ

الراسية من خالل تكرار الخطوط  ة ، ويتحقق في هذا التصميم إيقاع  سم( والذي يغلق بواسطة زرار وعرو2وعرض )

واألفقية والمنحنية ، ويقترح لتنفيذة خامة الجينز كخامة أساسية ، وخامة الكتان المنقوش والسادة كخامة مكملة بألوان 

 مستوحاة من العمل الفني " البرتقالي واللبني" .
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 لليجيه"  الساكنة الحياكة"لوحة من مقتبس ( دريل9) تصميم (9) شكل

 
 لوحة القراءة لبيكاسو من مقتبس ( دريل10) ( تصميم10) شكل

 

في التصميمات  )األمهات(المستهلكات  -المنتجين،جـ -المتخصصين، ب –ما آراء )أ الرابع:التساؤل -

 المقترحة ؟

ختيار أفضل التصميمات التي حصلت علي أعلي متوسط للرتب طبقا إلتفاق آراء عينات البحث لتنفيذها وتطبيقها ال وذلك

عمليا لتصبح نماذج واقعية يمكن تشغيلها في المشروعات الصغيره وتصلح لطرحها في األسواق المحلية تقبل عليها 

 المستهلكات.

نظر )المتخصصين في مجال  وجهة المقترحة من التصميمات أفضل على للتعرف وايلز "كروسكال ختبارا إجراء تم حيث

 اإلختبار نتائج توضح التالية والجداولالمستهلكات(  المنتجين،المالبس والنسيج، 

 نظر المتخصصين وجهة االمقترحة من التصميمات أفضل على للتعرف وايلز" كروسكال "ختبارا -1

  9نتائج إختبار كروسكال وايلز لكل محور والمجموع الكلي طبقاً إلراء المتخصصين   د.ح =  (8جدول )

 البيان

 المحاور

 

 المحسوبة 2كا

 

 الداللة

 0.01 290.876 المحور األول : الجانب الجمالي

 0.01 267.987 المحور الثاني : الجانب الوظيفي

 0.01 299.543 المحور الثالث : االقتباس من الفن التكعيبي

 0.01 278.560 ةقمشالمحور الرابع : توليف بقايا األ

 0.01 285.999 المجموع
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 بين تفضيالت آراء المتخصصين للتصميمات المقترحة طبقا  لمحاور ئيا  أنه توجد فروق دالة إحصا (8)يتضح من جدول 

ذلك تم ترتيب التصميمات من حيث األفضلية تبعا  لكل محور وللمجموع الكلي والجدول التالي  علىاإلستبانة، وبناء 

 -ذلك: يوضح 

 راء المتخصصينلكل محور وللمجموع الكلي طبقاً آلالتصميمات تبعاً  ( ترتيب9)جدول 

رقم 
 التصميم
 المقترح

 الجانب الوظيفي الجانب الجمالي
االقتباس من الفن 

 التكعيبي
بقايا توليف 

 قمشةاأل
 المجموع

متوسط 
الرتب 
لكل 
 تصميم

ترتيب 
 التصميم

متوسط 
الرتب 
لكل 
 تصميم

ترتيب 
 التصميم

متوسط 
الرتب 
لكل 
 تصميم

ترتيب 
 التصميم

متوسط 
الرتب 
لكل 
 تصميم

ترتيب 
 التصميم

متوسط 
الرتب 
لكل 
 تصميم

ترتيب 
 التصميم

 1 280.33 1 300.87 1 364.20 2 255.99 1 360,11 األول

 3 270.11 3 299.88 3 342 3 250.11 3 250.03 انيالث

 4 266.54 4 290.87 4 230.76 4 240.76 4 240.88 الثالث

 2 283.43 2 300 2 350,88 1 350.03 2 259 الرابع

 8 240.87 8 280 8 150 8 200.76 8 199.05 الخامس

 7 250.98 7 287 7 150.99 7 210.76 7 209.76 السادس

 6 259.66 6 288.99 6 170.98 6 230.76 6 220 السابع

 5 260.77 5 290 5 210.65 5 235.99 5 233.99 الثامن

 10 259.01 10 275.99 10 140.99 10 168 10 180.99 التاسع

 9 230.88 9 277.99 9 149.99 9 190 9 190.87 العاشر

 

التصميم األول هو أفضل التصميمات من وجهة نظر المتخصصين في محور الجانب الجمالي ثم  أن( 9يشير الجدول )

 التاسع(. العاشر، الخامس، السادس، السابع، الثامن، الثالث، الثاني، الرابع،يلية التصميمات )

الرابع هو أفضل التصميمات من وجهة نظر المتخصصين في محور الجانب كما يتضح من الجدول السابق أن التصميم 

 التاسع(. العاشر، الخامس، السادس، السابع، الثامن، الثالث، الثاني، األول،الوظيفي يليه التصميمات )

السيرياليه االستلهام من المدرسة  وكان التصميم   الرابع هو أفضل التصميمات من وجهة نظر المتخصصين في محور

 التاسع( العاشر، الخامس، السادس، السابع، الثامن، الثالث، الثاني، األول،يليه التصميمات )

توليف الخامات يليه التصميمات  وكان التصميم   الرابع هو أفضل التصميمات من وجهة نظر المتخصصين في محور

  التاسع(. العاشر، الخامس، السادس، السابع، الثامن، الثالث، الثاني، )األول،

 )األول،أفضل التصميمات من وجهة نظر المتخصصين في مجموع اإلستبيان يليه التصميمات  التصميم الرابع هووكان 

 التاسع(. العاشر، الخامس، السادس، السابع، الثامن، الثالث، الثاني،

 المنتجيننظر  وجهة االمقترحة من التصميمات أفضل على للتعرف وايلز" كروسكال "ختبارا

 9ستبانة آراء المنتجين د.ح = اختبار كروسكال وايلز لمجموع انتائج  (10)جدول 

 البيان

   المحاور
 

 المحسوبة 2كا

 

 الداللة

 0.01 344.765 ستبانةالمجموع الكلي لال
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يا  بين تفضيالت آراء المنتجين للتصميمات المقترحة تبعا  للمجموع الكلي ئتوجد فروق دالة إحصا ه( أن10)يشير جدول 

 -ذلك: ذلك تم ترتيب التصميمات من حيث األفضلية والجدول التالي يوضح  علىوبناء  ستبانة،لال

 ستبانة آراء المنتجينا( ترتيب التصميمات تبعاً لمجموع 11)جدول 

 رقم التصميم

 المقترح

بانة ستالمجموع  الكلي ال

 آراء المنتجين
رقم التصميم 

 التصميم

ستبانة المجموع  الكلي ال

 آراء المنتجين

متوسط 

الرتب لكل 

 تصميم

ترتيب 

 التصميم

متوسط الرتب 

 لكل تصميم

ترتيب 

 التصميم

 7 239.87 السادس 2 290.93 األول

 8 230,76 السابع 4 259.99 الثاني

 6 240,99 الثامن 5 250.87 الثالث

 10 200 التاسع 1 288.87 الرابع

 9 210.76 العاشر 3 280.43 الخامس
 

 )األول،التصميمات  همات من وجهة نظر المنتجين ثم يليهو أفضل التصمي التصميم الرابع( أن 11)يتضح من الجدول 

 .(التاسع العاشر، السابع، السادس، الثامن، الثالث، الثاني، الخامس،

 

 نظر المستهلكات وجهة االمقترحة من التصميمات أفضل على للتعرف وايلز" كروسكال "ختبارا -2

 9=  المستهلكات د.حستبانة آراء اختبار كروسكال وايلز لمجموع ا( نتائج 12جدول )

 البيان

 المحاور

 

 المحسوبة 2كا

 

 الداللة

 0.01 1156.192 ستبانةالمجموع الكلي لال

 

يا  بين تفضيالت آراء المستهلكات أمهات األطفال بنات للتصميمات ئتوجد فروق دالة إحصا هأن (12)يشير جدول 

ذلك تم ترتيب التصميمات من حيث األفضلية والجدول التالي يوضح  علىوبناء  لإلستبانة،المقترحة تبعا  للمجموع الكلي 

 -ذلك: 

 ترتيب التصميمات تبعاً لمجموع إستبانة آراء المستهلكات (13)جدول 

 رقم التصميم

 ترحالمق

ستبانة المجموع  الكلي ال

 آراء المستهلكات

 التصميم

ستبانة المجموع  الكلي ال

 آراء المستهلكات

متوسط 

الرتب لكل 

 تصميم

ترتيب 

 التصميم

متوسط 

الرتب لكل 

 تصميم

ترتيب 

 التصميم

 7 350.76 السادس 2 470 األول

 8 200.32 السابع 1 499.11 الثاني

 5 390.65 الثامن 6 376.99 الثالث

 10 180.98 التاسع 3 420.65 الرابع

 9 199 العاشر 4 400.65 الخامس

 

هو أفضل التصميمات من وجهة نظر المستهلكات ثم يليه التصميمات    التصميم الثاني( أن 13)يتضح من الجدول 

 التاسع( العاشر، السابع، السادس، الثالث، الثامن، الخامس، الرابع، )األول،
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 الصغيرة؟ما إمكانية تنفيذ بعض من التصميمات المقترحة لمجال المشروعات  الخامس:التساؤل 

 (    9)صورة  (،1شكل ) :األولالتصميم المنفذ  -

 م(1918( الموسيقار للفنان جورج براك عام )1لوحة ) االقتباس:مصدر  - 

 الساتان. –التفتة  :األساسيةالخامة  -(      2)شكل  :للتصميمالبناء الهندسي  -

-سم 3شريط مطاط ) الموف( -أزرق  -سماوي  -باللون )األسود 40/2خيط بوليستر بحجم  أزرار، :المساعدةالخامة  -

 .  سم(1

 أحمر. –موف  –سماوي  -أزرق  -أسود :اللونيةالمجموعة  -

 .406( ,301غرزة مقفلة ) :ورقمهانوع الغرزة المستخدمة في الحياكة  -

  (.504)غرزة االوفرلوك  :الداخلدمة في إنهاء حواف القصات من نوع الغرزة المستخ -
  

       
 11 ( البناء الهندسي للتصميم األول11) شكل

 

 
 والخلف األمام من األول المنفذ التصميم( 1) صورة

 

 (1تشغيل البلوزة للتصميم ) خط /الفستان: أ مراحل تنفيذ -

 الحياكة شكل رقم الغرزة شكل الماكينة اسم العملية م

 تجهيز وحياكة أجزاء البلوزة:

 تجهيز الكولة  وشرائط األكتاف :

 301  حياكة أجزاء الكولة )الكولة, بطانة ( مع بعضها 1
 

 -- --  كي الكولة )الوجه( 2

 301  حياكة أطراف الكولة الخارجية 3
 

 ( مع البطانة2( و)1حياكة شرائط الكتف ) 4
 

301 
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 -- --  كي شرائط الكتف )الوجة( 5

 حياكة أطراف شرائط الكتف الخارجية 6
 

301 
 

 تجهيز األمام :

7 
( 1تركيب وثني شريط القصة مع ذيل البلوزة  )

  (2و)
301 

 

 301  (المتصل1حياكة الطرف العلوي للمرد ) 8
 

 -- --  كي المرد )الوجه ( 9

 ثني و حياكة خط المرد 10
 

301  

 تجهيز الخلف :

 تركيب وثني  شريط القصة مع ذيل البلوزة 11
 

301 
 

 تجهيز المرد:

12 
( المتصل وعلى 1تركيب الكبسون على المرد )

  ( المنفصل2الجزء السفلي من المرد )
--- 

 

  301  ( المنفصل مع بعض2حياكة   أجزاء المرد ) 13

  301  (2أطراف المرد )حياكة  14

 -- --  كي المرد 15

 الخلف (:-تجميع أجزاء البلوزة )األمام 

  301  (2( و)1تقفيل خط  كتف ) 16

 (2( و)1تنظيف )سرفلة ( خط الكتف ) 17
 فتلة 3أوفرلوك 

 

504 
 

 (2( و)1كتاف )األتركيب وحياكة شرائط  18
 

301  

 بطوحياكة البيية  في حردتي اإلركيب ت 19
 

406 
 

 يسرتقفيل خط الجنب األيمن واأل 20
 

301  

 تنظيف )سرفلة ( خط الجنب 21

 فتلة 3أوفرلوك 

 

504 
 

 301  تركيب وحياكة شريط مطاط على خط الوسط 23
 

 تركيب  وحياكة المرد المنفصل 24

 406 
 الكولةتركيب  وحياكة  25 
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 (1ب/ خط تشغيل الجونلة للتصميم ) 

 شكل الماكينة اسم العملية م
رقم 

 الغرزة
 شكل الحياكة

 تجهيز وحياكة أجزاء الجونلة :

 ( العلوية للجونلة :2( و)1تجهيز القصات  )

 ( مع بعض1تركيب  وحياكة أجزاء القصة ) 1

 
301 

 ( مع بعض2تركيب  وحياكة أجزاء القصة ) 2 

 تجميع قصات  األمام للجونلة:

  مام  مع بعضحياكة  وتجميع قصات األ 3
301  

 تنظيف )سرفلة ( قصات االمام 4

 فتلة 3أوفرلوك 

 

504 
 

حياكة وتركيب شرائط القصات الطولية )باللون  5

 األسود(
 

301 
 

 حياكة وتركيب شرائط القصات للذيل )باللون األسود( 6

 الخلف للجونلة :تجهيز قصات 

 حياكة  وتجميع قصات الخلف مع بعض 7
 

301 
 

 تنظيف )سرفلة ( قصات الخلف 8
 فتلة 3أوفرلوك 

 

504 
 

9 
حياكة وتركيب شرائط القصات الطولية )باللون 

 األسود(
 

301 
 

 حياكة وتركيب شرائط القصات للذيل )باللون األسود( 10

 الخلف (:-تجميع أجزاء الجونلة )األمام 

 يمين وااليسرتقفيل الجنب األ 11
 

301 
 

 تنظيف )سرفلة (خطي الجنب 12
 فتلة 3أوفرلوك 

 

504 
 

 (2( و )1تركيب القصات العلوية  ) 13
 

301 
 

    تركيب الكمر 14

 --- --  فحص نهائي

 --- --  كي نهائي

 تغليف
 

-- --- 
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 (    10صورة ) (،2: شكل )التصميم المنفذ الثاني -

 ليجيه.( فرناند 25لوحة ) :االقتباسمصدر  -  

 الشيفون. –تريكو قطن  –التفتة  :األساسيةالخامة  -(      5)شكل  :للتصميمالبناء الهندسي  -

 األحمر( –األبيض  -باللون )األسود 40/2خيط بوليستر بحجم  :المساعدةالخامة  -

 .أحمر –أبيض -أسود :اللونيةالمجموعة  -

 ،301غرزة مقفلة  :ورقمهانوع الغرزة المستخدمة في الحياكة  -

 فتلة  4( ,514)غرزة االوفرلوك  :الداخلنوع الغرزة المستخدمة في إنهاء حواف القصات من  -

      
 الثاني للتصميم الهندسي ( البناء12) شكل

 

 والخلف األمام من الثاني المنفذ التصميم (2) صورة

 

     (2) الفستان للتصميمخط تشغيل  - التنفيذ:مراحل 

 شكل الماكينة اسم العملية م
رقم 

 الغرزة
 شكل الحياكة

 تجهيز وحياكة أجزاء الفستان :

 تجهيز الشكل الهندسي ) الدائرة(:

 (2( و)1حياكة وتجميع  أجزاء الشكل الهندسي ) 1
 

415 
 

 -- --  (4تجهيز وكي الكسرات للقصه ) 2
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 قصات  األمام : تجميع

3 
 بعض لألمام معفقية القصات األ حياكة وتجميع

(1-2- 3-4)  
415 

 

 (4) ةحياكة وتركيب شريط القص 4
 

301 
 

 (2( و )1شكال الهندسية )حياكة وتركيب األ 5
 

301 
 

 تجهيز قصات الخلف:

6 
 بعض للخلف معفقية القصات األ حياكة وتجميع

(1-2-3-4)  
415 

 

 (4حياكة وتركيب شريط القصه ) 7
 

301 
 

 : تجهيز االكمام

 2-1تركيب وحياكة قصة الكم  8
 

415 
 

 الخلف (:-تجميع أجزاء الفستان )األمام 

 (2( و)1تقيل الكتف ) 9

 
415 

 تركيب وحياكة السجاف لحرد الرقبة 10 

 -- --  كي السجاف 11

 يسريمن واألتقفيل الجنب األ 12

 

415 
 2-1يسر يمن واألتركيب وحياكة الكم  األ 13 

 ثني نهاية الذيل للفستان والبطانة 14
 

301 
 

 فحص نهائي
 

-- --- 

 --- --  كي نهائي

 تغليف
 

-- --- 

 

  النتائج:ملخص 

  تي:كاآلترتيبهم  وكان ةالتصميمات المقترح هراء عينات البحث تجاآسفرت النتائج عن إيجابية أ

 )األول،ستبيان يليه التصميمات وجهة نظر المتخصصين في مجموع اال أفضل التصميمات من التصميم الرابع هوكان  -1

 التاسع(. العاشر، الخامس، السادس، السابع، الثامن، الثالث، الثاني،

 الثالث، الثاني، الخامس، )األول،التصميمات  همات من وجهة نظر المنتجين ثم يليهو أفضل التصمي التصميم الرابعأن  -2

 (التاسع العاشر، السابع، السادس، الثامن،
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 الخامس، الرابع، )األول،هو أفضل التصميمات من وجهة نظر المستهلكات ثم يليه التصميمات    التصميم الثانيأن  -3

 التاسع( العاشر، السابع، السادس، الثالث، الثامن،

التوالي بينما  علىترتيب التصميم الرابع واألول  علىتضح اتفاق عينتي المتخصصين والمنتجين اومن خالل ما سبق 

تم اختيار التصميم األول  هوعلي ،جاء في المركز األول التصميم الثاني من وجهة نظر المستهلكات يليه التصميم األول

  الصغيره.الصناعات والرابع للتنفيذ من خالل وضع خطة تشغيل للمنتج لسهولة تطبيقة في 

  توصيات:

  باآلتي:في ضوء ما تم التوصل له من نتائج توصي الباحثة 

 االهتمام بدراسة الفنون الحديثة برؤى جديدة إلثراء مجال تصميم أزياء األطفال.-1

مجال  إقامة مشروعات صغيرة قائمة على بقايا األقمشة بالتعاون مع الجهات المختصة واألسر المنتجة المساهمة لفتح-2

 لمشاريع جديدة.

 لتوعية المستهلكين بأهمية تدوير بقايا األقمشة لترشيد االستهالك والحد من تلوث البيئة. ةورات تدريبيإقامة د-3

 إقامة معارض فنية لنشر ثقافة الفنون المختلفة من خالل فن تصميم األزياء.-4

 رقم تحت البحث لهذا المادي دعمها على العلمي البحث عمادة في ممثله القصيم لجامعة الشكر بجزيل الباحثة تتقدم 

(dhe-2018-1-14-s-3410) 

 المراجع:قائمة 

 القاهرة. للكتاب،الهيئة العامة  االسرة،مكتبة  "،"الفن واإلنسان  :2003الدين:  إسماعيل، عز -

Ismail, Izz al-Din: 2003: "Art and Man", Family Library, General Book Authority, Cairo. 

المؤسسة العربية للدراسات  – 1ط –الفن األوروبي الحديث  :1994 (:فخري خليل،)ترجمة  باونيس، آالن -

 القاهرة. –والنشر 

Bowness, Alan (translated by Khalil, Fakhry): 1994: Modern European Art - 1st Floor - Arab 

Institute for Studies and Publishing – Cairo. 

  القاهرة. المصري،دار الكتاب  ،“معجم مصطلحات الدراسات اإلنسانية والفنون الجميلة  :1991مد زكي: اح بدوي، -

Badawi, Ahmed Zaki: 1991: A Dictionary of Humanitarian Studies and Fine Arts, "Egyptian 

Book House, Cairo. 

 القاهرة. سرة،األمكتبة  "،"الفن في القرن العشرين  :2001 محمود: بسيوني، -

Bassiouni, Mahmoud: 2001: "Art in the Twentieth Century", The Family Library, Cairo. 

 اإلقتصاد كلية ماجستير، رسالة "،في تصميم األزياء اإلبداع لتنمية مقترح برنامج : فعالية2003 فرج: أحمد بيبرس، -

 حلوان. جامعة المنزلي،

Baybars, Ahmed Farag: 2003: The effectiveness of a proposed program for developing 

creativity in fashion design, "Master Thesis, Faculty of Home Economics, Helwan University. 

اهاتهم نحو إقامة وإدارة األداء األكاديمي لطالب قسم المالبس والنسيج وعالقته باتج :2012 مرسي:منال  الدسوقي، -

بحث منشور بالمؤتمر السنوي العربي الرابع لكلية التربية النوعية بعنوان إدارة المعرفة وإدارة  الصغيرة،المشروعات 

كلية التربية  ،3مجلد  المنصورة،جامعة  العربي،رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي في مصر والوطن 

 ة.المنصورجامعة  النوعية،

Desouki, Manal Morsi: 2012: Academic performance of students in the clothing and textile 

department and its relationship to their attitudes towards setting up and managing small 

projects. Research published in the Fourth Arab Annual Conference of the Faculty of Specific 

Education entitled Knowledge management and intellectual capital management in 
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institutions of higher education in Egypt and the Arab world, Mansoura University, Volume 3, 

Faculty of Qualitative Education, Mansoura University. 

تدريبى مقترح لتنمية مهارات تصميم وإنتاج  : برنامج2016أبو زيد:  زيد، أملأبو  اللطيف،بد ع رزق، سوسن -

مركز  والحضاره،بحث منشور بمجلة التراث  والمتوسطة،مالبس تراثية بأشكال هندسية لمجال المشروعات الصغيرة 

 .6العدد  السويس، قناةجامعة  والحضاره،بحوث التراث 
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