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سخزفت بعغ  فٙتمٛٛى األداء انٕظٛفٙ ٔانجًانٙ ألطهٕب انٕبزة انًظتخذو 

 يفزٔشاث ٔيالبض انطفم

 

 رشا عباص يذًذ يتٕنٗ انجْٕزٖ
 ِظش - إٌّظٛسح – عبِعخ إٌّظٛسح - و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛع١خ -لغُ االلزظبد إٌّضٌٟ 

 

 الملخص العربي

 : إنٗٚٓذف انبذث 
  الجمالٌلة  ادة من جمالٌات أسللي  اللية ة رال اء القلٌ إلقاء الضيء على إمكانٌة االستف -1

 .لمف يشات يمالةس الطفل
 الحصيل عللى نملا م منفل ن ملن مف يشلات يمالةلس الطفلل ي للا ةاسلتبدا  أسللي   -2

 الية ة يتصمٌمات باصة ةالطفل تتفق مع احتٌاجات الطفل .
 Hand إال اء جمالٌلات مف يشلات يمالةلس يمكملالت  الطفلل ملن بلالل إضلا ة    -3

Taftting. المستبدمة  ً الةحث للحصيل على منتجات أكا  تمٌز يجمال 

د اسة اا  أسلي  الية ة على األداء اليظٌفً يالجمالً لقملا  الجٌنلز المسلتبد   لً  -4
 تنفٌ  المنتجات .

 ٔلذ أطفزث أْى انُتائج عٍ اٜتٙ :

 ٚاٌى١ّ١بئ١خداٌخ ِٛعجخ ث١ٓ لشاءاد اٌخٛاص اٌطج١ع١خ  اسرجبؽ١ٗٚعٛد عاللخ  -1

ٚأعٍٛة اٌٛثشح اٌّغزخذَ فٟ صخشفخ اٌّفشٚشبد ٚاٌّالثظ إٌّفزح ِٓ  ٚا١ٌّىب١ٔى١خ 

 .أعٛد فٟ اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجعذٞ 2/1لّبػ ع١ٕض 

 داٌخ ِٛعجخ ث١ٓ لشاءاد اٌخٛاص اٌطج١ع١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ اسرجبؽ١ٗٚعٛد عاللخ  -2

ّفشٚشبد ٚاٌّالثظ إٌّفزح ِٓ ٚأعٍٛة اٌٛثشح اٌّغزخذَ فٟ صخشفخ اٌ ٚا١ٌّىب١ٔى١خ

   .أصسق فٟ اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجعذٞ 3/1لّبػ ع١ٕض 

ؽممذ إٌّزغبد إٌّفزح ثأعٍٛة اٌٛثشح دسعخ لجٛي ٔغبػ فٟ ػٛء ِزٛعطبد رم١١ُ  -3

 .اٌّؾى١ّٓ ٌٍّؾٛس األٚي ِٓ ِؾبٚس اٌزم١١ُ ) اٌزظ١ُّ (

بػ فٟ ػٛء ِزٛعطبد رم١١ُ ؽممذ إٌّزغبد إٌّفزح ثأعٍٛة اٌٛثشح دسعخ لجٛي ٔغ -4

 .اٌّؾى١ّٓ ٌٍّؾٛس اٌضبٟٔ ِٓ ِؾبٚس اٌزم١١ُ ) أعٍٛة اٌٛثشح (

ؽممذ إٌّزغبد إٌّفزح ثأعٍٛة اٌٛثشح دسعخ لجٛي ٔغبػ فٟ ػٛء ِزٛعطبد رم١١ُ  -5

  .اٌّؾى١ّٓ ٌٍّؾٛس اٌضبٌش ِٓ ِؾبٚس اٌزم١١ُ )اٌّغزٜٛ اٌغّبٌٟ ٌٍمطعخ إٌّفزح(

عٍٛة اٌٛثشح دسعخ لجٛي ٔغبػ فٟ ػٛء ِزٛعطبد رم١١ُ ؽممذ إٌّزغبد إٌّفزح ثأ -6

 اٌّؾى١ّٓ ٌٍّؾبٚس وىً ِٓ ِؾبٚس اٌزم١١ُ. 
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 ومشكلة البحث: المقدمة
تعتة  المالةس المصنيعة من أقمشة الجٌنز أكا  المالةس انتشا ا ةٌن مالةس األطفلال 

وا  للً معظلل  يالشللةا  يالكةللا  حٌللث إنىللا تناسلل  األعمللا  السللنٌة المبتلفللة   يٌللت  ا تللدا 
المناسةات ياألجياء الصٌفٌة يالشتيٌة كما أنىا تالب  كل مظى  ملن مظلاو  الحٌلاة الٌيمٌلة 
من العمل إلى ال حالت يالحفالت يالمناسةات األبل   يٌيجلد منىلا الكاٌل  ملن التنيعلات 

 (2002ياألسعا  .) نشين محمد السٌد عةدن    ياألليانسياء  ً التصمٌمات 
   يقلد اةتكل  قملا  الجٌنلز لٌفلى سلت يس  لً 1783الجٌنز لعا  ٌ جع تا ٌخ ظىي  

أم ٌكا يا تلةط عنلد ظىلي ن ة علان الةقل  األمل ٌكٌن يازدول ت صلناعة الجٌنلز  يةمل ي  
الزمن اجتاحت ميجه الجٌنز العال  ةأكمله  يغزا ياجىات المحال  ً كلل الةللدان  يأصلة  

 اقٌللة  ال بٌاطلةالي  الجٌنلز إلللى ميضلة كلل األعمللا   ي لى السللنيات األبٌل ة انتقللت عللد
 ظى ت تصامٌ  لكةا  المصممٌن العاملٌن   تحيلت  ٌىا أقمشة الجٌنلز إللى ميضلة   ٌعلة 
 المسلللللللتي   ةعلللللللدما أدبللللللللت علٌىلللللللا إضلللللللا ات ممٌلللللللزة ملللللللن اللللللللدانتٌل يالشلللللللةا

 http://ar.wikipedia.org/wiki/25يالتط ٌز
اشتق أصل كلمة جٌنز من أس  مدٌنة تسمى جٌنيا ةاٌطالٌا يلىا عمله تسمى ) الجلٌن ( 
كانت متدايلة  ً الق ن ال اةع عشل  يالبلامس عشل  ال  أطلقلت ول ن الكلملة ) جلٌن( عللى 
نيع البامة القطنٌة التً كانت تةاع حٌن  للا يحلي ت  ٌملا ةعلد إللى قملا  الجٌنلز ) عةلد 

 .(1284   ف    ضا صال  شالمنع  صاة 
 17ي ى ةداٌة األم  كانت تصنع مالةلس الجٌنلز ملن باملات متعلددة   يلكلن  لً القل ن 

صنعت مالةس الجٌنز من بامة القطن ي لا لزٌادة قد تىا على التحمل يةالتالً ال تتملزق 
ةسىيلة ية لا ٌمكن الحصيل على مالةس الجٌنز ةاللين األز ق الداكن .) أنصلاف حسلن 

 .(1288نص    
كبلط جدٌلد لميضلة (Used)  ظى ت ميضة جدٌدة يوى المسلتعمل 1222عا   ى ي

 (Collier, Robert ,1999)شعةٌة كةٌ ة ةٌن الشةا   اكتسةت التًمالةس الجٌنز 

يكان ٌت  نسجه  ً ةادئ األم  ةط ٌقة النسٌج المة د  كما كان اللين األز ق ولي الللين 
 ( 1288حسن نص     أنصاف)  اآلن تنيعت أليانه أماالممٌز له  ً ةداٌته 

حٌث ٌعتة  النسٌج المة د  اانً الت اكٌ  النسجٌة استبداما يٌبتلف  ً مظىل ة علن 
النسلٌج السلادة نتٌجللة لط ٌقلة ةنابله يتللدابل بٌيطله مللع ةعضلىا  ىلي ٌعطللى سلطحا ممٌللزا 
لألقمشللة ٌظىلل  علللى شللكل بٌلليط مابلللة قط ٌللة   ي ٌلله تتعاشللق بٌلليط السللداء مللع بٌلليط 

 د جة  ً المةا د العادٌة أي أقل أي اكة   ً المةا د الممتدة .45ً زياٌا اللحمة  
 النسلجًيمتانته ياقله عما لي كان مصنيعا ةالت كٌ   ةتماسكهيٌتمٌز النسٌج المة د  

  .(2008يحدن التك ا .) على السٌد زلط     ً الدابلةعدد البٌيط  لزٌادة نتٌجةالسادة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/25
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وللي الت كٌلل  النسللجً األكالل  اسللتبداما  للً األقمشللة   2/1يٌعتةلل  النسللٌج المةلل د    
      3/1المبصصللة لمالةللس الجٌنللز  يونللاا ةعللا المصللانع التللً تسللتبد  النسللٌج المةلل د  

 .(2010)مع يف أحمد مع يف 
يالنسللٌج المةلل د  ٌمتللاز ةأنلله الٌتسللخ ةسللىيلة نظلل ا ليجلليد البطلليط المابلللة يلكنلله 

لا ٌجعلله مناسلةا لمف يشلات حجل ة الطفلل يكل لا التنظٌف ي   ًمجىيد كةٌ   إلىٌحتام 
 .(Grosicki,Z.J,1975)مالةسه يمكمالته 

العلماء يتعلد ياحلدة ملن  اوتما يحٌث أن د اسة م حلة الطفيلة تشكل جزءا كٌ ا من 
المجتمللع للل ا  انلله ٌجلل  االوتمللا    للً العلمللً اللليعًٌسللتدل ةىللا علللى تةلللي   التللًالمعللال  
حصليله عللى   لًيزبا  ىلا يأليانىلا الن  للا ٌسلاعد الطفلل يبطيطىا  األطفالةمالةس 

 تمكنه من اال تقاء ةمظى ن . التًاحتٌاجاته من المتطلةات 
ٌقلاس ةىلا تقلد   التلًكما تعتة  د اسة م حلة الطفيلة ياالوتملا  ةىلا ملن أول  المعلاٌٌ  

ىا    الطفل ٌتلأا  كل األمةالياقع اوتما  ةمستقةل   ًاالوتما  ةالطفيلة  أن إ المجتمع ي قٌه 
تلأاٌ  كةٌلل  ةكلل مللا ٌحللٌط ةله يمللن أولل  ملا ٌتللأا  ةله مالةسلله للل لا ٌجل  االوتمللا  ةتطلليٌ  

     اليظٌفٌللة يالجمالٌللة لتللتالب  مللع طةٌعللة الطفللل  األغلل اايالمالةللس لتتناسلل  مللع  األقمشللة
 التللًوللى أحللد المنتجللات الملةسللٌة  األطفللالمالةللس    (2004   يآبلل ين) حسللن سلللٌمان 

 الةنلابًأول  عنصل  ملن عناصل  الت كٌل   ولً الباملة   ل الباملة  ٌىلا االدان ال بٌسلٌةتمال
) نشللين عةللدال ي ف تي ٌللق    األقمشللةتحدٌللد بلليا    للً األكةلل حٌللث ان لىللا الللدي  

حٌللث كشللفت  األطفللالتلل ا  علللى البلليا  اليظٌفٌللة يالجمالٌللة لمالةللس  يالتللً  (1222
للملةس  لى قد تله عللى تىٌبله منلار مصلط  ٌحلٌط الد اسات الحدٌاة عن الطةٌعة اليظٌفٌة 

ٌللي   جمٌللع المتطلةللات  صللحًأانللاء ا تدابلله يٌجلل  ان ٌكللين ولل ا المنللار  ارنسللانةجسلل  
أداء   لًحاللة تليازن كاملل   لًالجسل  لٌكلين  إلٌىلاٌحتام  التًالفسٌيليجٌة يالسٌكيليجٌة 

ةله جسل  الطفلل ملن  قله  للطفل لما ٌتمٌز ةالنسةةالحٌيٌة يٌتضاعف أومٌة الملةس  يظابفه
 .(2008   وةه هللا علىينعيمه يك لا بصاب  نمين  ى كل م حلة .) عال ٌيسف 

يتتمٌز مالةس األطفال ةتنيع تصلمٌماتىا ملن حٌلث الزبلا ف المسلتبدمة يأسلالٌ  
الزب  ة التً تضفى جيان  جمالٌة ييظٌفٌة على مللةس الطفلل   كملا انله تتنليع األقمشلة 

س األطفال يتتطٌ  ةاسلتم ا  ملع تطٌل  الميضلة نتٌجلة ل غةله األطفلال المستبدمة  ً مالة
التطٌٌ  يالتجدٌد يمساٌ ة ما وي حدٌث   يلكن  غ   لا تظل أقمشة الجٌنز من   ًالدابمة 

األقمشة المفضلة يالتً ٌكا  استبدامىا  ً مالةس األطفلال لملا تتصلف ةله ملن العدٌلد ملن 
 تطلةات م حلة الطفيلة.البصاب  الطةٌعٌة يالتً تتناس  مع م

 ل مللن أولل  الشلل يط العامللة التللً ٌجلل  أن تتلليا    للً التصللمٌمات الباصللة ةاألطفللا  
لعةله ينيمله   نعيملة  أانلاء  ال احة ٌج  ان تي   المالةس للطفل الشعي  ةال احلة  األمان
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الململلس تلل د  الللى شللعي  الطفللل  البشللنة للالمالةس  األطفللالالمسللتبدمة لمالةللس  األقمشللة
 (Tondl ,Rose,2002 ).كة مما قد ٌ    ةش ته ةالح

ٌحتام الطفل الى متطلةات يظٌفٌة يجمالٌة متماللة  لى مظىل  يللين يململس يطل اين 
 .(2012   صا ٌناز سمٌ   حعةد الفتا)غادة ك لا مقايمة الملةس لالستىالا القما  

يتقلدٌمىا  تاجىاةإنتقي  صناعة النسٌج  التًأحد النيعٌات الىامة كما تعتة  المف يشات 
ةجانلل  كةٌلل  مللن الدقللة يالعناٌللة    إنتاجىللالجمىللي  المسللتىلكٌن   يوللى تحظللى  للى مجللال 

يتعتة  المف يشات من الض ي ٌات الالزمة لكلل منلزل لملا لىلا ملن يظٌفلة جمالٌلة   يقلد 
ٌعتة وا الةعا مقٌاس للمستي  المادي يالجمالً للمكان الميجيدة ةه   يتعتة  مف يشلات 

فل من المنتجات الىامة التلً تحتلام إللى عناٌلة شلدٌدة  لً ابتٌا ولا يتصلمٌماوا حج ة الط
ينسجىا حتى تفً ةالط ا اليظٌفً ةجان  تحقٌق الط ا الجمالً يإضفاء اللمسلة الفنٌلة 

 .(2010على حج ة الطفل ) أسمىان إسماعٌل محمد النجا    
  Hand Taftting)  اللية ن ةاليبل)  يمن أسالٌ  الزب  ة األسلي  النسجً اللية ي

تستبد  لتحقٌق تأاٌ ات  نٌة حٌث أنىا  ن   ٌع ٌتطلل  مسلتي  علالى ملن  (Pile) الية ن 
  يقد انتش  استبدامه ةشكل ياض   لى  النسجٌةقطع من السجاد يالمعلقات  رةداعالمىا ة 

لسلط  االينه االبٌ ن   انه ٌحتام إلى نيعٌه معٌنه من القما  لنسٌج األ ضٌة ٌت  أضا ه ا
باصة تسمى المسدس تقي  ةط ز البٌيط الباصة ةالية ة دابل  أدانٌت  تكيٌنه عن ط ٌق 

 .(2010) سم  عادل الحلةى    األ ضٌةنسٌج 
ولل ن الللية ة عللن ط ٌللق اسللتعمال إةلل ة ةٌطا ٌللة ي لللا ةللإم ا  البٌلليط يٌمكللن تنفٌلل  

أقصلى اسلتطالة القطنٌة المح  ة ياستبدا  قملا  جٌنلز أي الت جلال ي للا للحصليل عللى 
يتاةٌتىللا ةاسللتبدا  دةللاةٌس مكتلل  يتكللين  بشللةًممكنللة يٌللت  تاةٌتىللا علللى إطللا  )ةلل ياز( 

مشديدة شدا جٌدا يٌت  طةع التصمٌ  ةياسطة الك ةلين يٌةلدأ اسلتعمال ارةل ة لعملل اللية ة 
.) (2 1)شلكل حس  الطيل المطلي  ي لا ةيضلع حلاجز ٌحلدد ا تفلاع اللية ة المطليةلة 

 .(1225اٌه   وانى عةدن قت
 
 
 
 
 
 
 

ظى  الية ة يٌيض   (1) شكل 
 ارة ة المستبدمة

سط  الية ة يا تفاعىا كما  (2) شكل
 ٌيضحه الشكل.
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للجٌنز بيا  اٌجاةٌة لما سةق ت  تفضٌل قما  الجٌنز  ى تنفٌ  المنتجات يباصة أن 
تشمل الشطل النيعى المة يل يالمتانة يمقايملة التملزق يمقايملة التكسٌل  يمقايملة الك مشلة 

 .(2011   إة اوٌ محمد  أٌمنينفا ٌة الىياء يامتصا  الماء يمقايمة االحتكاا ) 
للمالةلس يالمف يشلات ملن البليا  الىاملة لجمٌلع  الليظٌفًاألداء  كفلاءةكما تعتة  

المنتجات النسلجٌه    تحظلى مالةلس الجٌنلز ةعناٌلة ياوتملا  الكاٌل ٌن   حٌلث تحتلل مكانله 
ممٌزن لد  األ  اد من جمٌع األعما    لما لىا من مقد ة عالٌة على تحمل االجىادات التلً 

 تتع ا لىا.
نللت األقمشللة مالبمللة يظٌفٌللا ا ا كانللت دا بللة ي بللية يغٌلل  بشللنه يم نلله  كلمللا كا

 يم ٌحة  ً اللةس يك لا تقاي  االستىالا يتسم  ةتىيٌة الجس  يالتبل  من الع ق .
يتعنى كلمة التيظٌف ةكٌفٌة عمل األشٌاء يأدابىا يٌشا  إلى التيظٌف ةالنسلةة للمللةس 

 .(2011    يسا  مصطفى  إلى أداء جزء من ال داء ككل .) حنان حسنى
سًلالتسا ل  ً تنحص   يالًتيمن ونا كانت مشكلة الةحث  اللية ة  أسللي ملا ولي تلأٌا  االتلى  ال ٌب

ًٌفاألداء على كال من  ٌنز المنف ةلمف يشات حج ة الطفل يمالةسه  يالجماًل اليظ  .من قما  الج
  

 Research Aims :البحث  أهداف

سلتفادة ملن جمالٌلات أسللي  اللية ة رال اء القلٌ  الجمالٌلة إلقاء الضليء عللى إمكانٌلة اال -1
 .لمف يشات يمالةس الطفل

نما م من مف يشلات يمالةلس الطفلل ي للا ةاسلتبدا  أسللي  اللية ة يتصلمٌمات تنفٌ   -2
 باصة ةالطفل تتفق مع احتٌاجات الطفل.

لمسلتبد   لً د اسة اا  أسللي  اللية ة عللى األداء الليظٌفً يالجملالً لقملا  الجٌنلز ا -3
 تنفٌ  المنتجات.

 

 Research Assumptions : البحث فروض

 داٌخ ِٛعجخ ث١ٓ لشاءاد اٌخٛاص اٌطج١ع١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ اسرجبؽ١ٗرٛعذ عاللخ  -1

ٚأعٍٛة اٌٛثشح اٌّغزخذَ فٟ صخشفخ اٌّفشٚشبد ٚاٌّالثظ إٌّفزح ِٓ  ٚا١ٌّىب١ٔى١خ 

 ٞ  .أعٛد فٟ اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجعذ 2/1ٕض ١لّبػ ع

داٌخ ِٛعجخ ث١ٓ لشاءاد اٌخٛاص اٌطج١ع١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ  اسرجبؽ١ٗرٛعذ عاللخ  -2

ٚأعٍٛة اٌٛثشح اٌّغزخذَ فٟ صخشفخ اٌّفشٚشبد ٚاٌّالثظ إٌّفزح ِٓ ٚا١ٌّىب١ٔى١خ 

   .أصسق فٟ اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجعذٞ 3/1ٕض ١لّبػ ع

ٛة اٌذٛثشح دسعذخ لجذٛي ٔغذبػ -3 فذٟ ػذٛء ِزٛعذطبد رم١ذ١ُ  رؾمك إٌّزغبد إٌّفذزح ثأعٍذ

 .اٌّؾى١ّٓ ٌٍّؾٛس األٚي ِٓ ِؾبٚس اٌزم١١ُ ) اٌزظ١ُّ (

ٛة اٌذٛثشح دسعذخ لجذٛي ٔغذبػ فذٟ ػذٛء ِزٛعذطبد رم١ذ١ُ  -4 رؾمك إٌّزغبد إٌّفذزح ثأعٍذ

 .اٌّؾى١ّٓ ٌٍّؾٛس اٌضبٟٔ ِٓ ِؾبٚس اٌزم١١ُ ) أعٍٛة اٌٛثشح (
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ٛة اٌذٛثشح دسعذذخ لجذذٛي ٔ-5 غذذبػ فذٟ ػذذٛء ِزٛعذذطبد رم١ذذ١ُ رؾمذك إٌّزغذذبد إٌّفذذزح ثأعذٍذ

 .اٌّؾى١ّٓ ٌٍّؾٛس اٌضبٌش ِٓ ِؾبٚس اٌزم١١ُ )اٌّغزٜٛ اٌغّبٌٟ ٌٍمطعخ إٌّفزح( 

ٛة اٌذٛثشح دسعذخ لجذٛي ٔغذبػ فذٟ ػذٛء ِزٛعذطبد رم١ذ١ُ  -6 رؾمك إٌّزغبد إٌّفذزح ثأعٍذ

 اٌّؾى١ّٓ ٌٍّؾبٚس وىً ِٓ ِؾبٚس اٌزم١١ُ. 
 

 األسلوب البحثي :
 Research Idioms  يظطهذاث انبذث :  

تتمٌلللز ةالسللداء األز ق الطلللامق ) الكحللللى ( ةٌنمللا بٌللليط اللحلللا  غٌللل   ألًشةةت انجُٛةةةش:  -
المنسليم يتبتفلً بٌليط اللحملة  لى ظىل   مصةيغة  تظى  السداء الز قاء على يجىه

  (Crowther,Elizabeth ,1985).القما 

بدمة  ى مصطل  ٌشمل جمٌع أنياع األقمشة المستUpholstery : انًفزٔشاث : -
المعلقات ... الخ(  –أغطٌة االس ة  –أقمشة التنجٌد –المف يشات المنزلٌة يغٌ وا )الستاب  

 .(2008)ني ا حسن إة اوٌ  العدي    
 Functional Performance: األداء انٕظٛفٙ -

ً أي غٌ  النسجً (  ً الظ يف  ً للمنتج ) النسج ً وي عملٌة االستبدا  الحقٌق األداء اليظٌف
ة لالسلتبدا  يتحدٌلد الةٌ بٌة المحٌطة يالتً من باللىلا ٌمكلن اسلتبال  المتطلةلات األساسٌل

 .(2002الجمل    البيا  التً تتحدد جيدة المنتج على أساسىا .) محمد عةد هللا
يالكٌمٌابٌلة الطةٌعٌلة اليظٌفً  ً و ا الةحث ولي ملد  تليا   البليا   ةاألداءيالمقصيد 
بدا  النىلابً ةلالمنتج مالل قلية الشلد ياالسلتطالة ياةلات الللين المناسلةة لالسلتيالمٌكانٌكٌة 

 ةاالحتكاا ياةات اللين للع ق يالطسٌل يالكلي  يالضيء.
ةأنلله يحللدن العالقللات الشللكلٌة ةللٌن  Aestheticsعلل ف و ةلل ت  ٌللد الجمللال  :الجماا   -

للعلل  األشٌاء التً تد كىا حياسنا   اما جين دٌي  ع ف الجمال ةفعلل ارد اا يالتل يق 
 http://facultyofarts.yoo7.com/t1730.topicالفنً .

 .ل ا وي ت يق وٌبة الشا ةصي ة علمٌة  نٌة    
  Hand Tafttingانٕبزة بانٕخذ : -

لقطنٌلة المحل  ة تنف  و ن الية ة عن ط ٌق استعمال اة ن باصة ي لا ةإم ا  البٌليط ا  - 
ياسللتبدا  قمللا  جٌنللز أي الت جللال ي لللا للحصلليل علللى أقصللى اسللتطالة ممكنللة يٌللت  
تاةٌتىا على إطا  يٌكين مشديدا يٌت  طةاعة التصمٌ  ةياسطة الك ةلين يٌةلدأ اسلتعمال 
االةلل ة لعمللل الللية ة حسلل  الطلليل المطلللي  ي لللا ةيضللع حللاجز ٌحللدد ا تفللاع الللية ة 

 .(2007  زةه عةد العزٌالمطليةة )غادة شاك   و

المف يشلات يالمكملالت قطلع ملن  رةداع المىا ةمن  عالًوي  ن   ٌع ٌتطل  مستي    
يالمالةس   إال انه ٌحتلام إللى نيعٌلة معٌنلة ملن القملا  لنسلٌج األ ضلٌة ياللية ن ولً 

http://facultyofarts.yoo7.com/t1730.topic
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باصللة تسللمى ةللارة ة  أدانأضللا ه علللى سللط  النسللٌج حٌللث ٌللت  تكيٌنىللا عللن ط ٌللق 
 ةط ز البٌيط الباصة ةالية ة دابل نسٌج األ ضٌة .الةٌطا ٌة تقي  

 الزبا ف مشتقه من الزب  ة   يةال جيع إلى مصاد وا : Ornamentationانشخزفت : -
يجللد إنىللا تعنللى : الزٌنللة   يكمللال حسللن الشللا يٌقللال)تزب ف ال جللل (ا  : تللزٌن ) اةللن 

 .(1272منظي   
 أي التطعٌ    أي غٌ   لا ) إة اوٌ  مصطفى يٌقصد ةالزب  ة :  ن تزٌٌن األشٌاء ةالنق      

تعتة  الزب  ة من أو  الفنين التشكٌلٌة يأعظمىا أا ا  ً إكسلا    (1222أنٌس يآب ين  
)   معظ  المنتجات الح  ٌة يغٌ وا من الصناعات قٌما جمالٌة   ةارضا ة إلى قٌمتىا النفعٌة 

 .(1272حسن حميدة   
          مصلللطل  المللللةس م اد لللات لطيٌلللة كاٌللل ة مالللل ي د  لللى تع ٌلللف: Dressالملببب  :  -

)اللةاس  ال داء  الاٌا ( أي جاء  ً لسان الع   الةن منظلي  أن الل داء ولي الشلا الل ي 
ٌلللةس  للال داء وللي الططللاء الكةٌلل  يكللل مللا زٌنللا  ىللي  داء يمللا  كلل  ةللداب ة المعللا ف 

ألح ٌلة يالقةعلات يغٌ ولا ( ٌحتلي  عللى المالةلس ياdressالة ٌطانٌة أن ال داء ةمعنى )
 يٌشٌ  إلى التططٌة المستبدمة لجس  ارنسان.

( وي الشا المنسيم ملن الشلع  أي الصليف أي القطلن أي جللد clothesيالمالةس ةمعنى)  
الحٌيان يتعنى كلمة المالةس التً تططى الجس  كله ةأنياعه المبتلفة الدابلٌلة يالبا جٌلة 

 .(1227()  شد  على أحمد عٌد  يمكمالت الزٌنة أٌضا )اركسسيا ات
 ىي كل ما ٌ تدٌه ارنسلان لسلت  جسلمه يتططٌتله   ةأنياعله المبتلفلة الدابلٌلة يالبا جٌلة  

 .(1226يمكمالت الزٌنة ) علٌه عاةدٌن   
وللى إضللا ات أي قطللع تصللاح  أشللٌاء  بٌسللٌة لتزٌللد مللن :  Accessoriesالمكماا : : -

ىلا اانيٌلة يلٌسلت أساسلٌة  مكملالت المالةلس جمالىا ي ينقىلا يان كانلت ولى  لى حلد  ات
ممكن ان تزٌد من جمال ي ينق المالةس ا ا أضٌفت الٌىا ةأسلي  متمٌلز يأنٌلق .) نادٌلة 

 .(1222محميد بلٌل  
وً كل ما ٌمكن أن ٌضاف للملةس سياء كان متصال أي منفصال عنه ٌمكن أن ٌزٌلد ملن   

ق ةلله إشللةاع ال غةللة الجمالٌللة لللد  جماللله ي ينقلله يٌعطٌلله مظىلل ا جمللٌال جلل اةا يٌتحقلل
 .(2002   ل)  شا  ياز عةد العا مستبد  و ن المكمالت

 

 Research Tools :أدوا: البحث

ٔٛع١ٓ ِٓ لّبػ اٌغ١ٕض ٚاٌزٟ رُ إعشاء ع١ٍٙب االخزجذبساد اٌطج١ع١ذخ  :األطاطٛتانخاياث   -1

   .١ز إٌّزغبد ِٕٙبٚرُ رٕفٚرُ عًّ ِٛاطفخ ٌٙز٠ٓ إٌٛع١ٓ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ٚا١ٌّىب١ٔى١خ  

ٛة اٌذٛثشح ؽ١ذش رذُ اعذزخذاَ  ٚاٌزذٟاٌخ١ذٛؽ  ِذٓ أٔٛاع  :انًظاعذةانخاياث -2 ؼ ألعٍذ رظٍذ

 ثأٌٛاْ ِزعذدح. DMCخ١ٛؽ وزْٛ ثبس١ٌخ ِٓ ٔٛع 
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   األدٔاث انًظاعذة: -3

 رظ١ّّبد صخشف١خ ِالئّخ ٌّفشٚشبد ، ِىّالد ِٚالثظ األؽفبي. -

 .ُ رؾج١ش، ٔٛي )ثشٚاص خشجٝ، دثبث١ظ ػغؾ(إثشح اٌٛثشح، وشثْٛ، لّبػ،  وٍه،  لٍ -

رم١ذ١ُ ٌٍّٕزغذبد إٌّفذزح  اعذزجبٔٗ لبِذذ اٌجبؽضذخ ثزظذ١ُّ  :اطتباَّ تمٛٛى انُادٛةت انجًانٛةت -4

 ٌٍّٕزغبد إٌّفزٖ ِؾً اٌذساعخ.اٌغّب١ٌخ ٌٍٛلٛف عٍٝ ِغزٜٛ إٌبؽ١خ 

وًذ ِؾذٛس ٠ٚؾزٜٛ ، ٚرىٛٔذ االعزجبٔٗ ِٓ أسثعخ ِؾبٚس ٠زؼّٓ وً ِؾٛس أسثعخ ثٕٛد 

ع١ذذ  -ع١ذذ عذذا -ِّزبص) عٍٝ ِغّٛعخ ِٓ اٌعجبساد ٚرزىْٛ األعزجبٔخ ِٓ ١ِضاْ خّبعٝ

 .االعزجبٔٗ (، ٚلذ رُ ل١بط طذق ٚصجبدػع١ف–ِمجٛي  –
 

 :االطتباَّ طذق ٔثباث

 :انظذق ٔانثباث

 اطتبٛاٌ دٕل رأ٘ بعغ خبزاء انتخظض فٙ اطتباَّ تمٛٛى انًُتجاث 

ٌٍزؾمذك ِذٓ طذذق ِؾزذٜٛ االعذزجبٔٗ  -تباَّ تمٛٛى انًُتجةاث:أٔالً: اختبار طذق يذتٕ٘ اط

رذُ عشػذٙب فذٟ طذٛسرٙب األ١ٌٚذذخ عٍذٟ ِغّٛعذخ ِذٓ اٌّؾىّذذ١ٓ ِذٓ أعذبرزح فذٟ اٌزخظذذض 

ثى١ٍبد االلزظبد إٌّضٌٟ ٚو١ٍبد اٌزشث١خ إٌٛع١خ لغذُ االلزظذبد إٌّضٌذٟ )رخظذض ِالثذظ 

   ِؾىُ.15ٚٔغ١ظ( ، ٚثٍغ عذدُ٘

وذًذ عجذذبسح ٌٍّؾذذٛس اٌخذذبص ثٙذذب ٚوذذزٌه طذذ١ب خ  ٚرٌذذه ٌٍؾىذذُ عٍذذٟ ِذذذٞ ِٕبعذذجخ

 اٌعجبساد ٚرؾذ٠ذ ٚإػبفخ أٞ عجبساد ِمزشؽخ. 

ٚرُ ؽغبة ٔغجخ االرفبق ٌذٞ اٌّؾى١ّٓ عٍٟ وً عجبسح ِٓ عجبساد اعزجبٔٗ رم١١ُ   

% ٚرُ إػبفخ 09إٌّزغبد، ٚرُ اعزجعبد اٌعجبساد اٌزٟ رمً ٔغجخ ارفبق اٌّؾى١ّٓ ع١ٍٙب عٓ 

ّب ٘ٛ ِٛػؼ، ٚثزٌه رىْٛ اعزجبٔٗ رم١١ُ إٌّزغبد لذ خؼعذ ٌظذق اٌعجبساد اٌغذ٠ذح و

 اٌّؾزٛٞ فٟ رؾذ٠ذ أفؼً إٌّزغبد.

ٌؾغبة صجبد اعزجبٔٗ رم١١ُ إٌّزغبد رُ  -ثاَٛاً: اختبار ثباث اطتباَّ تمٛٛى انًُتجاث:

ِٕزغبد رزٛافش ف١ٙب ٔفظ ششٚؽ ع١ٕخ اٌذساعخ ٚثعذ اٌزطج١ك  5اٌزطج١ك عٍٝ ع١ٕخ لٛاِٙب 

ٚرٌه عٓ ؽش٠ك رمغ١ُ وً  -:Split-Halfبطزٚمت انتجشئت انُظفٛت  ؽغبة اٌضجبدرُ 

ِؾٛس ِٓ ِؾبٚس اعزجبٔٗ رم١١ُ إٌّزغبد إٌٝ ٔظف١ٓ، عجبساد فشد٠خ، عجبساد صٚع١خ ٚلذ 

رُ ٘زا اٌزمغ١ُ ثبٌٕغجخ ٌىً ِؾٛس ِٓ ِؾبٚس اعزجبٔٗ رم١١ُ إٌّزغبد   ٚوزٌه ثبٌٕغجخ ٌٍّؾٛس 

ث١ٓ ٔظفٟ اعزجبٔٗ رم١١ُ إٌّزغبد اعزخذِذ اٌجبؽضخ ِعبدٌخ وىً. ٌؾغبة االسرجبؽ 

Spearman-Brown  ٚوزٌه ِعبدٌخGuttman  ٌؾغبة االسرجبؽ ث١ٓ ٔظفٟ وً ِؾٛس

 .ِٓ ِؾبٚس اعزجبٔٗ رم١١ُ إٌّزغبد
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 اختبار يعايم ارتباط انتجشئت انُظفٛت نًذأر اطتباَّ تمٛٛى انًُتجاث  ككم  :(1جذٔل )

 .تٔيذأرِ انفزعٛ

 يعايم ارتباط جتًاٌ يعايم ارتباط طٛبزياٌ ـ بزأٌ  انًذٕر

 58.0 58.0 األول )التصميم(

 58.0 58.0 )أسموب الوبرة( الثاني

 58.0 58.0 الثالث )الناحية الجمالية(

 58.0 58.0 المحاور ككل
 

ثذشاْٚ ، –٠ٛػؼ اٌغذٚي أْ ِعبًِذ اسرجذبؽ اٌزغضئذخ إٌظذف١خ ٌالعذزج١بْ ٌغذ١جشِبْ 

بْ، ِعبِالد ِمجٌٛذخ ٔغذج١بو ٚرأع١غذبو عٍذٝ ِذب عذجك أطذجؼ اعذزجبٔٗ رم١ذ١ُ إٌّزغذبد   فذٟ عزّ

 ِؾبٚس. 3ِمغّخ إٌٟ  حعجبس12طٛسرٙب إٌٙبئ١خ ٠زىْٛ ِٓ 
 

 خطٕاث انذراطت انتطبٛمٛت :

   .إعشاء االخزجبساد اٌطج١ع١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ٚا١ٌّىب١ٔى١خ ٌزؾذ٠ذ ِٛاطفبد لّبػ اٌغ١ٕض -1

ٌمّبػ ٌٚىٓ ٚفمذب ٌّمبعذبد اٌع١ٕذبد اٌّذزوٛسح ثبٌّٛاطذفبد اٌم١بعذ١خ  رٕف١ز اٌٛثشح عٍٝ ا -2

ٚاٌزذذذٟ عذذذٛف رغذذذزخذَ ٌالخزجذذذبساد اٌطج١ع١ذذذخ ٚاٌى١ّ١بئ١ذذذخ ٚا١ٌّىب١ٔى١ذذذخ   لذذذٛح اٌشذذذذ 

صجذبد ٌٍىٍذٛس -صجبد ٌٍعشق  ؽّؼذٟ ، ِزعذبدي ، لٍذٛٞ   –صجبد ٌٍغغ١ً  –ٚاالعزطبٌخ 

ه ٌزم١ذذذ١ُ األداء اٌذذذٛ ١فٟ صجذذذبد ٌٍؼذذذٛء ٚرٌذذذ –صجذذذبد ٌالؽزىذذذبن   عذذذبف ، ِجٍذذًذ    –

 ألعٍٛة اٌٛثشٖ ثعذ رٕف١ز٘ب عٍٝ لّبػ اٌغ١ٕض .

 .ؽ١ش رُ اخز١بس رظ١ّّبد رظٍؼ ٌٍطفً اخز١بس اٌزظ١ُّ اٌّالئُ ٌٍمطعخ -3

 اخز١بس ٔٛع ٚأٌٛاْ اٌخ١ٛؽ اٌّالئّخ ٌٍمطعخ. -4

 رٛص٠ع أٌٛاْ اٌخ١ٛؽ ٚفمب ٌٍزظ١ُّ. -5

 لض اٌمّبػ ٚفمب ٌٍمطعخ إٌّفزح.  -6

 جشٚاص اٌخشجٟ.شذ اٌمّبػ عٍٝ اٌ   -8

 ؽجع اٌزظ١ُّ اٌضخشفٝ عٍٝ اٌمّبػ ٚفمب الرغب٘ٗ ِٚىبٔٗ. -7

 اٌجذء ثبعزخذاَ أعٍٛة اٌٛثشح ؽزٝ االٔزٙبء ِٓ اٌمطعخ ثأوٍّٙب.   -2

 رشط١ت اٌمطع إٌّفزح ٌزظٍؼ ٌٍغشع اٌّعذح ِٓ أعٍٗ. -10

 .إٌّزغبد  ٌزم١١ُاعزجبٔٗ إعذاد  -11

 .اٌظذق ٚاٌضجبد( )ٚؽغبةاالعزجبٔٗ  ل١بَ عذد ِٓ اٌّؾى١ّٓ ثزؾى١ُ ثٕٛد -12

 ل١بَ عذد ِٓ اٌّؾى١ّٓ ثزؾى١ُ اٌمطع إٌّفزح . -13

 عًّ اٌزؾب١ًٌ اإلؽظبئ١خ ٚاٌّمبسٔبد ث١ٓ إٌزبئظ. -14
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 Research Curcumas يُٓج انبذث:

 .التج ٌةً اليصفًالمنىج 
 

 :RESULTS AND DISCUSSIONانُتائج ٔانًُالشت 
 

 : أٔال : َتائج خٕاص انخايت

قمللا  الجٌنللز يالتللً تلل  إجلل اء علٌىللا االبتةللا ات  تلل  عمللل مياصللفة لنلليعٌن مللن
 (:2)يالمٌكانٌكٌة ي قا للمياصفات القٌاسٌة يميضحا  ً الجديل  ةالطةٌعٌة يالكٌمٌابٌ

 

 انفزع األٔل:

رٛعذذذذ عاللذذذخ اسرجبؽ١ذذذٗ داٌذذذخ ِٛعجذذذخ ثذذذ١ٓ لذذذشاءاد اٌخذذذٛاص اٌطج١ع١ذذذخ ٚاٌى١ّ١بئ١ذذذخ   -

ٌّفشٚشذبد ٚاٌّالثذظ إٌّفذزح ِذٓ لّذبػ ٚا١ٌّىب١ٔى١خ ٚأعٍٛة اٌٛثشح اٌّغزخذَ فٟ صخشفخ ا

   .أعٛد فٟ اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجعذٞ 2/1ع١ٕض 

ٌٍزؾمك ِٓ طؾخ اٌفشع لبِذ اٌجبؽضخ ثؾغبة ِعبًِ اسرجبؽ ث١شعْٛ ث١ٓ    

اٌخٛاص اٌطج١ع١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ٚا١ٌّىب١ٔى١خ ٚأعٍٛة اٌٛثشح اٌّغزخذَ فٟ صخشفخ  لشاءاد

أعٛد فٟ اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجعذٞ ٚثٍغ ِعبًِ  2/1اٌّالثظ ٚاٌّفشٚشبد ِٓ لّبػ عٕض 

( ٚ٘ٛ ِعبًِ اسرجبؽ ؽشدٞ لٛٞ ِع ِشاعبح أْ لٛح اٌشذ فٟ ارغبٖ اٌغذاء 9.02االسرجبؽ )

ٚاٌٍؾّخ أخفؼذ ٚرفغش اٌجبؽضخ رٌه ثأْ اإلثشح اٌّغزخذِخ فٟ رٕف١ز اٌٛثشح أدد إٌٝ رمط١ع 

ّبػ ٌزٕف١ز اٌٛثشح .ث١ّٕب االعزطبٌخ صادد فٟ وً ِٓ خ١طٟ اٌغذاء ٚاٌٍؾّخ أصٕبء اخزشالٙب اٌم

 ارغبٖ اٌغذاء ٠ٚشعع رٌه ٌٕٛع اٌخبِخ اٌّغزخذِخ فٟ عذاء اٌمّبػ ٚ٘ٝ خبِخ اٌمطٓ .

 
 أطٕد( لبم ٔبعذ انًعانجت 1/ 2انمًاع )جُٛش  :(3شكم )

 

 انفزع انثاَٙ:
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خ ٚا١ٌّىب١ٔى١ذخ رٛعذ عاللخ اسرجبؽ١ٗ داٌخ ِٛعجخ ث١ٓ لشاءاد اٌخٛاص اٌطج١ع١خ ٚاٌى١ّ١بئ١ذ -

 3/1ٚأعٍٛة اٌٛثشح اٌّغزخذَ فٟ صخشفخ اٌّفشٚشبد ٚاٌّالثظ إٌّفزح ِٓ لّذبػ ع١ٕذض 

   .أصسق فٟ اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجعذٞ

ٌٍزؾمك ِٓ طؾخ اٌفشع لبِذ اٌجبؽضخ ثؾغبة ِعبًِ اسرجبؽ ث١شعْٛ ث١ٓ    

ٌّغزخذَ فٟ صخشفخ اٌٛثشح ا ٚأعٍٛة ٚا١ٌّىب١ٔى١خ اٌخٛاص اٌطج١ع١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ لشاءاد

أصسق فٟ اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجعذٞ ٚثٍغ ِعبًِ  3/1اٌّالثظ ٚاٌّفشٚشبد ِٓ لّبػ عٕض 

( ٚ٘ٛ ِعبًِ اسرجبؽ ؽشدٞ لٛٞ ِع ِشاعبح أْ لٛح اٌشذ فٟ ارغبٖ اٌغذاء 9.04االسرجبؽ )

ط١ع ٚاٌٍؾّخ أخفؼذ ٚرفغش اٌجبؽضخ رٌه ثأْ اإلثشح اٌّغزخذِخ فٟ رٕف١ز اٌٛثشح أدد إٌٝ رم

وً ِٓ خ١طٟ اٌغذاء ٚاٌٍؾّخ أصٕبء اخزشالٙب اٌمّبػ ٌزٕف١ز اٌٛثشح .ث١ّٕب االعزطبٌخ صادد فٟ 

 ارغبٖ اٌٍؾّخ ٠ٚشعع رٌه ٌٕٛع اٌخبِخ اٌّغزخذِخ فٟ ٌؾّخ اٌمّبػ ٚ٘ٝ خبِخ اٌمطٓ .

 
 .أسرق( لبم ٔبعذ انًعانجت 1/ 3انمًاع )جُٛش  :(4شكم )

 

 المنتجات : ذثانيا : نتائج تنفي

ةاسللتبدا  أقمشللة الجٌنللز  قطعللة  12تنفٌلل  مجميعللة مللن المنتجللات يعللددوا   تلل 
 : التالًيالمحددة مياصفاتىا  ً  الجديل 

 
 
 
 
 

 ( المنتج : المنفذة ومواصف ته 2جدو  )
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 التيصٌف المنتج  

 كوفرته طفل المنتج:  1
 -تركفوز  –مفو   –أصففر  األلوان المستخدمة:

-بفي  -أحمفر -أصفر فاتح –أسود  – يتي  -رو 
 .أبيض –برتقالي 

 .أسود -جين  أ رق القم ش المستخدم:
 .6تصميمات أطفال عدد  نوع التصميم:
        زبليكففففات –دزنتيففففل  خ ماااا : مساااا  دة: وحبببب ا 

 .) أقمشة مضافة(

2  
 
 
 
 
 

 (1لحا  طفل ) المنتج :
 –أ رق  –بفففففي   األلاااااوان المساااااتخدمة:

 –أخضفر  –أسفود  -أحمر –لبنى  -أبيض
أصفففر  –بنففي  -رو  غففامق –فففاتح رو  
  .أسود – يتي  –بنفسجي  –

 .جين  أ رق القم ش المستخدم:
تصفففميمات أطففففال عفففدد  ناااوع التصاااميم:

 .وحدتين
لّبػ لطٕذٟ  –أٚسعٕضا  خ م : مس  دة:

 .سعِٛبد أؽفبي

 
 

 ( المنتج : المنفذة ومواصف ته 2ت بع جدو  )
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 التيصٌف المنتج  

3  
 
 
 
 

 .(2) لحا  طفل المنتج :
 –أصفففففففر  –برتقفففففالي  األلاااااوان المساااااتخدمة:

 –رو  ففاتح  –أسفود  –أبيض  –أحمر  -تركوز 
 -أبففيض   -أخضففر   -بففي  غففامق –رو  غففامق 

 أ رق
 جين  أ رق القم ش المستخدم:

   .وحدزت 3تصميمات أطفال عدد  نوع التصميم:
   .لّبػ لطٕٟ  ِطجٛع ٚسداد خ م : مس  دة :

4  
 
 
 
 
 

 (1خدديه )المنتج: 
-برتقالي-رو –أبيضاألليان المستبدمة: 

 بنى -أخضر فاتح  –أخضرغامق
 جين  أسودالقما  المستبد : 
 تصميمات أطفالنيع التصمٌ : 

 .عٛعزٗ –دأز١ً أث١غ بامات مساعدة : 

 (2خدديه )المنتج:   5
–بي  غامق-أحمر–أبيضاألليان المستبدمة: 

  يتى  –أصفر–أسود
 رقجين  أ القما  المستبد : 
 تصميمات أطفالنيع التصمٌ : 

   دأز١ً أث١غبامات مساعدة : 
 

6 
 
 

 (3خدديه )المنتج:  
 –أصفر  –أسود  –برتقالي األليان المستبدمة: 

 مو   –فوشيا  –أبيض  –أخضر 
 جين  أسودالقما  المستبد : 
 تصميمات أطفالنيع التصمٌ : 

 –ثشرمذبٌٟ (  –عٛعذزٗ ) فٛشذ١ب بامات مسلاعدة : 

 –أؽّذش (  –ر٘جذٟ  ششائؾ عذبربْ )ثٕفغذغٟ
ف (  –) سٚص  يخذذذذذذشص وش٠غذذذذذذزب ٚسداد  –ِذذذذذٛذ

   ثالعز١ه فؼٟ

 ( المنتج : المنفذة ومواصف ته 2ت بع جدو  )
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 التيصٌف المنتج  

 .(4خدديه )المنتج:   8
 –أصفر –أخضراألليان المستبدمة: 

 .رو   -بنى  –أبيض  –برتقالى 
 .جين  أسودالقما  المستبد : 
 .تصميمات أطفالنيع التصمٌ : 

داء بامات مسلاعدة :  ز١ًذ –عٛعذزٗ عٛذ دٔا

 .أطفش

7 
 

 (5خدديه )المنتج: 
 –أسود  –أصفر األليان المستبدمة: 

 –بي  غامق–أحمر  –تركوز   -أبيض 
 .أ رق غامق

 .جين  أسودالقما  المستبد : 
 .تصميمات أطفالنيع التصمٌ : 
ٗ عٛداء بامات مساعدة :   ٚ.فش –عٛعز

 

 .(6خدديه )المنتج:   2
 –أسود  –برتقالي  األليان المستبدمة: 

 –أخضر  –بنفسجى  –تركوز   –أبيض 
  .نبيتى –أصفر 

 .جين  أسودالقما  المستبد : 
 .تصميمات أطفالنيع التصمٌ : 
 أخؼشٚسدح ثالعز١ه أث١غ بامات مساعدة : 

1
0 

 (1معلقة )المنتج:  
أخضر  –سود أ –أبيض األليان المستبدمة: 

   .أصفر –
 .جين  أسودالقما  المستبد : 
 .تصميمات أطفالنيع التصمٌ : 

ٝ بامات مساعدة :  ذ ٌٕج ٟ أثذ١غٚ  ّبػ لطٕذ ل

١ٔذذخ  ٌجطب ٖ ا ِضجذذذ ثغذذشص غّذذبد   ًٔ ٝ شذذى  –عٍذذ

ؽشٚف  وشٚش١خ ْ أطفشٚ  ٟ ثٍٛ إؽبس خبسع

ىشٚش١خ ٙب ثٌب ٔٛ  ٌٗ ش١ب ِضجز    .ٛف

 ( المنتج : المنفذة ومواصف ته 2ت بع جدو  )
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 التيصٌف المنتج  

11  
 
 

 (2معلقة )المنتج: 
 -أحمر –برتقالي  األليان المستبدمة: 

 أصفر   –لبنى  -كموني
 جين  أسودالقما  المستبد : 
 تصميمات أطفالنيع التصمٌ : 

شش٠ؾ عبربْ ٌٍزع١ٍك بامات مساعدة : 

 وّٟٛٔ أث١غ 

 (3معلقة )المنتج:   12
 – أ رق –أصفر  األليان المستبدمة: 

 بني  –أبيض  –أحمر 
 جين  كحلى القما  المستبد : 
 تصميمات أطفالنيع التصمٌ : 

 –شّبعبد ثالعذز١ه بامات مساعدة : 

 خشت اثالوبػ  –عٍذ اطفش 

 (4معلقة )المنتج:   13
 –أخضر  –بنى  األليان المستبدمة: 

 برتقالى  –أصفر 
 جين  كحلى القما  المستبد : 
 زلشمس  هرة عبادنيع التصمٌ : 

ن ٔز١غذخ بامات مسلاعدة :  اْ  -ثٍٛذ أٌٛذ

خشذذت  –عٍذذذ اطذذفش  –ثشٚٔذذض فؼذذٟ 

 اثالوبػ

 (5إٌّزظ: ِعٍمخ )  14

ث١ظ –أطفش-األٌٛاْ اٌّغزخذِخ: ص٠زٟ

 ثشرمبٌٟ  –ِٛف –سٚص– بِك

 اٌمّبػ اٌّغزخذَ: ع١ٕض وؾٍٝ 

 ٔٛع اٌزظ١ُّ: ٚؽذٖ ٔجبر١خ
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 ته المنتج : المنفذة ومواصف  :(2ت بع جدو  )

 التيصٌف المنتج  

15  
 
 
 
 
 

 ستارة المنتج: 
 –أخضر –فوشيا -رو  األليان المستبدمة: 

 تركوز   –بي   –بني  –أصفر –أبيض
 جين  أسود  القما  المستبد : 
 تصميمات أطفالنيع التصمٌ : 

 وشٚش١خ  ٌْٛ أث١غ بامات مساعدة : 

 (1حقيبة ظهر )المنتج:   16
 –لبنى  –أبيض  –فر أص األليان المستبدمة: 

 بني   –أحمر 
 جين  أ رق القما  المستبد : 
 تصميمات أطفالنيع التصمٌ : 

 ؽم١جخ  ٙش ٌٍطفًبامات مساعدة : 

18  
 
 
 
 
 

 (2حقيبة )المنتج: 
أخضر  –أخضر فاتح  األليان المستبدمة: 

 –أسود  –أبيض  –بنى  –أصفر  –غامق 
 رو  غامق  –رو  فاتح  –أ رق 

 جين  أسود ستبد : القما  الم
 تصميمات أطفالنيع التصمٌ : 

ؽ  –شذش٠ؾ عذبربْ سٚص بامات مساعدة :  خ١ٛذ

   .سٚص ( ١ٌذ اٌؾم١جخ –طٛف١خ ) أعٛد 

 (1فستان طفلة )المنتج :   17
-ثشرمذذبٌٝ -أطذذفش -: أؽّذذشاألللليان المسللتبدمة

 ٌجٕٝ -أث١غ -أعٛد -سِبدٜ

 جين  أ رقالقما  المستبد : 
 ت أطفالتصميما نيع التصمٌ :

 (2فستان طفلة )المنتج :   12
أؽّذذش. أطذذفش. ثشرمذذبٌٝ. األللليان المسللتبدمة: 

 ص٠زٛٔٝ. أخؼش. اؽّش فبرؼ. أعٛد.

 جين  أ رقالقما  المستبد : 
 تصميمات أطفالنيع التصمٌ : 
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 أٔالً: يذٕر انتظًٛى

 انفزع انثانث:

ء ِزٛعطبد رم١١ُ رؾمك إٌّزغبد إٌّفزح ثأعٍٛة اٌٛثشح دسعخ لجٛي ٔغبػ فٟ ػٛ -

 .اٌّؾى١ّٓ ٌٍّؾٛس األٚي ِٓ ِؾبٚس اٌزم١١ُ ) اٌزظ١ُّ (
 

يتٕططاث تمًٛٛاث انًذكًٍٛ نهًُتجاث انًُفذة بأطهٕب انٕبزة انًظتخذيت : (4جذٔل )

 فٙ سخزفت انًالبض ٔانًفزٔشاث

 المنتجا 

مالئمة 
التصميم 
الزخرفى 
للقطعة 
 المنفذة

مالئمة 
أماكن 
توزيع 
التصميم 
 الزخرفى

الئمة م
التصميم 
الزخرفى 
مع أسلوب 
 الو رية

مالئمة 
التصميم 
للخامة 
المنفذ 
 عليها

متوسط 
 التقييم :

تقييم 
 الجودة

 الترتيب

 2 99.49 19.6 4.9 4.9 4.9 4.9 كوفرته طف 

 1 100.00 19.7 4.8 4.9 5.0 5.0 (1لح ف طف  )

 7 91.37 18 4.5 4.5 4.5 4.5 (2لح ف طف  )

 11 87.82 17.3 4.3 4.4 3.9 4.7 (1خددية )

م7 91.37 18 4.5 4.5 4.5 4.5 (2خددية )  

 4 96.45 19 4.7 4.7 4.7 4.9 (3خددية )

 9 88.32 17.4 4.2 4.2 4.5 4.5 (4خددية )

 8 90.36 17.8 4.5 4.5 4.4 4.4 (5خددية )

 3 96.95 19.1 4.7 4.8 4.8 4.8 (6خددية )

 12 85.28 16.8 4.2 4.1 4.2 4.3 (1معلقة )

 13 81.22 16 4 4 4 4 (2معلقة )

 5 93.91 18.5 4.5 4.6 4.7 4.7 (3معلقة )

 14 80.20 15.8 3.8 4 4 4 (4معلقة )

م4 96.45 19 4.8 4.7 4.7 4.8 (5معلقة )  

 11 87.31 17.2 4.3 4.3 4.3 4.3 ست رة

م7 91.37 18 4.5 4.5 4.5 4.5 (1ظهر)حقيبة   

م8 90.36 17.8 4.4 4.5 4.5 4.4 (2حقيبة ظهر )  

م8 90.36 17.8 4.4 4.4 4.5 4.5 (1فست ن طف  )  

 6 93.40 18.4 4.6 4.6 4.6 4.6 (2فست ن طف  )

 .رعٕٝ ِىشس   َ
 

ٕزبئظ  فٟ زٟػٛء ٌا غذٚي اٌغبثك ٠زؼؼ  ٌا ٕزغبد  أفؼً أ٠ْٛػؾٙب ٌا ؾى١ّٓ ٌٍّ رم١١ُ ٌٍّ

ٕفزح غزخذِخ  اٌّ ٛثشح اٌّ فشٚشبد فٟثأعٍٛة ٌا ( ؽ١ش 1ٌؾبف سلُ ) ّالثظاٌٚ  صخشفخ اٌّ

غ١ذ ٌىً ِٓ % ٚرفغش اٌجبؽضخ رٌه 199ثٍغذ ِزٛعطبد رم١١ُ اٌغٛدح   ثبْ االخز١بس ٌا
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زظ١ُّ اٌضخشفٝ  ٝ ثبإلػبفخرٛص٠عٗ  ٚأِبوٓ) ٌا زظ١ُّ  ٌإ ِٝالئّخ ٌا خبِخ  ٌإ أعٍٛة اٌٛثشح ٌٚا

ٕفزح ّعٍمخ سلُ )( اٌّ ٝ إْ شع٠ٚ % 09.29رم١١ُ عٛدح  ألً ( ع4ٍٝع١ٍٗ ث١ّٕب ؽظٍذ ٌا ع رٌه ٌإ

ٚأعٍٛة  ٚأِبوٓ رٛص٠عٗ  ضخشفٝ  زظ١ُّ ٌا اٌزظ١ُّ ٌُ ٠ىٓ ِالئّب ثذسعخ وج١شح ٌىً ِٓ )ٌا

ٕفزح(. خبِخ اٌّ  اٌٛثشح ٌٚا
 

 انفزع انزابع:

رؾمك إٌّزغبد إٌّفزح ثأعٍٛة اٌٛثشح دسعخ لجٛي ٔغبػ فٟ ػٛء ِزٛعطبد رم١١ُ  -

 .(شح اٌّؾى١ّٓ ٌٍّؾٛس اٌضبٟٔ ِٓ ِؾبٚس اٌزم١١ُ ) أعٍٛة اٌٛث
 

يتٕططاث تمًٛٛاث انًذكًٍٛ نهًُتجاث انًُفذة بأطهٕب انٕبزة انًظتخذيت :(5جذٔل )

 فٙ سخزفت انًالبض ٔانًفزٔشاث

 المنتجا 

مالئمة 
أسلوب 
الو رية 
للخامة من 
حيث 
 الملم 

مالئمة 
أسلوب 
الو رية 
مع 
القطعة 
 المنفذة

مالئمة 
طول 
الو رة مع 
القطعة 
 المنفذة

طول 
الغرزه 
مالئم 
صميمللت  

متوسط 
 التقييم :

تقييم 
 الجودة

 الترتيب

 2 98.99 19.6 4.9 4.9 4.9 4.9 كوفرته طف 

 1 100.00 19.8 4.9 4.9 5.0 5.0 (1لح ف طف  )

 9 88.89 17.6 4.3 4.3 4.5 4.5 (2لح ف طف  )

 6 90.91 18 4.3 4.3 4.7 4.7 (1خددية )

م6 90.91 18 4.5 4.5 4.5 4.5 (2خددية )  

 4 93.94 18.6 4.5 4.5 4.8 4.8 (3خددية )

 11 84.85 16.8 4.1 4.1 4.3 4.3 (4خددية )

 5 91.92 18.2 4.5 4.5 4.6 4.6 (5خددية )

م5 91.92 18.2 4.5 4.5 4.6 4.6 (6خددية )  

 11 83.33 16.5 4.1 4.1 4.1 4.2 (1معلقة )

 13 80.81 16 4 4 4 4 (2معلقة )

م4 93.94 18.6 4.6 4.6 4.7 4.7 (3معلقة )  

 14 79.80 15.8 3.8 3.8 4.1 4.1 (4معلقة )

 3 96.46 19.1 4.8 4.8 4.7 4.8 (5معلقة )

م11 84.85 16.8 4.2 4.2 4.2 4.2 ست رة  

 12 81.82 16.2 4 4 4.1 4.1 (1ظهر)حقيبة 

 8 89.39 17.7 4.5 4.5 4.2 4.5 (2حقيبة ظهر )

 7 89.90 17.8 4.4 4.4 4.5 4.5 (1فست ن طف  )

م9 88.89 17.6 4.4 4.4 4.4 4.4 (2فست ن طف  )  

 َ رعٕٝ ِىشس
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ٕزغبد  ؾى١ّٓ ٌٍّ غذٚي اٌغبثك ٠زؼؼ أْ أفؼً رم١١ُ ٌٍّ زٟ ٠ٛػؾٙب ٌا ٕزبئظ ٌا فٟ ػٛء ٌا

ٛثشح اٌّغزخذِخ فٟ صخشفخ  ٕفزح ثأعٍٛة ٌا فشٚشبداٌّ ّالثظٚ اٌّ ( ؽ١ش ثٍغذ 1ٌؾبف سلُ ) ٌا

جبؽ199ِزٛعطبد رم١١ُ اٌغٛدح  ٛثشح وبْ أوضش ِالئّخ ِٓ  أعٍٛةضخ رٌه ثبْ % ٚرفغش ٌا ٌا

ٕفزٖ  ٌٍمطعخ اٌّ ٌٍخبِخ ٚ ٍّّظ  ٕفزح ثبإلػبفخ ؽ١ش اٌ مطعخ اٌّ ٛثشح إٌٝ ٌا ٚوزٌه ِالئّخ ؽٛي ٌا

غزخذَ . إٌٝ ٌٍزظ١ُّ اٌّ غشصح  عٍمخ سلُ ) ِالئّخ ؽٛي ٌا رم١١ُ عٛدح  ألً ( ع4ٍٝث١ّٕب ؽظٍذ اٌّ

ٝ إْ ٠ٚ 00.09% ٛثشح شعع رٌه ٌإ ٍّّظ ٠ىٓ ِالئّب ثذسعخ وج١شح ٌىً ِٓ )ٌُ أعٍٛة ٌا ٌا

ٕفزحٌٍخبِخ ٌٍٚمطعخ  ٛثشح ثبإلػبفخ  اٌّ ٝٚوزٌه ؽٛي ٌا  (.ؽٛي اٌغشصح ٌإ
 

 انفزع انخايض:

رؾمك إٌّزغبد إٌّفزح ثأعٍٛة اٌٛثشح دسعخ لجٛي ٔغبػ فٟ ػٛء ِزٛعطبد رم١١ُ  -

 .ٌّٕفزح(اٌّؾى١ّٓ ٌٍّؾٛس اٌضبٌش ِٓ ِؾبٚس اٌزم١١ُ )اٌّغزٜٛ اٌغّبٌٟ ٌٍمطعخ ا
  

يتٕططاث تمًٛٛاث انًذكًٍٛ نهًُتجاث انًُفذة بأطهٕب انٕبزة انًظتخذيت : (6جذٔل )

 فٙ سخزفت انًالبض ٔانًفزٔشاث

 المنتجا 
استخ ام ألوان 
خيوط مناس ة 
 للون الخامة

استخ ام ألوان 
خيوط مناس ة 
 للتصميم

استخ ام خامة 
مالئمة للقطعة 
 المنفذة

مالئمة نوع 
الخيط للتصميم 
 المنفذ

متوسط 
 التقييم :

تقييم 
 الجودة

 الترتيب

 2 99.49 19.7 4.9 4.9 5 4.9 كوفرته طف 

 1 100.00 19.8 4.9 4.9 5.0 5.0 (1لح ف طف  )

 11 85.86 17 4.2 4.2 4.3 4.3 (2لح ف طف  )

 11 87.88 17.4 4.3 4.3 4.4 4.4 (1خددية )

 6 92.93 18.4 4.6 4.6 4.6 4.6 (2خددية )

 3 96.97 19.2 4.8 4.8 4.8 4.8 (3) خددية

 12 84.85 16.8 4.2 4.2 4.3 4.1 (4خددية )

 7 91.92 18.2 4.5 4.5 4.6 4.6 (5خددية )

 4 94.95 18.8 4.7 4.7 4.7 4.7 (6خددية )

 13 82.83 16.4 4.1 4.1 4.1 4.1 (1معلقة )

 15 81.82 16.2 4.0 4.0 4.1 4.1 (2معلقة )

 5 93.94 18.6 4.6 4.6 4.7 4.7 (3معلقة )

 17 73.74 14.6 3.6 3.6 3.7 3.7 (4معلقة )

م3 96.97 19.2 4.8 4.8 4.8 4.8 (5معلقة )  

 14 82.83 16.4 4.1 4.1 4.1 4.1 ست رة

 16 81.31 16.1 4.1 4.0 4.1 3.9 (1ظهر)حقيبة 

م11 87.88 17.4 4.2 4.2 4.5 4.5 (2حقيبة ظهر )  

 9 89.90 17.8 4.4 4.4 4.5 4.5 (1فست ن طف  )

 8 90.91 18 4.5 4.5 4.5 4.5 (2فست ن طف  )

 َ رعٕٝ ِىشس
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فٟ ػٛء إٌزبئظ اٌزٟ ٠ٛػؾٙب اٌغذٚي اٌغبثك ٠زؼؼ أْ أفؼً رم١١ُ ٌٍّؾى١ّٓ ٌٍّٕزغبد 

( ؽ١ش 1ٌؾبف سلُ ) اٌّالثظٚ اٌّفشٚشبدإٌّفزح ثأعٍٛة اٌٛثشح اٌّغزخذِخ فٟ صخشفخ 

 ٌألٌٛاْ% ٚرفغش اٌجبؽضخ رٌه ثبْ االخز١بس اٌغ١ذ 199ثٍغذ ِزٛعطبد رم١١ُ اٌغٛدح 

اخز١بس خبِخ ِالئّخ ٌٍمطعخ  إٌٝ ثبإلػبفخ (ٌْٛ اٌخبِخ ٚاٌزظ١ُّ)١ٌزٕبعت ِع وال ِٓ 

اٌّشرجخ  فٟ (1ٚاالخز١بس إٌّبعت ٌٍخ١ؾ ١ٌٕبعت اٌزظ١ُّ إٌّفز ععٍذ اٌٍؾبف سلُ ) إٌّفزح

عذَ رٌه إٌٝ ٠شعع %١١03.04ُٚ عٛدح( عٍٝ ألً رم4ث١ّٕب ؽظٍذ اٌّعٍمخ سلُ ) األٌٚٝ

االخز١بس اٌغ١ذ ٌألٌٛاْ ١ٌزٕبعت ِع وال ِٓ )ٌْٛ اٌخبِخ ٚاٌزظ١ُّ( ثبإلػبفخ إٌٝ أْ اٌخبِخ 

 .ٌُ رىٓ ِالئّخ ٌٍمطعخ إٌّفزح ٌُٚ ٠ىٓ اٌخ١ؾ اٌّغزخذَ ٠ٕبعت اٌزظ١ُّ إٌّفز
 

 الفرض السادس :

بػ فٟ ػٛء ِزٛعطبد رم١١ُ رؾمك إٌّزغبد إٌّفزح ثأعٍٛة اٌٛثشح دسعخ لجٛي ٔغ -

 اٌّؾى١ّٓ ٌٍّؾبٚس وىً ِٓ ِؾبٚس اٌزم١١ُ. 
 

يتٕططاث تمًٛٛاث انًذكًٍٛ نهًُتجاث انًُفذة بأطهٕب انٕبزة انًظتخذيت : (7جذٔل )

 فٙ سخزفت انًالبض ٔانًفزٔشاث

 الترتيب تقييم الجودة ككل متوسط التقييم : الجمالي الو رة التصميم المنتجا 

 2 99.33 58.90 19.7 19.6 19.6 كوفرته طف 

 1 100.00 59.30 19.8 19.8 19.7 (1لح ف طف  )

 13 88.70 52.60 17 17.6 18 (2لح ف طف  )

 12 88.87 52.70 17.4 18 17.3 (1خددية )

 8 91.74 54.40 18.4 18 18 (2خددية )

 4 95.78 56.80 19.2 18.6 19 (3خددية )

 14 86.00 51.00 16.8 16.8 17.4 (4خددية )

 7 91.40 54.20 18.2 18.2 17.8 (5خددية )

 5 94.60 56.10 18.8 18.2 19.1 (6خددية )

 18 83.81 49.70 16.4 16.5 16.8 (1معلقة )

 17 81.28 48.20 16.2 16 16 (2معلقة )

 6 93.93 55.70 18.6 18.6 18.5 (3معلقة )

 12 77.91 46.20 14.6 15.8 15.8 (4معلقة )

 3 96.63 57.30 19.2 19.1 19 (5معلقة )

 15 84.99 50.40 16.4 16.8 17.2 ست رة

 16 84.82 50.30 16.1 16.2 18 (1ظهر) حقيبة

 11 89.21 52.90 17.4 17.7 17.8 (2حقيبة ظهر )

 10 90.05 53.40 17.8 17.8 17.8 (1فست ن طف  )

 2 91.06 54.00 18 17.6 18.4 (2فست ن طف  )
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اٌزٟ ٠ٛػؾٙب اٌغذٚي اٌغبثك ٠زؼؼ أْ أفؼً رم١١ُ ٌٍّؾى١ّٓ ٌٍّٕزغبد  فٟ ػٛء إٌزبئظ

( ؽ١ش 1ٚ اٌّالثظ ٌؾبف سلُ ) دإٌّفزح ثأعٍٛة اٌٛثشح اٌّغزخذِخ فٟ صخشفخ اٌّفشٚشب

( عٍٝ ألً رم١١ُ 4% ث١ّٕب ؽظٍذ اٌّعٍمخ سلُ )199ثٍغذ ِزٛعطبد رم١١ُ اٌغٛدح 

 %. 00.01عٛدح

 

نتأثٛز  Two- way ANOVAٍٚ األداد٘ فٙ اتجاٍْٛ َتائج تذهٛم انتبا : (8جذٔل )

يذأر تمٛٛى انًُتجاث انًبتكزة بأطهٕب انٕبزة انًظتخذيت فٙ سخزفت 

 .انًالبض ٔانًفزٔشاث فٙ ػٕء تمًٛٛاث انًذكًٍٛ

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوي الداللة قيمة "ف"

 المنتجات
74.906 18 4.161 28.994 .000 

 المحاور
.813 2 .406 2.832 .042 

 الخطأ
5.167 36 .144 

  

 المجموع
80.886 56 

 

R
2
= 0.90 

 

رش١ش ل١ّخ  ِعبًِ اٌزؾذ٠ذ )س
2

( إٌٟ ٔغجخ اٌزجب٠ٓ اٌزٟ رشعع إٌٟ أؾذاس اٌّزغ١ذش اٌزذبثع 

عٍٟ اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ ٚوً ِب اسرفعذ ل١ّخ )س
2

ئ٠ٛذخ اٌزذٟ ( دي رٌه عٍٟ اسرفبع إٌغجخ اٌّ

رُغُٙ ثٙب اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ عٍٟ اٌّزغ١ش اٌزذبثع. ؽ١ذش ثٍغذذ ل١ّذخ )س
2

٘ذزا ٠ذذي  9.09( =  

% ِذذٓ اٌزجب٠ٕذذبد 09عٍذذٟ أْ اٌّؾذذبٚس اٌضالصذذخ ِؾذًذ اٌذساعذذخ ٚ إٌّزغذذبد اٌّجزىذذشح  رفغذذش 

ٛة اٌذذٛثشح اٌّغذذزخذِخ فذذٟ صخشفذذخ اٌّالثذذظ ٚاٌّفشٚشذذبد رفغذذش٘ب اٌعاللذذخ  اٌى١ٍذذخ فذذٟ أعذٍذ

% رشعع إٌٟ عٛاًِ عشٛائ١خ وأْ رىْٛ ٕ٘بن ِزغ١شاد ِّٙخ 19ٚأْ إٌغجخ اٌّىٍّخ اٌخط١خ، 

 ٌُ رُؼّٓ فٟ إٌّٛرط.

د فذذشق داي إؽظذذبئ١ب عٕذذذ ِغذذزٛٞ  ثذذ١ٓ إٌّزغذذبد  9.95وّذذب ٠زؼذذؼ ِذٓذ اٌغذذذٚي ٚعذٛذ

 ( ٟٚ٘ ِع٠ٕٛخ اٌزأص١ش.20.00اٌّجزىشح  وّب عبء فٟ رم١١ّبد اٌّؾى١ّٓ ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ ف )

ٓ ٚعٛد ث١ٓ اٌّؾبٚس ) اٌزظ١ُّ، أعٍٛة  9.95فشق داي إؽظبئ١ب عٕذ ِغزٛٞ  فؼال ع

ٓ ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ ف )  ٞ اٌغّبٌٟ( وّب عبء فٟ رم١١ّبد اٌّؾى١ّ ( ٟٚ٘ 2.032اٌٛثشح، اٌّغزٛ

 ِع٠ٕٛخ اٌزأص١ش.
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انًتٕططاث نكم يٍ يذأر تمٛٛى أطهٕب انٕبزة انًظتخذيت فٙ سخزفت : (9جذٔل )

 انًالبض ٔانًفزٔشاث

 االَذزافاث انًعٛارٚت انًتٕططاث اٌّؾٛس
 1.07823 17.9579 انتظًٛى

 1.15713 17.7316 أطهٕب انٕبزة

 1.39533 17.6842 انًظتٕ٘ انجًانٙ

نهًمارَاث )ألً فشق ِعٕٛٞ(  LSDإختبارٌٚزؾذ٠ذ ارغبٖ اٌفشٚق ث١ٓ ِؾبٚس اٌزم١١ُ لبِذ اٌذاسعخ ثزطج١ك 

 عٍٟ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: ِؾبٚس اٌزم١١ُ اٌضالصخ. ٚرٌهانًتعذدة بٍٛ 

 

نهًمارَاث  )ألم فزق يعُٕ٘(  LSDانفزٔق بٍٛ انًتٕططاث باطتخذاو  إختبار: (11جذٔل )

  .يذأر انتمٛٛى انثالثتانًتعذدة بٍٛ 

 (1)انتظًٛى  

 17.95و= 

 (2) أطهٕب انٕبزة

 17.73و= 

  (3) انًظتٕ٘ انجًانٙ 

 17.68و= 

*2737. *2263.  17.95م=  (1) التصميم
 

 0474.   17.73م=  (2) وب الوبرةأسل

    17.68( و= 3)انًظتٕ٘ انجًانٙ  

 

 ٔزج١ٓ ِٓ إٌزبئظ اٌزٟ ٠ٍخظٙب اٌغذٚي اٌغبثك أٔٗ  رٛعذ ٕ٘بن فشٚلب داٌخ ث١ٓ وً ِٓ:

ِؾٛس اٌزظ١ُّ، ِٚؾٛس) أعٍٛة اٌٛثشح، اٌّغزٛٞ اٌغّبٌٟ(  ؽ١ذش ثٍغذذ اٌفذشٚق ثذ١ٓ  -1

٠ّىٓ  ٌٍذاسعخ   رشر١ذت  ٟ٘ ِع٠ٕٛخ اٌزأص١ش( عٍٟ اٌزشر١ت 9.20ٚ، 9.22اٌّزٛعطبد )

ألً فذشق ِعٕذٛٞ    LSDاٌّؾبٚس ٚفك رأص١ش٘ب فٟ ػٛء اٌّزٛعطبد ثبعزخذاَ  إخزجبس 

 وبٌزبٌٟ: اٌزظ١ُّ، أعٍٛة اٌٛثشح، اٌّغزٛٞ اٌغّبٌٟ.

 
 .يتٕططاث يذأر تمٛٛى أطهٕب انٕبزة انًظتخذيت فٙ سخزفت انًالبض ٔانًفزٔشاث :(5شكم )   

جزىشح  لبِذ  اٌذاسعخ   ثزطج١ك  ٌٚزؾذ٠ذ ّٕزغبد اٌّ فشٚق ث١ٓ ٌا  LSDإختبار   ارغبٖ ٌا

َاث انًتعذدة بٍٛ )ألً فشق ِعٕٛٞ(  :نهًمار زبٌٟ ٕؾٛ ٌا جزىشح. ٚرٌه عٍٟ ٌا ٕزغبد اٌّ  اٌّ
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 انتٕطٛاث :
 المزٌد من الد اسات المماالة للد اسة الحالٌة على بامات يت اكٌ  نسجٌة أب   . إج اء -1
 الوتما  ةاستحداث أسالٌ  جدٌدة لتجمٌل المف يشات يالمالةس .ا -2
 الية ة على القطعة الم اد زب  تىا .استبدا  بامة تدعٌ  قةل تنفٌ   -3
استبدا  أسللي  اللية ن المسلتبدمة  لى   ًتفعٌل دي  الصناعات الصطٌ ة يمساعدتىا  -4

 يق العمل.زب  ة مف يشات يمالةس الطفل ةىدف ار ادة منىا  ً مجال س
 

 ع :ـــــــــــانًزاج
 َ.1002  اٌّعغُ اٌٛع١ؾ   ِغّع اٌٍغخ اٌعشث١خ ، إبزاْٛى يظطفٗ أَٛض ٔآخزٌٔ .1

 َ .1002  ٌغبْ اٌعشة   ِظش ، داس اٌّعشف ،  ابٍ يُظٕر.2

اعٛم يذًةةةذ انُجةةةار.3 ٓاٌ إطةةًة   إِىب١ٔذذذخ االعذذذزفبدح ِذذٓذ دِذذذظ اٌىزبثذذذخ ا١ٌٙشٚ ١ٍف١ذذذخ  أطةةًة

س ٚسعِٛبد األؽفبي ف ٟ االسرمذبء ثبٌغبٔذت اٌغّذبٌٟ ٌّفشٚشذبد األؽفذبي   ثؾذش ِٕشٛذ

ٟ ، عبِعخ إٌّٛف١خ ، ِغٍذ  ٟ ، و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌ اٌعذد اٌضبٟٔ  29ِغٍخ االلزظبد إٌّضٌ

 ،2919. َ 

  عشٚع األص٠بء ِٓ إٌبؽ١ز١ٓ اٌف١ٕخ ٚاٌزغ٠ٛم١خ   سعبٌخ دوزٛساٖ  أَظاف دظٍ َظز.4

 َ .1000عبِعخ ؽٍٛاْ ،  ، و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ ،

  فبع١ٍخ اعزخذاَ ألّشخ ِٓ اٌغ١ٕض اٌّغٙضح فٟ رظ١ٕع  أًٍٚ يذًذ إبزاْٛى يذًذ.5

 َ.2911عبو١ذ ثذٌٗ والع١ه   سعبٌخ دوزٛساٖ ، و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛع١خ ، 

  إِىب١ٔذذذخ رطذذذ٠ٛش األلّشذذذخ اٌّضدٚعذذذخ إلصذذذشاء األداء  دظةةٍة طةةةهًٛاٌ عهةةةٗ ٔآخةةةزٌٔ.6

الثظ األؽفبي   ثؾش ِٕشذٛس اٌّذمرّش اٌمذِٟٛ اٌضذبِٓ ٌاللزظذبد اٌٛ ١فٟ ٚاٌغّبٌٟ ٌّ

 َ.2994، فجشا٠ش  5، اٌعذد  13إٌّضٌٟ ، عبِعخ إٌّٛف١خ ،ِغٍذ

 َ.1000،  1  فٓ اٌضخشفخ   ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌعبِخ ٌٍىزبة ، ؽ دظٍ عهٗ دًٕدة .7

صح ٚاٌشىً   اٌعاللخ ث١ٓ ٔٛع اٌغش دُاٌ دظُٗ ٚشار، ٔطاو يظطفٗ عبذ انًٕجٕد .8

اٌغّبٌٟ ٚاألداء اٌٛ ١فٟ ٌّالثظ األؽفبي اٌّطشصح ثبالث١ٍه   ثؾش ِٕشٛس ِغٍخ 

 َ.2911( ، 2عذد ) 21االلزظبد إٌّضٌٟ ، عبِعخ إٌّٛف١خ ، ِغٍذ 

  ِٕٙظ ِمزشػ ٌّبدح ِىّالد اٌّالثظ ٌطالة اٌفشلخ اٌشاثعخ لغُ  رشا فٕاس عبذ انعال .9

د إٌّضٌٟ   سعبٌخ ِبعغز١ش ، و١ٍخ االلزظبد و١ٍخ االلزظب –اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ 

 َ.2992إٌّضٌٟ ، عبِعخ ؽٍٛاْ ، 

 اٌج١ئذذخ اٌش٠ف١ذذخ ِٚفٙذذَٛ اٌزذذزٚق اٌٍّذذجظ ٌذذذٜ فالؽذذٝ لش٠ذذخ  رشةةذٖ عهةةٗ أدًةةذ عٛةةذ:.19

ِٕبٍٚ٘ذذذٗ ثّؾبفاذذذخ إٌّٛف١ذذذخ   ثؾذذذش ِٕشذذذٛس اٌّذذذمرّش اٌّظذذذشٞ اٌضبٌذذذش ٌاللزظذذذبد 

 َ.1000إٌّضٌٟ ، عبِعخ إٌّٛف١خ، 

  اعذذزؾذاس رظذذ١ّّبد ِغذذزٛؽبح ِذذٓ دساعذذخ  عةةادل عبةةذ انذكةةٛى عبةةذِ انذهبةةٙ طةةًز.11
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اٌفشاػ إلصشاء اٌّعٍمبد إٌغذغ١خ اٌٛثش٠ذخ   سعذبٌخ ِبعغذز١ش ، و١ٍذخ اٌزشث١ذخ إٌٛع١ذخ ، 

 َ .2919عبِعخ إٌّظٛسح ، 

  ِعغذُ ِظذطٍؾبد اٌظذٕبعبد إٌغذغ١خ   ،  عبذ انًُعى طابز ، رػا طةانخ شةزف.12

1004.َ 

  دساعذذخ ٌشفذذع ٚعذذٝ اٌّذذشأح  ٕطةةم يذًةةذ عبةةذ ه ، ْبةةّ ه عهةةٗ عبةةذ انعهةةٛىعةةال ٚ.13

ثبٌخظذذبئض اٌٛاعذذت رٛافش٘ذذب فذذٟ ِالثذذظ أؽفذذبي ِذذب لجذًذ اٌّذسعذذخ   ِغٍذذخ ثؾذذٛس 

 َ. 2990( ٠ٕب٠ش ٚاثش٠ً ، 1/2اٌعذد ) 10االلزظبد إٌّضٌٟ ، عبِعخ إٌّٛف١خ ، ِغٍذ 

١خ   داس اإلعالَ ٌٍطجبعخ ٚإٌشش ،   األ١ٌبف ٚاٌزشاو١ت إٌغغ عهٗ انظٛذ سنط.14

 َ. 2990إٌّظٛسح ، 

  دساعذذذبد فذذذٟ عذذذ١ىٌٛٛع١خ اٌّالثذذذظ   داس اٌفىذذذش اٌعشثٟ،اٌمذذذب٘شح ،  عهٛةةةّ عابةةةذٍٚ.15

 َ.1،1006ؽ

اعزؾذاس رظ١ّّبد الٔزبط ش١الْ ٌٍغ١ذاد ِغزٛؽبٖ .غادة شاكز ،ْبّ عبذانعشٚش "16

ٜٚ   ثؾش ِٕشٛس ، ِغٍخ االلزظبد ِٓ اٌفٓ اٌّظشٜ ثبعزخذاَ عّب١ٌبد إٌغ١ظ ا١ٌذ

 َ.2990، 3عذد 10إٌّضٌٝ ، عبِعخ إٌّٛف١خ ، ِغٍذ 

  إصشاء  غادة عبذ انفتاح عبذ انزدًٍ انظٛظٗ ، طافُٛاس طًٛز يذًذ عبذ انًمظٕد.17

اٌم١ّخ اٌغّب١ٌخ ٌّالثظ األؽفبي )اٌّشؽٍخ اٌٛعطٝ ( ثبعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌّخزٍفخ   

، ١ٌٛ٠ٛ 26ٌزشث١خ إٌٛع١خ ، عبِعخ إٌّظٛسح ، عذدثؾش ِٕشٛس ِغٍخ ثؾٛس ا

2912. َ 

  األعظ اٌع١ٍّخ ٚاٌف١ٕخ فٟ عٍُ اٌزشاو١ت إٌغغ١خ   داس  يذًذ عبذ ه انجًم.18

 َ.2992، 19اإلعالَ ٌٍطجبعخ ، إٌّظٛسح، ؽ

  رأص١ش اخزالف ؽشق اٌغغ١ً عٍٝ ثعغ خٛاص األداء يعزٔف أدًذ يعزٔف يذًذ.19

ثظ اٌغ١ٕض   ثؾش ِٕشٛس ِغٍخ ثؾٛس اٌزشث١خ إٌٛع١خ ، و١ٍخ اٌزشث١خ اٌٛ ١فٟ ٌّال

 َ.2919إٌٛع١خ ، عبِعخ إٌّظٛسح ، اٌعذد اٌغبثع عشش ، ِب٠ٛ 

  ِىّالد اٌّالثظ ٚاإلوغغٛاس فٓ األٔبلخ ٚاٌغّبي    داس اٌفىش  َادٚت يذًٕد خهٛم.21

 َ.1000اٌعشثٟ ، 

اٌزشاو١ذذت اٌجٕبئ١ذذخ ٌأللّشذذخ عٍذذٝ رظذذ١ُّ   رذذأص١ش ثعذذغ  َشةةِٕ عبةةذ انةةزٔيف تٕفٛةةك.21

األص٠ذذبء ثبعذذزخذاَ اٌزظذذ١ّّبد اٌف١ٕذذخ اٌخبطذذخ ثبألؽفذذبي   سعذذبٌخ ِبعغذذز١ش ، و١ٍذذخ 

 َ.1000االلزظبد إٌّضٌٟ ، عبِعخ إٌّٛف١خ ، 

  رأص١ش اخذزالف ثعذغ أعذب١ٌت اٌزغ١ٙذض إٌٙذبئٟ عٍذٝ ثعذغ  َشِٕ يذًذ انظٛذ عبذِ.22

ثذذظ اٌغ١ٕذذض   سعذذبٌخ ِبعغذذز١ش ، و١ٍذذخ االلزظذذبد اٌخذذٛاص اٌغّب١ٌذذخ ٚاٌٛ ١ف١ذذخ ٌّال

 َ .2990إٌّضٌٟ ، عبِعخ إٌّٛف١خ ، 

  رم١١ُ األداء اٌٛ ١فٟ ٌجعغ ألّشخ اٌّفشٚشبد اٌّزٛفشح  َٕرا دظٍ إبزاْٛى انعذٖٔ.23
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فٟ اٌغٛق اٌّظشٞ   سعبٌخ ِبعغز١ش ، و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛع١خ ، عبِعخ إٌّظٛسح، 

2990.َ 

٠ذذخ    االعذذزفبدح ِذذٓ اٌضخذذبسف اٌشذذعج١خ ٌذذجعغ لذذشٜ ِؾبفاذذخ اٌذل١ٍٙذذخ ٘ذذبٟٔ عجذذذٖ لزب.24

ٌٍؾظذٛي عٍذٝ رظذ١ّّبد ِجزىذشح ٠ّىذٓ رٕف١ذز٘ب وّعٍمذبد ٔغذغ١خ  سعذبٌخ ِبعغذز١ش، 

 .1005و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ، عبِعخ ؽٍٛاْ، 
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ABSTRACT 

The research aims to: 

1- Shed the light on the possibility of using the aesthetics of the Tufting 

Technique to enrich the aesthetic values of children clothes and 

upholstery. 

2- Get some implemented samples of children clothes and upholstery, 

using the Tufting Technique and specific designs, consistent with the 

child needs. 

3- Enrich the aesthetics of children clothes, upholstery and accessories 

through the use of the Hand Tufting Technique to get products of 

more beauty and distinction. 

4- Study the influence of the Tufting Technique on the functional and 

aesthetic performance of jeans denim, used in making the products. 

The most important results showed the following: 

1- There is a positive significant correlation between the readings of the 

natural ,chemical and mechanical  characteristics, and the Tufting 

Technique, used in ornamenting the jeans clothes and upholstery 

(2/1) black, in both the forward and backwards applications. 

2- There is a positive significant correlation between the readings of the 

natural ,chemical and mechanical characteristics, and the Tufting 

Technique, used in ornamenting the jeans clothes and upholstery 

(3/1) blue, in both the forward and backwards applications. 

3- The products, made by the Tufting Technique, have achieved a 

successful acceptance degree, in light of the arbitrators' assessment 

averages for the first axis of the assessment axes (Design). 

4- The products, made by the Tufting Technique, have achieved a 

successful acceptance degree, in light of the arbitrators' assessment 
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averages for the second axis of the assessment axes (the Tufting 

Technique). 

5- The products, made by the Tufting Technique, have achieved a 

successful acceptance degree, in light of the arbitrators' assessment 

averages for the third axis of the assessment axes (the Aesthetic Level 

of the implemented piece). 

6- The products, made by the Tufting Technique, have achieved a 

successful acceptance degree, in light of the arbitrators' assessment 

averages for the assessment axes as a whole. 
Keywords: Evaluating, Functional & Aesthetic Performance, Tufting 

Technique Used, Ornamenting Children Clothes,  Upholstery. 

 


