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 كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب معالجات تشكيميو بالعقد والربط 
 الممخص :

مف المالبس  %011المصنوع مف أقمشو تريكو المحمة بخامو القطف  شيرت التييعتبر 
ىـ المنتجات في مجاؿ صناعة المالبس الجاىزة في ظؿ أمف بؿ  األساسية المناسبة لمشباب
وتعد المعالجات التشكيمية بالعقد والربط ،  نيا تستخدـ بصورة واسعةأالمنافسة العالمية حيث 

فنية جديدة تحمؿ معانى ودالالت  تأثيراتساليب الزخرفية لطباعة المالبس التى تحقؽ مف األ
الجديد  إلضافة، ويتنافس الفنانوف الميتموف بمجاؿ المعالجات التشكيمية وتطويرىا  تشكيمية

يجاد معالجات إ لىإوىذا ما دفع الباحثاف ،  ما ىو مألوؼ وتقميديوالمستحدث والبعد عف 
قد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب القطنية )تى شيرت( والمعالجة تشكيمية بالع

الحصوؿ عمى  بيدؼ، ببعض الصبغات المباشرة والطبيعية لمحصوؿ عمى رؤى جديدة 
تصميمات فنية جديدة مبتكرة لمالبس الشباب مف خالؿ دمج خامات الصباغة والطباعة 

مف تقبؿ المتخصصيف والمستيمكيف  والتأكد، ساليب المختمفة لمعقد والربط األباستخداـ 
منفذة مف قماش  شيرت تي( 01)استخداـ عددوتـ ،  مف عدمو لمتصميمات المبتكرة

 الستخداميا فى تنفيذ التصميمات(L) بيض مقاسأالموف (0جـ/ـ031وزف)% قطف 011بيكو
مجاؿ ساتذة في األعمى مجموعة مف المحكميف مكونة مف وتـ عرض كؿ التصميمات ، 

 نتاج التى شيرت بالصناعةإمتخصصيف بمجاؿ باإلضافة إلى الوالنسيج  المالبس
مف الشباب ألخذ  (01وعددىـ) راء عينة مف المستيمكيفأخذ أتـ  كما ،( محكـ 01وعددىـ)
لى إوتوصؿ البحث  وتمت معالجة النتائج إحصائياً  ،تقبميـ لمتصميمات المقترحة  آرائيـ في

 مكنأ ، كمانتاج تصميمات جديدة مبتكرة إمع معجوف الطباعة فى دمج الصبغات الطبيعية 
 العقد والربطبأساليب  المتخصصيف والمستيمكيف لمتصميمات المبتكرةمن مستوى تقبل  التأكد

بيف ترتيب كؿ مف المتخصصيف والشباب وذلؾ في ضوء  ارتباطيوعالقة خالل وجود  من
( وىي دالة إحصائيا عند مستوي داللة 16965التقييـ لكؿ منيـ حيث بمغت قيمة )ر=  محاور

( وىي عالقة طردية أي أف ىناؾ توافؽ بيف التقييـ مف الناحية العممية والعممية ، 1615)
إعداد برامج تدريبية  لتنمية ميارات  فيتنـ عف أمؿ الباحثاف  التيمتبوعة ببعض التوصيات 

 6خدمة الصناعات الصغيرة والتغمب عمى مشكمة البطالة شباب الخريجيف ل
 

 مالبس الشباب –العقد والربط  –معالجات تشكيمية  الكممات المفتاحية :
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Figuration Treatments with Tie-Dye as an  innovative  

Formulation For Som Youth Clothes 

Abstract :  

  

The T-shirt made of 100% cotton weft knitted fabrics is 

considered one of the basic clothes suitable for young people, but 

rather one of the most important products in the field of ready-

made garments in light of global competition, as it is widely used. 

Artists interested in the field of Figuration treatments compete and 

develop them to add the new and the new and distance from what 

is familiar and traditional. New visions, with the aim of obtaining 

new innovative artistic designs for youth clothes by integrating 

dyeing and printing materials using different methods of Tie-Dye, 

and to ensure that specialists and consumers accept the innovative 

designs or not. Ten (10) executed T-shirts were used from 100% 

cotton pique fabric (weight 230 gm). /m2) The color is white, size 

(L) to be used in the implementation of the designs, and all the 

designs were presented to a group of arbitrators consisting of The 

professors in the field of clothing and textiles, in addition to the 

specialists in the field of T-shirt production in the industry, 

numbered (10) tightly, and the opinions of a sample of consumers, 

numbering (20) of young people, were taken to take their opinions 

on their acceptance of the proposed designs. Printing paste in the 

production of new innovative designs, and it was also possible to 

ascertain the level of acceptance by specialists and consumers of 

innovative designs by contract and link methods through the 

existence of a correlation between the arrangement of both 

specialists and young people in the light of the evaluation axes for 

each of them, where the value of (t = 0.965), which is a statistical 

function At the level of significance (0.05), which is a direct 

relationship, that is, there is agreement between the evaluation 

from a scientific and practical point of view, followed by some 

recommendations that indicate the researchers' hope to prepare 

training programs to develop the skills of young graduates to serve 

small industries and overcome the problem of unemployment. 
 

 

Keywords:  Figuration treatments - Tie-Dye - youth clothes 
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 Introduction:مقدمة البحث
ساليب الزخرفية لطباعة المالبس التى التشكيمية بالعقد والربط مف األ تالمعالجا تعد

، ويتنافس الفنانوف الميتموف  فنية جديدة تحمؿ معانى ودالالت تشكيمية تأثيراتتحقؽ 
 ما ىوالجديد والمستحدث والبعد عف  إلضافةبمجاؿ المعالجات التشكيمية وتطويرىا 

ويعتبر مجاؿ طباعة المنسوجات أحد ( 0108حمدوآخروف،منيرم) ،وتقميدي مألوؼ
المجاالت الخصبة لمفنوف التشكيمية التى يمكف أف تفتح أفاؽ جديدة لممبتكريف 

إيجاد فرص عمؿ بصفة خاصة  والمبدعيف فى مجاؿ الفف بصفة عامة ولمميتميف فى
والبحث عف أفكار جديدة تصمح ألف تكوف بداية لمشروعات صغيرة تساعد الشباب 

( ، 0100،عثماف مانيأ) عمى مواجية سوؽ العمؿ وذلؾ لتنوع أساليبو وتقنياتو
اغة موضعية أو تمويف موضعي مف خالؿ أساليب ووسائط والطباعة ىى عممية صب
 ( ،0118زىراف سالمو،) عممية تمويف كامؿ لممنسوج ييتعبيرية ، أما الصباغة ف

، كما  الصبغات ذات ألواف منسجمة ذاتيا ونادرة وأكثر إثارة لخضوعيا لعامؿ الصدفةو 
وأسموب العقد والربط أحد أساليب الطباعة  ، ز باالبتكارية إذا استخدمت بحكمةتتمي
تضيؼ الجديد مف التصميمات والمعالجات التشكيمية عمى المنتج الطباعي ،  التى

و أوأسموب العقد والربط يعد مف األساليب الزخرفية التى تحقؽ تصميمات بسيطو 
مف عمميات الربط وتسرب محاليؿ الصبغات بيف  ةتموجات مف خالؿ تأثيرات فنية ناتج
ؿ عامؿ الصدفة فى تصميماتو ، ويمكف مكانية تدخإالقماش المربوط ، لذلؾ عرؼ عنو 

التحكـ فى ناتج العقد والربط مف خالؿ التحكـ فى طيات القماش قبؿ الصباغة ، وفييا 
جزاء عازلة ، حيث يربط بعض أ داةالمختمفة مف حيث السمؾ والنوع كأ تقوـ الخيوط

ة ماكف معينأو سراجة في ليا عف الصبغة عف طريؽ عمؿ طيات أالمالبس المراد عز 
 ثـ يتـ تجميعيا عف طريؽ الشد وربطيا بشدة ثـ تتـ عممية الصباغة بالموف المطموب

أنو يمكف استبداؿ طريقة  (0116)دعاء فوزى،وأكدت ( 0108،  منير محمد وآخروف6)
نزيمات أو استخداـ خامات معالجة لبدء فى الصباغة باستخداـ بعض اإلالغمياف قبؿ ا

أمؿ ) ص والمعالجات الالحقة ، وتؤكدقابمية لالمتصالممالبس القطنية لمحصوؿ عمى 
( أف الصبغات الصناعية تعطى تحسف ممحوظ في خواص 0100بسيونى وآخروف،

ثبات الموف أكثر مما توفره الصبغات الطبيعية إال أنيا تسبب العديد مف األثار السمبية 
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الطباعة  عجائفأف  (0100عثماف،أماني كما تؤكد)، عمى الصحة خاصة عند األطفاؿ
لياؼ مع مادة األ تعمؿ كحامؿ لموف ولممواد الكيميائية ولممذيبات لتعطى سياجا متصالً 

ثناء عممية الطباعة وفى نفس الوقت تعطى طبعات ممتصقة وموزعة عمى نسؽ واحد أ
لياؼ القواـ ما يجعميا تتغمغؿ داخؿ األف يكوف ليا مف المرونو والمزوجة و أ، كما يجب 

الخامات المصنوعة بأسموب تعتبر و ، محافظة عمى حدود التصميـ وتمتصؽ بو مع ال
تريكو المحمة مف أىـ المنتجات في مجاؿ صناعة المالبس الجاىزة في ظؿ المنافسة 

 Dixon, M ، ويضيؼ الشباب العالمية حيث أنيا تستخدـ بصورة عالية وخاصة عند
كثر قطعة ممبسيو استخدامًا أ( يعد T-shirtأف الممبس المصنوع مف التريكو )(2007)
ستخدامو لى اإصبح التصميـ يعبر عف شخصية الفرد ووسيمة متنقمة باإلضافة أ، حيث 

يجاد معالجات تشكيمية بالعقد إلى إوىذا ما دفع الباحثاف  الـ ،كوسيمة لمدعاية واإلع
عمى المالبس والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب مف خالؿ تأثيرات فنية 

ساليب العقد والربط والمعالجة ببعض الصبغات أتى شيرت( باستخداـ )اىزة القطنيةالج
 المباشرة والطبيعية لمحصوؿ عمى رؤى جديدة 6  

 Statement of The Problemمشكمة البحث :
 : صياغة مشكمة البحث في التساؤالت التالية يمكن 

 البتكار تصميمات جديدة ؟مكانية استخداـ طرؽ الطى والعقد والربط المختمفة إما  -1
نتاج تصميمات إالصبغات الطبيعية مع معجوف الطباعة فى  ستخداـا ثيرما تأ -2

 جديدة مبتكرة عمى التى شيرت ؟
ثراء المالبس الجاىزة القطنية إكيؼ يمكف توظيؼ الطرؽ المختمفة لمعقد والربط فى   -3

 )تى شيرت( ؟
 Objectivesأىداف البحث:

   -يمكف تحديد أىداؼ البحث في النقاط األتية : 
باستخداـ  )تى شيرت( صياغة جديدة لمالبس الشباب القطنيةالحصوؿ عمى  -0

صياغات تشكيمية مبتكرة مواكبة لى إالعقد والربط لموصوؿ  معالجات لتقنيات
  المعاصرة  6  تجاىاتلال
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لمالبس الشباب مف خالؿ دمج خامات  الحصوؿ عمى تصميمات فنية جديدة مبتكرة -0

 والربط6الصباغة والطباعة باستخداـ األساليب المختمفة لمعقد 
إثراء مجاؿ صناعة المالبس الجاىزة والصناعات الصغيرة وخاصة مالبس الشباب  -3

القطنية باستخداـ العقد والربط باألساليب المختمفة لمواكبة االتجاىات المعاصرة 
 لمشباب 

 Significanceالبحث: أىمية

بأساليب غير تقميديو ومواكبو  المطبوعة الشباب مالبس إلنتاج جديدة مجاالت فتح-0
 لمموضة6

مف خالؿ ممارسة التجريب لمتعرؼ عمى طبيعة  واالبتكارتنمية القدرة عمى التخيؿ -0
مكانية   العقد والربط إلنتاج قطعة ممبسيو مناسبة لمشباب 6 بأسموبتوظيفيا الخامة وا 

نواه في مجاؿ األبحاث التى تتناوؿ دمج وتوليؼ الخامات  الحاليالبحث  يعد-3
  6بأساليب عممية مع التصميـ إلنتاج أفكار مبتكرة لمالبس الشباب

ماـ الخريجيف باستخداـ أ فرص عمؿلخمؽ  بمثابة تطور جديدتعد نتائج ىذا البحث -4
 تقنيات العقد والربط بيدؼ تنمية الصناعات الصغيرة6

 Hypothesisفروض البحث :
 تتمخص فروض البحث في النقاط التالية :

التصميمات المقترحة مف معالجات تشكيميو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ  -1
تحقيؽ أسس التصميـ وفقا  بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في

 آلراء المتخصصيف6
التصميمات المقترحة مف معالجات تشكيميو  تقييـوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ت -2

تحقيؽ عناصر التصميـ وفقا  بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في
 آلراء المتخصصيف6

المقترحة مف معالجات تشكيميو التصميمات توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ  -3
نب الوظيفي وفقا تحقيؽ الجا بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في

 6آلراء المتخصصيف
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توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  تقييـ التصميمات المقترحة مف معالجات  -4
نب تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في تحقيؽ الجا

 واالبتكاري وفقا آلراء المتخصصيف6 الجمالي
التصميمات المقترحة مف معالجات توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ   -5

تحقيؽ جوانب التقييـ  تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في
 )ككؿ( وفقا آلراء المتخصصيف6

التصميمات المقترحة مف توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي محاور  -6
وفقا آلراء  معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب

 6المتخصصيف
مف معالجات  المقترحة التصميمات تقييـ ذات داللة إحصائية بيف فروؽ توجد  -7

تحقيؽ بنود التقييـ تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في 
 )ككؿ( وفقا آلراء الشباب6

متصميمات المقترحة توجد عالقة ارتباطية بيف ترتيب المتخصصيف وترتيب الشباب ل  -8
 6 مف معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب

 Delimitations: د البحثحدو 
  -:حدود موضوعية 

الشباب البس عمى استخداـ بعض أساليب العقد والربط لم الحالي يقتصر البحث -
ضافة معالجات باستخداـ الصبغة المباشرة وصبغة  شيرت()تى القطنية األحمر  الشايوا 

 غة بألواف مختمفة وباستخداـاباإلضافة إلى معجوف الطباعة المزود بمواد الصب
 دقيقة 6   01درجة لمدة  071( درجة حرارة ميكروويؼفرف)

 -:مكانية  حدود
 معمؿ كمية االقتصاد المنزلى المتقدـ لمصباغة 6 -

 -:حدود زمانية 
  6شير تقريباً أفي ثالثة تـ إعداد وتنفيذ الجزء العممي  -
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 -:حدود بشرية
 ( سنو 056: 08مف الشباب في الفتره ) مجموعة -

 عينة البحث :
بيض مقاس أ الموف(0جـ/ـ031وزف)% قطف011و(( تى شيرت)بيك01اختيار عدد) -
(L)6 الستخداميا فى تنفيذ التصميمات المقترحة  
والنسيج  في مجاؿ المالبس المتخصصيف ساتذةاألمجموعة مف المحكميف مف  -

 محكـ (01ى شيرت بالصناعة وعددىـ)نتاج التإمتخصصيف بمجاؿ باإلضافة إلى ال
تقبميـ لمتصميمات  الشباب ألخذ آرائيـ في مف (01وعددىـ) المستيمكيف مف مجموعة -

 6المقترحة
 Methodologyمنيج البحث :

 يتبع ىذا البحث المنيج التجريبي لتحقيؽ الفروض والوصوؿ ألىداؼ البحث 6 -
 Search Tools:البحث أدوات

 

 العامميف بالصناعة6 مف أعضاء ىيئة التدريس وكذلؾ لممتخصصيف مقياس التقدير -
لممستيمكيف مف الشباب ألخذ آرائيـ في مدى تقبميـ لمتصميمات  مقياس التقدير -

 المقترحة6
-أسود-أرجواني-أحمر-أزرؽ-معاجيف طباعة لأللواف الفاتحة مختمفة األلواف)أصفر -

 (6 العتبةتـ شراؤىا مف القاىرة )منطقة  أخضر(-برتقالي
 6واف)نفس ألواف المعجوف(محاليؿ صباغة مباشرة مختمفة األل -
-  ) (  ،ممح الطعاـ )كموريد الصوديـو قطف  طخي ،مواد تطرية )بيكربونات الصوديـو

ستيؾ مطاط ، فرشاه ، مقص يدوى ، بخاخ ماء ، منضدة معزولة ، أ مزوي أبيض
بالستيؾ ، شبكة معدنية ، ورؽ بطبقة مف المشمع لفرد القطعة عمييا، حوض مف ال

  بأحجاـ مختمفة 6 وعية استانمسأموقد ،  نشاؼ ، ورؽ فويؿ ،
 كاميرا تصوير ،  إيفاؽفرف ميكروويؼ لمتجفيؼ مزود بتدريج حرارى وساعة  -

 Definitionsالبحث: مصطمحات
  (:Figuration Treatmentsمعالجات تشكيمية)-
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ممارسة وتصور وحموؿ يفترض صياغتيا لموصوؿ إلى صياغات تشكيمية مبتكرة ، أو 
و لمعمؿ الفني بغرض تشكيمي يضعيا الفناف في مخيمتو وأثناء إنتاج الحموؿ التى

 (6 0115، فرغمي)إيماف مبتكر
أسموب صياغي ذو نتائج غير متوقعة تأتى مف سرياف  (:Tie-Dyeالعقد والربط ) -

الصباغة داخؿ طيات القماش بقدر متفاوت إلى جانب أنو يمكف التحكـ في تقنياتو 
  6(0111)أماؿ عبدالعظيـ ،بشيء مف الممارسة والتدريب 

( مصنوع مف القطف أو عادة ما يكوف اؿ)تى شيرت (:T-Shirtمالبس الشباب)  -
أو خميط منيما قصير األكماـ يستخدـ كنوع مف أنواع المالبس لمجنسيف البولى إستر 

)إسالـ عبد المنعـ ،إيياب أحمد ويزيف بالطباعة أو الصور كما يستخدـ كوسيمة لمدعاية 
،01146) 

 Previous Studiesالدراسات السابقة :
( T-Shirtسموب تنفيذ المالبس الخاصة بالشباب )أوقد تعددت الدراسات التي تناولت  

ساليب العقد والربط والمعالجات المونية ىناؾ عدد قميؿ مف الدراسات التى تناولت أولكف 
 كاآلتي : المرتبطة ارتباط مباشر بموضوع البحث والصباغية والطباعية 

مبتكرة  ت الدراسة إلى صياغة مشغوالت حمى( ىدف0108، محمد وآخروف منير)دراسة
مكانية استخداـ خامة القماش إلى الكشؼ عف إباستخداـ تقنيات العقد والربط وتوصمت 

في المعالجة لعمؿ المشغوالت الطباعية المالئمة وظيفيا كحمى لمزينة والكشؼ عف 
اإلفادة  (0105،)نرميف حمدىودراسة عالقات تشكيمية تثرى مجاؿ طباعة المنسوجات

مف تقنيات وجماليات فف العقد والربط وبعض أشغاؿ اإلبرة في إعادة تدوير بقايا 
ىدفت  (0103)منى ابراىيـ ،ودراسةاألقمشة واالستفادة منيا في المشروعات الصغيرة 

مف جماليات اسموب العقد والربط في مجاؿ الصباغة اليدوية لممنسوجات  االستفادةإلى 
ولى بالصباغة المباشرة ألقمشة)الفواؿ( والثانية باستخداـ االزالة باستخداـ طريقتيف األ

بالكمور الخاـ ألقمشة)التفتاه والستاف( مف خالؿ طى األقمشة وربطيا باستخداـ الخيوط 
كما يمكف احداث تأثيرات متنوعة باقتراب الخيوط لبعضيا أو ابتعادىا عف بعضييا 

)مروه القيمة الجمالية واالبتكارية ودراسة  وأعطى العديد مف التأثيرات الجمالية ورفع
عة راء القيـ الجمالية لمالبس السيدات بتأثير الطبالدراسة إلى إث( ىدفت ا0107حسف،
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مكانية الدمج بيف الطباعة بالعقد والربط إلى إوتوصمت  الكروشيوبالعقد والربط مع فف 
الوظيفى مف خالؿ رؤية وفف الكروشيو ومالئمتيا لمجانب الجمالي ومحققو لمجانب 

( ىدفت إلى تقديـ 0105سماح منسى،، ودراسة) مبتكرة لتصميمات مالبس السيدات
مجموعة مف أساليب الطباعة المستخدمة عمى بعض األقمشة وتصميمات متعددة تفيد 

( سنوات ، وتوصمت إلى وجود تأثير لبعض 6:9)يؽ البعد الجمالى لمالبس األطفاؿتحق
أقمشة تريكو المحمة في تحقيؽ البعد الجمالى لمتى شيرت تتصؼ  أساليب الطباعة عمى

( ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى بعض 0119إيناس محمد، )بالتميز والجودة ، ودراسة
المتأخرة  الدوافع النفسية المرتبطة باختبار المالبس لمفتاه الجامعية في مرحمة المراىقة

، تحقيؽ الذات(  –مسايرة الموضة  –حتشاـ اال–يفالتز  –) اإلحساس بالجماؿمثؿ
زيف ) االحساس بالجماؿ والتفروؽ جوىرية ذات داللة في محاور لى وجودإوتوصمت 

) الحضر بينما وجدت فروؽ في محاور ( لصالحومسايرة الموضة وتحقيؽ الذات
رانيا عبد ودراسة ) لحالة االجتماعية ( لصالح الريؼ ،االحتشاـ ، الحالة االقتصادية ، ا

مكانية استغالؿ بواقي القص وتوظيفيا بصورة إ( ىدفت الدراسة إلى 0116،الباسط 
تصميمات  بتكارإلى اجديدة بما يتناسب واالتجاىات الممبسية لمشباب وتوصمت الدراسة 

والء زيف -سمير نييإير ودراسة ) تتسـ بالحداثة لمشباب ووفقا بما يتفؽ والموضة العالمية
الصبغة المستخمصة مف الشاى  ىدفت الدراسة إلى تحديد فاعمية تأثير(0107العابديف،

ات والتراكيب وتوصمت حمر عمى الخواص الوظيفية لألقمشة القطنية المختمفة المحماأل
حمر في حالة وجود نو ال يوجد فرؽ معنوي بيف العينات المصبوغة بالشاى األألى إ

 –العرؽ -الضوءدـ وجود المثبت لخواص الثبات)لة عالمثبت وبيف العينات في حا
 Hussein)دراسةو  6 وزف المترالمربع( –مقاومة التجعد الغسيؿ( وكذا خواص)

,A,(2014  لى توضيح تقنية صباغة األقمشة القطنية بالصبغة الطبيعية إىدفت
المستخمصة مف قشر البصؿ األحمر ودراسة الخواص المتعمقة بالوقاية مف األشعة فوؽ 
البنفسجية لتمؾ األقمشة المصبوغة كما تـ مف خالؿ ىذة الدراسة توضيح مختمؼ 

إنتاج في تمؾ األقمشة  العوامؿ التى تؤثر عمى كفاءة عممية الصباغة واالستفادة مف
ولقد أظيرت النتائج أف األقمشة  ،فوؽ البنفسجية  أغطية رأس لمسيدات مقاومة لألشعة

القطنية التى تـ صباغتيا بواسطة محاليؿ تحتوى عمى صبغة قشر البصؿ األحمر قد 
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كما شوىد أف  وحتى البنى الفاتح  الفاتح السمني ما بيفأعطت درجات لونية متنوعة 
، أما عف زيادة تركيز الصبغة فى محموؿ الصباغة  مؽ الموف قد ازدادت معدرجات ع

تأثير مختمؼ أنواع المثبتات التى تـ استخداميا أثناء عممية الصباغة فقد تـ الحصوؿ 
أما ما يتعمؽ بتأثر تقنية التثبيت فقد ، عمى أفضؿ النتائج مع استخداـ كبريتات النحاس 

الصباغة يعد مف أفضؿ المعامالت التى أعطت  أوضحت النتائج أف التثبيت قبؿ
ومعامؿ وقاية مف  1889بمغت  K/Sلمقماش الناتج أعمى درجات مف عمؽ الموف 

ودراسة  3380بمغ  ultraviolet protection factor (UPF)األشعة فوؽ البنفسجية 
باستخداـ  قمشة السميموزيةمعالجة األ تأثير( ىدفت الدراسة إلى 0100جمعة ،رحاب )

قمشة القطنية والمخموطة لمصباغة وتوصمت أشعة الميكروويؼ في تحسيف خواص األ
%( عند طاقة 05، فسكوز%05كتاف% ، 51ف القماش المخموط المنتج مف)قطفألى إ

فضؿ لجميع الخواص المناسبة بعد دقيقة ىو األ 0وات وزمف معالجة  501ميكروويؼ 
لى بعض إىدفت الدراسة إلى التوصؿ  (0114ابراىيـ،)لمياء ودراسة ، المعالجة 

فضؿ أف ألى إالتي تصمح في مجاؿ المالبس الجاىزة وتوصمت  الصبغات الطبيعية
نتائج الختبارات عمؽ الموف وقوة الشد واالستطالة ومقاومة التجعد والنعومة لخامة 

الكركـ ( عمى  -الشاي–قشر الرماف  –القطف كانت لصالح صبغة ) قشر البصؿ 
 الترتيب6 

 تعميق عمى الدراسات السابقة :
حيث اتفقت نتائجيا عمى البحث باستعراض الدراسات السابقة وجد ارتباطيا بموضوع  

ت الطبيعية ، وتأثير والصبغا، تقنيات العقد والربط لبعض المشغوالت أىمية كؿ مف) 
وتقييـ المالبس الشبابية  ، الميكروويؼوتأثير المعالجة بأشعة ، حمراأل الشايصبغة 

أساليب الطباعة  وتوصمت إلى وجود تأثير لبعض، (المطبوعة بما يتفؽ مع الموضة 
تتصؼ بالتميز لمالبس األطفاؿ  الجماليالمحمة في تحقيؽ البعد عمى أقمشة تريكو 
وشيو مكانية الدمج بيف الطباعة بالعقد والربط وفف الكر إلى إوصمت والجودة ، كما ت
 ومما سبؽ فقد دعت الحاجة إلى  ومحققو لمجانب الوظيفى الجماليومالئمتيا لمجانب 
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ممعالجات عمى القطعة الممبسية باستخداـ تقنيات العقد والربط البحث عف طرؽ أخرى ل
صباغة مبتكرة لبعض لواف الطباعة لمحصوؿ عمى أواستخداـ الصبغات ودمجيا مع 

 مالبس الشباب6
 التطبيقية: الدراسة
% قطف مف 011قطعة)تى شيرت( منتج نيائى جاىز (01)عددتـ تنفيذ وتصوير   

لمشباب ، وتـ استخداـ طرؽ العقد والربط المختمفة إلخراج  أقمشو تريكو المحمو ) بيكو (
 . تصمح لمشباب مبتكرة لممنتجتصميمات 

 إعداد العينات محل الدراسة :
وتـ قياس األبعاد  االنكماش( الختبار نسبة L)شيرت ( لمقاس تـ تنفيذ عينة ) تى -

( ولوحظ  بعد إجراء المعامالت عمى العينة 0بالسنتيمتر كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ )
عداد 0بنسبة  انكماشوجود نسبة  % في الطوؿ فقط ، و تـ إضافة نسب االنكماش وا 

( وتـ قياس أبعاده بالسنتيمتر كما ىو موضح بالجدوؿ Lالنموذج األساسي النيائي لمقاس)
 ( 6 0رقـ )
 ( يوضح قياسات العينة التجريبية قبل وبعد إضافة نسبة االنكماش .1جدول رقم )   

              االنكماش                       
 القياس 

 

 شيرت تى
(L)مقاس 

مقدار 
 اإلنكماش

مقدار 
 اإلضافة

 قبل
 االنكماش

 المقاس
 النيائي

 1.5CM 76.5 75 %2 75 طول تى شيرت من أعمى نقطة الكتف

 48 48 - - 48 عرض االكتاف من الخياطة لمخياطة

 16 16 - - 16 طول الكتف

 60 60 - - 60 سم(2.5عرض الصدر أسفل اإلبط ب)

 58 58 - - 58 عرض الذيل من أسفل

 19 19 - - 19 عرض فتحة الكم

 26 26.52 0.52 %2 26 طول نصف الكم

    موحد( لمشباب حسب  (،)مقاسLتـ تنفيذ العينات بالقياسات النيائية لممقاس) -
 الجدوؿ السابؽ 6

 تحضير محمول الصباغة المستخمص من صبغات طبيعية :
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دقيقة ثـ ترشيحو  01لمدة  ،مف الشاي األحمر( / لتر ماءجـ01تـ إجراء عممية غمياف) -
افة مثبت نظرا الحتواء الشاى لالستخداـ وبدوف إض زجاجات ثـ وضعو فيوتركو ليبرد 

 مكوناتو عمى حامض التانيؾ والذى يحؿ محؿ المثبت6 ضمف 
 

 

 

 ( توضح خطوات تحضير محمول الصبغة الطبيعية1صوره )

 تحضير محمول الصباغة المستخمص من صبغات مباشرة :
ممح طعاـ عمى البارد قبؿ عممية التسخيف نظرا ألف لوف العينات  (جـ/ لتر5)يضاؼ -

 فواتح )أبيض(6
عاء صغير تقريبا في كمية مناسبة مف الماء في و  (لترماءجـ/6)تذاب الصبغة بإضافة -

كما ىو  الصبغة6، ويتـ إضافتو إلى حماـ  مع التقميب لمحصوؿ عمى لوف صبغة نقى
 (06موضح بالصورة رقـ )

ف وعاء الصبغة لمدة خمس وعشروف دقيقة حتى الغمياف وتترؾ لتبرد وتوضع يتـ تسخي -
 في عبوات 6

 
 
 
 
 
 
 

 

 6المباشرة( توضح خطوات تحضير محمول الصباغة 2صورة)
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 تحضير عجائن الطباعة : 
)مثخف شفاؼ( فواتح ، وتـ الحصوؿ معجوف طباعة (جراـ/كيمو جـ صبغة51تـ إضافة) -

مع عمميات الصباغة بطريقة العقد  (فواتح)عمى ألواف لمطباعة تصمح لألقمشة القطنية 
 والربط في الحصوؿ عمى صياغات جديدة 6 

 العقد والربط عمى العينات:  الطى و خطوات إجراء عممية 
0- )  لمتطرية 6 ويستخدـ رش التى شيرت بمحموؿ)بيكربونات صوديـو
لبحث ا عيناتلمعقد والربط المستخدـ في  القماش المقترح طيسموب لؼ التى شيرت بأ -0

  6(00)رقـ لىإ(0)رقـمف  التصميمات المنفذةموضح بجداوؿ  لكؿ تصميـ كما ىو
باألصباغ المختمفة وألواف الطباعة ولفو بورؽ فويؿ ووضعو بالفرف  معالجة التى شيرت -3

  دقيقة 016ـ ولمدة ° 071عند درجة حرارة 
 ماء(6لتر 0/خفؼ )ممعقة صغيرةشيرت في حوض بو محموؿ خؿ م وضع التى -4
 06تمت عمميات الغسيؿ بعد الصباغة باستخداـ غسالو فوؿ أتوماتيؾ إيدياؿ زانوسى  -5

عة دقيقة بالماء البارد وبدوف عصر وتعميؽ التى شيرت عمى شما 01برنامج تستغرؽ 
  س المباشرالتعرض لضوء الشمبدوف ساعو 00ليجؼ في اليواء الطمؽ لمدة 

 لمعينات 6 + تصوير كى بمكوى بخار -6
 : لربط المستخدمة فى تنفيذ العيناتأساليب العقد وا

 مثؿ الزلط(الربط عمى أشياء ) –الربط المباشر -العقد –طى) ال استخداـتـ  -
 ( 6      يوط والربط باألستيؾ بصور مختمفةالتشابؾ بالخ -العقد عمى القماش -
 :Fold pleatالطى  -1

يتـ فرد التى شيرت عمى منضدة مسطحة ثـ يقسـ إلى أجزاء ويتـ طيو إلى طيات 
 منتظمة أو غير منتظمة تبعًا لمتصميـ المطموب 6 

 :knotالعقد -2   
يمكف الربط المباشر عمى القماش بالخيوط تبعًا لمعقد المطموب وربط أي شكؿ فى 

 القطعة قبؿ عممية الصباغة 6 
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 (:Tie and Dayالعقد والربط )-3
وفييا تقوـ الخيوط المختمفة مف حيث السمؾ والنوع كأداة عازلة ، حيث يربط بعض 
أجزاء المالبس المراد عزليا عف الصبغة عف طريؽ عمؿ طيات أو سراجة في أماكف 
معينة ثـ يتـ تجميعيا عف طريؽ الشد وربطيا بشدة ثـ تتـ عممية الصباغة بالموف 

 المطموب 6
 :الربط المباشر -4

سقاط القماش   إلى أسفؿ ثـ الربط عمى مسافات  الباقييمكف التقاط مركز القطعة وا 
لمحصوؿ عمى أشكاؿ دائرية ومف صور الربط المباشر أيضا )التفاؼ مركز القماش ثـ 

مف الدوائر متحدة  عمى مسافات حوؿ المركز لمحصوؿ عمى سمسمة بالتواليالمؼ 
 (6كنموذج إشعاعي

 الربط عمى أشياء :-5
يتـ عمى أشياء ذات أحجاـ وخامات متنوعة فى القماش قبؿ عممية الصباغة لتحقؽ 

بكر  -األزرار–الخرز-والرخاـ  –)الزلطمساحات ذات أشكاؿ حرة متنوعة كالربط عمى
  (6الخيوط

 عقد القماش عمى نفسو والتشابك بالخيوط : -6
عمى نفسة ثـ يتـ  تمسؾ إحدى نيايات القطعة بإحكاـ ويمؼ الطرؼ األخر حتى يمتوى

 الربط، ويمكف استخداـ ىذه الحالة كخمفية لتصميمات العقد والربط التقميدية 6
 

 :( تصميم مقترح10ى عينات البحث وعددىا)المقترحات الفنية التى تم تطبيقيا عم
 التصميم االول : -

 التى شيرت عمى خط نصؼ األماـ بحيث يكوف الخمؼ لمداخؿ 6 طى -
عمى خط الورب لمتى شيرت ويصنع زاوية الكـ  الكـ بحيث يكوف خط طوؿ طى -

قائمة مع خط الكتؼ ثـ يثنى خط جنب التي شرت عمى خط الورب ليمس خط الكـ 
 6 (0) موضح بالجدوؿ رقـ ىوالداخمى كما 
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عقد عمى مسافات متقاربة (7بعدد) بؽ ثـ يربطالتى شيرت عمى خط الجنب ويط طى -
الشاى األحمر ثـ يتـ التمويف بالواف الصبغة سـ( ويتـ التمويف بالرش بصبغة  8: 5مف)

 أرجوانى ( 6–أزرؽ  –المباشرة ) أصفر
 أرجوانى(6–أزرؽ-جوف الطباعة لمفواتح )أصفريتـ الطباعة بفرشاة بألواف مع -

 بالتصميم األول:( يوضح أسموب طي القماش والعقد والربط 2جدول رقم)

 

 ()التصميم األول

 

 

 

 " التوصيف "
 

 

   عقػػػػدىاوربطيػػػػا و  القطعػػػػة طػػػػىاسلللل)ول قال: لللل  :  -
 6 أبيضخيط ب (عقدة7عدد)ب
 عمى نفسو تـ طى التى شيرتاس)ول قالطى  :  -

 6نصفيف  ثـ طى بالورب    
 ارجوانى   -ازرق -االلوان المستخ مت : قاصفر -

 الصبغاث المستخ مت :  -

  الشاى االحمرصبغة   -

   صبغة مباشرة  -

 ارجوانى  -ازرق -الوان الم:جون:قاصفر  -
 

 

 طريقة الطى والربط المستخدمة
 

  

  

  
 

 

 

 )فرن ميكروويف(
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 التصميـ الثانى : 
 سـ(  8: 5)رات متوازية بطوؿ األماـ ارتفاع الكسرة عمى ىيئة كسالتى شيرت  طى -
 6 نيايتوعند  خررباط وأ (0بعدد )شيرت عمى خط اإلبط  يربط التى -
كما ىو موضح  النقود يؾتسبأ اثـ تربط جميعيا معخط الكتؼ والرقبة يضـ الكـ مع  -

 6(3بالجدوؿ رقـ)
  6يتـ الرش بمحموؿ بيكربونات الصوديـو  -
 سود(أ –حمرأ-أزرؽثـ يتـ التمويف بالواف الصبغة المباشرة ) -
 ( يوضح أسموب طي القماش والعقد والربط بالتصميم الثانى :3جدول رقم) 

 ()التصميم الثانى

 
 

 

 

 " التوصيف "                    
 

 . عقدة(3عدد)تـ استخداـ س)ول قال:   : أ -

  عمى  التى شيرت تـ طىس)ول قالطى  : أ -
 6 ىيئة كسرات متوازية

  :الربط المباشرأس)ول ق  -

  شيرت عمى نفسة تـ تجميع التى 
 واألستيؾ عمى بالتشابؾ بالخيوطأمف  

 سود(أ -حمرأ-زرؽألوان المستخ مت : قاأل -

 صبغة مباشرة الصبغاث المستخ مت :  -
                 

           

 

 طريقة الطى والربط المستخدمة
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 )فرن ميكروويف(
 

 التصميـ الثالث:
 6الجوانب عمى ىيئة ربع دائرة  بإحدىعمؿ دوراف مف نياية التى شيرت  -
 6سـ لمكسرة 3التى شيرت عمى ىيئة كسرات صغيرة متوازية بارتفاع  طى -
  المسافات6 والرقبة بنفسضـ الكـ مع خط الكتؼ  -
كما ىو  (سـ 8:  5)عمى مسافات مف منتظمة ةعقد(04بعدد)ربط التى شيرت  -

   6 (4رقـ)موضح بالجدوؿ 
  6الرش بمحموؿ بيكربونات الصوديـو  -
 صفر( 6أ –رجوانىأ–حمرألواف الصبغة المباشرة )أالتمويف ب -

 ( يوضح أسموب طي القماش والعقد والربط بالتصميم الثالث:4جدول رقم)   

 

 ()التصميم الثالث

 
 

 

 

 " التوصيف "
 

 عقدة 6 (04) العقد بعددتـ استخداـ س)ول قال:   : أ -

 عمى ىيئة لتى شيرتا : تـ طىس)ول قالطى  أ -
 شعة منبعثة مف مركزىا مف الذيؿأكسرات عمى شكؿ     
 6 عمىأحتى نياية التى شيرت مف     
 صفر( أ -حمرأ -أرجوانيلوان المستخ مت : قاأل -
 صبغة مباشرة  :الصبغاث المستخ مت  -
  (برتقالى -حمرأ -رجوانىأ):لوان الم:جونأ -

 
 

 والربط المستخدمةطريقة الطى 
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 )فرن ميكروويف(
 

 التصميـ الرابع :
 منتظمة ماـ عمى ىيئة  دوائريتـ عمؿ دوراف مف مركز التى شيرت بمنتصؼ األ -
سموب حوؿ الكتؼ والرقبة  بنفس األ ويمؼ التى شيرت بانتظاـ ويضـ الكـ مع خط  

 6مركز القطعة 
كما ىو ستيؾ عمى مسافات منتظمة ، شيرت بالتشابؾ بالخيوط  واأل التىربط  -

   6(5موضح بالجدوؿ رقـ)
 حمر6الرش بصبغة الشاى األ -
 خضر( 6أ –برتقالى–زرؽ ألواف الصبغة المباشرة )أالتمويف ب -
 خضر(6أ –برتقالى–زرؽ ألواف معجوف الطباعة لمفواتح )أالطباعة بفرشاه ب -
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 يوضح أسموب طي القماش والعقد والربط بالتصميـ الرابع:( 5جدوؿ رقـ)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ()التصميم الرابع

 
 " التوصيف "                        

 

 التى شيرت تـ طىس)ول قالطى  : أ -

 منتظمة منبعثة مف مركزىا عمى ىيئة دوائر 
في إتجاه عقارب   ماـ ولفو عمى نفسومف منتصؼ األ 

 6 الساعة
 بالربط والتشابؾ بالخيوط ق الربط المباشر : س)ولأ -

 خضر(أ –برتقالى–زرق أ) لوان المستخ مت :األ -

 الصبغاث المستخ مت : -

 صبغة مباشرة  -
 حمرصبغة الشاى األ  -
 خضر(أ –برتقالى–زرق أ:)لوان الم:جون أ -

 طريقة الطى والربط المستخدمة

   

  

 
 

 )فرن ميكروويف(
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 الخامس :التصميـ 
في إحدى الجوانب  بط اإلحردة مف نياية مستقيـ مائؿ خط وتوصيؿ يتـ رسـ -
   المقابؿ في الجية األخرى مف التى شيرت منتصؼ الكتؼب
   ليكوف األماـ لمخارج 6فقيا عمى خط الوسط أالتى شيرت نصفيف طى  -
سـ 3شيرت عمى الخط المرسوـ عمى ىيئة كسرات صغيرة متوازية بارتفاع  ضـ التى -

  6لمكسرة 
 وبالتوازيبنفس المسافات ضـ الكـ مع خط الكتؼ والرقبة  -
سـ( عمى 3،5،5،8عمى مسافات محسوبة) عقد منتظمة(5بعدد )ربط التى شيرت  -

 (66كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ)الترتيب  
 خضر( 6أ -حمرأ -رجوانىأالتمويف بالواف الصبغة المباشرة :)  -
 خضر(6أ -حمرأ -رجوانىأ:) لواف معجوف الطباعة لمفواتحأ بفرشاةالطباعة  -

 الخامس: ( يوضح أسموب طي القماش والعقد والربط بالتصميم6جدول رقم)
 

 

 
 ()التصميم الخامس

 

 " التوصيف "

 عقدة 6(5)عدد تـ استخداـس)ول قال:   : أ -

 فقيا أنصفيف  التى شيرت تـ طىس)ول قالطى  : أ -
 عمؿ طيات عمى ىيئة كسرات، عمى خط الوسط   
 بط لمكتؼ  مائؿ مف اإل متساوية عمى خط مرسـو  
 خضر(أ -حمرأ -رجوانىأ) لوان المستخ مت : األ -

 الصبغاث المستخ مت :  -

 .حمرصبغة الشاى األ  -

 خضر(أ -حمرأ -:)أرجوانىلوان الم:جون أ      -

 طريقة الطى والربط المستخدمة
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 )فرن ميكروويف(

 

 التصميـ السادس :
كـ مع خط الكتؼ والرقبػة  صابع ويضـ الالتى شيرت بطريقة  منتظمة بيف األيتـ ضـ -

 حوؿ مركز القطعة  6 سموببنفس األ
الػػػػربط عمػػػػى قطػػػػع مػػػػف الػػػػزلط ثػػػػـ المػػػػؼ منػػػػتظـ فػػػػي إتجػػػػاه عقػػػػارب السػػػػاعة والتشػػػػابؾ -

 باألستيؾ 6
كمػػػا ىػػػو سػػػتيؾ عمػػػى مسػػػافات منتظمػػػة ، التػػػى شػػػيرت بالتشػػػابؾ بػػػالخيوط  واألربػػػط  -

 6(7موضح بالجدوؿ رقـ)
 6حمرالتمويف بالرش بصبغة الشاى األ -
مػػف  نفػػس األلػػوافحمػػر( مػػع أ –صػػفرأ –زرؽألػػواف الصػػبغة المباشػػرة )التمػػويف بػػدمج أ -

 6لواف المعجوفأفرشاه بيا  + الصبغة(سـ بيا ألواف 01)سرنجة باستخداـالمعجوف، 
 بالتصميم السادس:أسموب طي القماش والعقد والربط ( يوضح 7)جدول رقم

 

 
 ()التصميم السادس

 

 

 

 " التوصيف "
 

 صابعالتى شيرت بيف األ تـ طىس)ول قالطى  : أ -

 بطريقة منتظمة حوؿ مركز القطعة 6   
عمػى قطػع مػف الػزلط (: بػالربط أشليا  ع)لىالربط س)ول قأ -

جػػػػاه عقػػػػارب السػػػػاعة والتشػػػػابؾ إتثػػػػـ المػػػػؼ منػػػػتظـ فػػػػي 
 باألستيؾ 6

  خضر(أ –برتقالى -صفرأ –زرقأ)لوان المستخ مت : األ  -

 الصبغاث المستخ مت :  -

 حمرصبغة الشاى األ -    
     حمر(أ -صفرأ –زرق أ)صبغة مباشرة بألواف -    

 (أحمر – برتقالى –زرق)أ:لوان الم:جونأ - 
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 طريقة الطى والربط المستخدمة

   

 
  

 

 )فرن ميكروويف(
 

 التصميـ السابع:
 بحيث يكوف الخمؼ لمداخؿ 6 إلى نصفيف طولياالتى شيرت  يتـ طى -
 جزاء متساوية 6أربعو ألى جزئيف لينتج إطى كؿ نصؼ  -
 6   بط مباشرةأسفؿ اإلويربط أسفؿ اإلبط الكـ مع خط الجنب  فتحة ضـ -
  سـ(01: 8عقد منتظمة عمى مسافات مف)(6بعدد)شيرت  ربط التى -
 التشابؾ باألستيؾ 6الجزء العموى عمى قطع مف الزلط ثـ ربط  -
 6حمرالتمويف بالرش بصبغة الشاى األ -
كمػػا ىػػو موضػػح بالجػػدوؿ  سػػود(6أ-زرؽأ –رجػػوانىأالصػػبغة المباشػػرة )لواف التمػػويف بػػأ -

 6(8رقـ)
 ( يوضح أسموب طي القماش والعقد والربط بالتصميم السابع:8جدول رقم)

  
 

 " التوصيف "                   
 

 عقدة 6 (6)عددتـ استخداـ س)ول قال:   : أ -
 بالربط عمى قطع مف الزلطأس)ول قالربط ع)ى أشيا  : -
 أسموب )الربط المباشر(: بالربط والتشابؾ  -

 بالخيوط واألستيؾ 6
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 ()التصميم السابع

 التى شيرت تـ طى :س)ول قالطى  أ -
 جزاء متساوية أربعة أعمى ىيئة طيات طولية     -
 سود(أ -زرقأ -رجوانىألوان المستخ مت : قاأل -

 الصبغاث المستخ مت :  -

 6حمرصبغة الشاى األ -   
     سود(أ -زرؽأ -رجوانىأ):لوانصبغة مباشرة بأ -   

 

 

 طريقة الطى والربط المستخدمة
 

  
 

   
 )فرن ميكروويف(

 

 التصميـ الثامف :
 6 الربط عمى قطع مف الزلط بمناطؽ متفرقةيتـ  -
ضػـ الكػـ والكتػؼ والرقبػة بػنفس  صػابع مػعالتػى شػيرت بطريقػة  منتظمػة بػيف األضـ  -
 سموب 6األ
ؾ يػػربط التػى شػػيرت بالتشػػابثلل  (عقػد عمػػى مسػػافات عشػوائية 4شػيرت بعػػدد) ربػط التػػى -

كمػػا ىػػو موضػػح بالجػػدوؿ ،  مػػف الخػػارج سػػتيؾ عمػػى مسػػافات منتظمػػةواألبػػالخيوط 
  (9رقـ)
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 6حمرالتمويف بالرش بصبغة الشاى األ -
باسػػػتخداـ  ،حمػػػر(أ)لػػػوف المعجػػػوفأحمػػػر( مػػػع التمػػػويف بػػػدمج لػػػوف الصػػػبغة المباشػػػرة ) -

 6+ فرشاه بيا لوف المعجوفغة(سـ بيا لوف الصب01)سرنجة 
 ( يوضح أسموب طي القماش والعقد والربط بالتصميم الثامن:9جدول رقم)

 

 

 ()التصميم الثامن

 
 

 " التوصيف "
 

 صابعالتى شيرت بيف األ تـ طى س)ول قالطى  :أ -
 القطعة6بطريقة منتظمة حوؿ مركز    

 (عقد4تـ استخداـ عدد )أس)ول قال:    :  -
 بالربط عمى قطع مف الزلط :ع)ى أشيا الربط أس)ول ق -
 بػػػػػالخيوطبػػػػػالربط والتشػػػػػابؾ  سللللل)ول قاللللللربط المباشلللللر :أ -

 واألستيؾ 6
 حمر(أ) المستخ مت:لوان األ -

 الصبغاث المستخ مت :  -

 6حمرصبغة الشاى األ  -   
 ( حمراألوف )ملصبغة مباشرة با  -   

 6(حمرأ:) لون الم:جون  -   - 

 طريقة الطى والربط المستخدمة
 
 

  

  

 

 
 )فرن ميكروويف(
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 التصميـ التاسع :
 فقيا عمى خط الوسط   أشيرت نصفيف  التيطي  -
لى خط الوسط في ثمث  مسافة خط إرسـ خط مف منتصؼ الكتؼ الشماؿ بدوراف  -

 الوسط مف الجنب اليميف 6  
شيرت عمى الخط المرسوـ عمى ىيئة كسرات صغيرة متوازية بارتفاع )  ضـ التى -

 سـ ( لمكسرة    3:  065
يمؼ التى شيرت بانتظاـ ويضـ و ضـ الكـ مع خط الكتؼ والرقبة بنفس المسافات  -
 6 سموب حوؿ مركز القطعةكـ مع خط الكتؼ والرقبة  بنفس األال
شيرت عمى نفسو بعدد مف العقد لمتثبيت ويمؼ عمى نفسو في إتجاه عقارب  عقد التى -

 الساعة 6
 عمى مسافات منتظمة واألستيؾربط التى شيرت بالتشابؾ بالخيوط   -

 (016كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ)
 الرش بمحموؿ بيكربونات الصوديوـ  -
 صفر( 6أ –زرؽأ –حمرألواف الصباغة ) أالتمويف ب -
 صفر(6أ -زرؽ أ -حمرألواف معجوف الطباعة لمفواتح :) أبفرشاه بالطباعة  -

 ( يوضح أسموب طي القماش والعقد والربط بالتصميم التاسع:10جدول رقم)

 

 ()التصميم التاسع

 

 " التوصيف "
 

نصفيف أفقيا  التى شيرت تـ طىس)ول قالطى  : أ -
عمى خط الوسط  ،  وعمؿ طيات عمى ىيئة كسرات  

 خط مرسـو مائؿ مف الوسط  لمكتؼ 6متساوية عمى 

: بعدد مف العقد لمقطعة (أس)ول قال:   ع)ى نفسه  -
 ولفياعمى نفسيا في إتجاه عقارب الساعة 6 

 بالربط والتشابؾ بالخيوط :(الربط المباشرأس)ول ق -
 

  صفر(أ -زرق أ -حمرأ) لوان المستخ مت :األ -

 الصبغاث المستخ مت : -

 حمرصبغة الشاى األ  -   

  صفر(أ -زرق أ -حمر)أ: الوان الم:جون  -           
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 طريقة الطى والربط المستخدمة

 
 

 
 

 
  

 

 )فرن ميكروويف( 
 
 

 التصميـ العاشر :
  6بحيث يكوف الخمؼ لمداخؿ طوليا أربعة أجزاء لىإالتى شيرت  طى -
 6 سطوانة( خشبيةألؼ التى شيرت عمى نشابة ) -
كما ىو موضح منتظمة عمى مسافات متساوية   ة(عقد3)عددربط التى شيرت بػ -

 (006بالجدوؿ رقـ)
 حمرالتمويف بالرش بصبغة الشاى األ -
 ( 6صفرأ -زرؽ أ -حمرأألواف الصبغة المباشرة )التمويف ب -
 صفر(6أ -زرؽ أ -حمرألواف معجوف الطباعة لمفواتح :) أالطباعة بفرشاه ب -
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 أسموب طي القماش والعقد والربط بالتصميم العاشر:( يوضح 11جدول رقم)
 

 
 

 ()التصميم العاشر

 

 

 

 " التوصيف "
 

 

 عقدة 6(3ستخداـ عدد)إتـ س)ول قال:   : أ -
  التى شيرت طىس)ول قالطى  : أ -

 جزاء متساويةأربعة أعمى ىيئة طيات طولية    
 ثـ لؼ التى شيرت عمى نفسو 6     

 صفر(أ -زرؽأ -حمرأ)لوان المستخ مت : األ -
 الصبغاث المستخ مت :  -

 حمرصبغة الشاى األ -

     صفر(أ -زرقأ -حمرألوان)بأ صبغت مباشرة : -

 صفر(أ -زرق أ -حمرأ)  لوان الم:جون :أ -
 

 طريقة الطى والربط المستخدمة

    

   

 
 

 

 )فرن ميكروويف(
 

 حساب تكمفة مرحمة المعالجة التشكيمية بالعقد والربط :
مفة تختمؼ التك حيثمقطعة الناتجة بالعقد والربط ، مرحمة المعالجة ل يمكف حساب تكمفة  -

مرحمة تحديد التكمفة ل افلذلؾ وجد الباحث،  ونسبة الخمطالكمية لمقطعة حسب وزف الخاـ 
تفاصيؿ باقى المراحؿ اإلنتاجية عف  بعيداً  الخاصة بعينات البحث فقط العقد والربط

( 00)مات المقترحة والجدوؿ التالى رقـثابتو مع جميع التصميالنسبة تظؿ ل األخرى
 يوضح ذلؾ: 
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 . ( حساب تكمفة مرحمة المعالجة التشكيمية بالعقد والربط12جدول رقم )   

تكمفة  الصنـــــــــــف  
 المرحمة

 %100( أبيض ساده قطن  knitted fabricقماش بيكيو ) 
 . 2جم/م230وزنب المتوفرة في السوق المحمى

 مصروفات صباغة:
 ج (1601، ) سعر الجراـ =  ج (011) سعر الكيمو =:صبغات مباشرة  _ 

(صبغة فقط لتر0ماء( لموف الواحد وتستيمؾ القطعة) لترجراـ /6)يتـ استيالؾ 
 (ألواف36يستخدـ لكؿ عينة)حيث  األلواف مف مجموعة

_  (6 x 1601  = لمقطعة 6 01,0ج ) ج 

 
 
 

 
 ج01,0

 مصروفات صبغات طبيعية : 
 مممتر(511) القطعة الواحدة ستيالؾامتوسط ج( ، و 1661=)جراـ/لتر(01)
 ج 1631= 0÷ج(61,1)=  

 
 ج31,1

 لوان فواتح : أطباعة ب
 ج 011) سعر كيمو مثخف فواتح خاـ( =

 ج ( 3116(= ، )سعر كيموالصبغة فواتح
 جراـ لمكيمو صبغة فواتح 51ضافة إلتحضير الكيمو يتـ  
 ج05ج ( =16151x  311جراـ =)51) 

 ج 005الكيمو بعد التجييز = 
 ( ألوف3جراـ مف معجوف الطباعة )051تستيمؾ القطعة 

 (ج07605= 0111(/ج x 005جراـ 051) 

 
 
 
 
 
 
 ج05,07

 ج05,1 )مثبتات + ممح + بيكربونات صوديـو ( : _

 ج00,19 التكمفة الكمية بالجنية إجمالي
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 صدق وثبات أدوات البحث:
تشكيميو بالعقد في التصميمات المقترحة مف معالجات المتخصصيف : استبياف تقييـ أوالا 

 والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب
تـ إجراء استبياف موجو لممتخصصيف في مجاؿ المالبس والنسيج بكميات االقتصاد 

ائج إحصائيًا ( ، وتمت معالجة النت00و كميات التربية النوعية ، وبمغ عددىـ )المنزلي 
 ربعة محاور :، وتضمف االستبياف أ

 ق أسس التصميميتحق المحور األول  :
 تحقيق عناصر التصميم المحور الثاني :

 المحور الثالث : تحقيق الجانب الوظيفي
 واالبتكاري تحقيق الجانب الجمالىالمحور الرابع : 

 

مف صدؽ محتوي االستبياف تـ عرضو في صورتو المبدئية وذلؾ لمحكـ عمي  ولمتحقؽ
ضافةمدي مناسبة كؿ عبارة لممحور الخاص بو ، وكذلؾ صياغة العبارات وتحديد   وا 

عبارات مقترحة ، وقد تـ التعديؿ بناء عمي أراء المتخصصيف كما ىو موضح  أي
 بالجدوؿ التالي :

المقترحة من استبيان تقييم التصميمات بنود ( معامل اتفاق السادة المتخصصين عمي 13) جدول
 معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب

رات م عدد بنود التحكيم
 االتفاق

 عدد مرات
 عدم االتفاق

 معامل
 االتفاق 

 %100 0 11 6سيولة ووضوح العبارات
 %90.90 1 10 6لمعبارات العممية والمغوية سالمة الصياغة

 %90.90 1 10 6أجمو مف اليدؼ المعد مع المحاور تناسب
 %100 0 11 6محور كؿ مع العبارات تناسب

 %100 0 11 التسمسؿ المنطقي لمعبارات داخؿ كؿ محور6
( في حساب ثبات 00الباحثاف طريقة اتفاؽ المتخصصيف البالغ عددىـ ) استخدـ

المالحظيف لتحديد بنود التحكيـ التي يتـ تنفيذىا بشرط أف يسجؿ كؿ منيـ مالحظاتو 
اتفاؽ %(، وىي نسب 011%، 91691)وحت نسبة االتفاؽ بيفوترا األخر،مستقال عف 

 6مقبولة
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درجة الكمية لكؿ محور والدرجة الكمية باستخداـ االتساؽ الداخمي بيف الالصدؽ 
 لالستبياف :

تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف 
 الدرجة الكمية لكؿ محور والدرجة الكمية لالستبياف ، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :

 قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور ودرجة االستبيان ( :14جدول)
 

 معامل االرتباط المحور 
 **0.765 تحقؽ أسس التصميـ

 **0.842 تحقيؽ عناصر التصميـ
 **0.843 الجانب الوظيفيتحقيؽ 

 **0.873 تحقيؽ الجانب الجمالى واالبتكاري
( القترابيا 1610( أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوي )04يتضح مف جدوؿ)

مف الواحد الصحيح ، ومف ثـ يمكف القوؿ أف ىناؾ اتساؽ داخميا بيف المحاور المكونة 
نو يقيس بالفعؿ ما وضع لقياسو ، مما يدؿ عمي صدؽ وتجانس أليذا االستبياف ، كما 
 محاور االستبياف 6

 

 ثباث االستبيان :

كما يتضح مف  Alpha Cronbach وتـ حساب الثبات عف طريؽ معامؿ ألفا كرونباخ
 ( 05الجدوؿ رقـ )

 (: قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان .15جدول)
 معامل ألفا المحور       

 **0.845 تحقؽ أسس التصميـ
 **0.851 تحقيؽ عناصر التصميـ

 **0.875 الجانب الوظيفيتحقيؽ 
 **0.870 تحقيؽ الجانب الجمالى واالبتكاري

 **0.832 ثبات االستبياف )ككؿ(
مما  1610دالة عند مستوي  الثبات،يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت 

 يدؿ عمي ثبات االستبياف 6
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متصميمات المقترحة من معالجات تشكيميو بالعقد ل الشبابتقييم  ستبيانا ثانيا:
 . مبتكرة لبعض مالبس الشباب والربط كصياغة

المقترحة مف قاـ الباحثاف بإعداد استبياف الستطالع رأي الشباب في التصميمات  
واشتمؿ  الشباب،معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس 

 عبارات6( 7االستبياف عمي تقييـ )
 المحكمين:صدق  االستبيان:صدق محتوي 

ويقصد بو قدرة االستبياف عمي قياس ما وضع لقياسو ، ولمتحقؽ مف صدؽ محتوي  
االستبياف تـ عرضو في صورتو المبدئية عمي مجموعة مف المحكميف مف أساتذة 
المالبس والنسيج ، وذلؾ ألبداء الرأي في محتواه ومدي توافر النقاط التالية : صياغة 

صميمات المقترحة مف معالجات تشكيميو لتالعبارات ومدي صالحيتيا لمحكـ عمي ا
 6بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب

المقترحة من  التصميمات تقييم بنود استبيان( معامل اتفاق السادة المتخصصين عمي 16جدول )
 معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب

 عدد مرات بنود التحكيم
 االتفاق

 عدد مرات
 معامل االتفاق عدم االتفاق

 %100 0 11 الصياغة المغوية لمعبارات
 %90.90 1 10 تسمسؿ وتنظيـ العبارت
 %90.90 1 10 سيولة ووضوح العبارات

في حساب ثبات ( 00اؽ المتخصصيف البالغ عددىـ )استخدـ الباحثاف طريقة اتف 
تنفيذىا بشرط أف يسجؿ كؿ منيـ مالحظاتو  المالحظيف لتحديد بنود التحكيـ التي يتـ

%( ، وىي نسب 011% ،91691)ألخر، و تراوحت نسبة االتفاؽ بيفمستقال عف ا
 اتفاؽ مقبولة 6 

 لالستبيان:الصدق باستخدام االتساق الداخمي بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية 
االرتباط بيرسوف تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب معامؿ 

 ، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ : والدرجة الكمية لالستبياف ، بيف درجة كؿ عبارة
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 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة االستبيان17جدول )

 االرتباط المفردة
 **0.865 الشكؿ العاـ

 **0.852 درجة التقبؿ لالرتداء
 **0.825 مناسبة الخامة لمتصميـ

 **0.858 مناسبة التصميـ لسف الشباب
 **0.857 التصميـ يحقؽ الحداثة واالبتكار

 **0.835 اسموب العقد والربط يحقؽ مستوى مف التميز
 **0.758 اسموب العقد والربط يتماشى مع اتجاىات الموضة المعاصرة

( القترابيا 1610دالة عند مستوي ) يكشؼ الجدوؿ السابؽ أف معامالت االرتباط كميا  
ت المكونة بيف العبارا ، ومف ثـ يمكف القوؿ أف ىناؾ اتساؽ داخمياً  مف الواحد الصحيح

نو يقيس بالفعؿ ما وضع لقياسو ، مما يدؿ عمي صدؽ وتجانس ليذا االستبياف ، كما أ
 محاور االستبياف6

 االستبيان:ثبات 
، وطريقة  Alpha Cronbachحساب الثبات عف طريؽ معامؿ ألفا كرونباخوتـ  

 Split – halfالتجزئة النصفية 
 ( قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان18جدول )

 التجزئة النصفية معامل ألفا 
 **0.802 - **0.911 **0.804 ثبات االستبياف ككؿ

وىي قيمة ذات  16814تـ حساب ثبات االستبياف بمعامؿ ارتباط ألفا فكانت قيمتو 
 -16810، كما تـ حساب التجزئة النصفية وكانت قيمتو 1610داللة عند مستوي 

مما يشير إلي أف االستبياف يتمتع  1610وىي قيمة ذات داللة عند مستوي  16900
 بدرجة عالية مف الثبات6       

 :البحثلنتائج  اإلحصائيل التحمي
 

متصميمات المقترحة من معالجات تشكيميو لالمتخصصين أواًل : نتائج استبيان تقييم 
 . بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب
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جراء المعامالت اإلحصائية  ات مبتكرةتصميم 01عمى اإلحصائيؿ تـ التحمي التي وا 
محكـ مف المتخصصيف في 01والحصوؿ عمى آراء  استخدمت في تحميؿ البيانات

 (SPSS)مف المستيمكيف مف الشباب ، باستخداـ برنامج 01مجاؿ المالبس والنسيج و
، ويتضح ذلؾ مف مدراسة وتقييـ التصميمات المقترحة لموصوؿ إلى النتائج النيائية ل

 خالؿ مناقشة الفروض كمايمى : 
التصميمات المقترحة من ائية بين تقييم توجد فروق ذات داللة إحصالفرض األول :

تحقيق  معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في
 أسس التصميم وفقا آلراء المتخصصين.

تـ حساب مجموع تقييمات المتخصصيف مف أساتذة التخصص في مجاؿ المالبس  
بالعقد والربط كصياغة مبتكرة المقترحة مف معالجات تشكيميو والنسيج لمتصميمات 
، ولمتحقؽ مف صحة ىذا  في تحقيؽ أسس التصميـوذلؾ  لبعض مالبس الشباب

التصميمات المقترحة مف معالجات تقييـ الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط 
في تحقيؽ أسس التصميـ تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب 

 ( يوضح ذلؾ :09وجدوؿ رقـ ) صيفوفقا آلراء المتخص

(: تحميل التباين لمتوسط تقييم التصميمات المقترحة من معالجات تشكيميو بالعقد 19جدول رقم)
 والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في  تحقيق أسس التصميم وفقا آلراء المتخصصين

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 165.571 48.292 9 434.625 بيف المجموعات
 

.000 
 

 292. 30 8.750 داخل المجموعات

  39 443.375 التباين الكلي  

( وىي قيمة دالة 0656570تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلي أف قيمة )ؼ( كانت ) 
التصميمات المقترحة مف معالجات تشكيميو إحصائيا ، مما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف 

بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في  تحقيؽ أسس التصميـ وفقا 
التصميمات ، والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ جودة  آلراء المتخصصيف
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 المقترحة مف معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب
 6ي تحقيؽ أسس التصميـ وفقا آلراء المتخصصيفف

 

المقترحة من معالجات (:المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات 20جدول)
 تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في  تحقيق أسس التصميم  

 االنحراف  المتوسط التصميمات
 المعياري

معامل 
 الجودة

 ترتيب
 التصميمات

 7 65.00 1.00 19.50 0التصميـ 
 1 98.33 0.58 29.50 0التصميـ 
 2 95.00 0.58 28.50 3التصميـ 
 4 83.33 0.00 25.00 4التصميـ 
 4 83.33 0.00 25.00 5التصميـ 
 3 91.67 0.58 27.50 6التصميـ 
 3 91.67 0.58 27.50 7التصميـ 
 6 65.83 0.50 19.75 8التصميـ 
 3 91.67 0.58 27.50 9التصميـ 
 5 80.00 0.00 24.00 01التصميـ 

يتضح أف ، أفضؿ التصميمات المقترحة مف معالجات تشكيميو بالعقد مف الجدوؿ السابؽ 
:  التصميـىي تحقيؽ أسس التصميـ والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في 

لواف المعجوف مع أرغـ استخداـ ( 0)التصميـ: رقـىي ( ، وكانت أقؿ التصميمات 0)رقـ 
وتـ طى التى مختمؼ  والربط العقد سموبأف إال أصبغة الشاى مع الصبغة المباشرة 

 (0108،وىالة خميؿمحمد )منيروالطيات كانت كثيرة وىذا ما يتفؽ مع شيرت عمى نفسو 
طيات القماش قبؿ  نو يمكف التحكـ فى ناتج العقد والربط مف خالؿ التحكـ فىأفي 

مف فروض البحث والذي ينص  األوؿوفي ضوء ما سبؽ يمكف قبوؿ الفرض الصباغة ، 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ التصميمات المقترحة مف معالجات  " عمي

تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في  تحقيؽ أسس التصميـ 
 " 6 يفوفقا آلراء المتخصص



 

 493 

2022 سبتمبرـ األربعون الثاني و  ـ العددالثامن المجمد   

 النوعيةمجلة البحوث في مجاالت التربية 

التصميمات المقترحة من  بين تقييمتوجد فروق ذات داللة إحصائية  الفرض الثاني:
تحقيق  معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في

 عناصر التصميم وفقا آلراء المتخصصين.
 

تـ حساب مجموع تقييمات المتخصصيف مف أساتذة التخصص في مجاؿ المالبس 
المقترحة مف معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة والنسيج لمتصميمات 
، ولمتحقؽ مف صحة ىذا في تحقيؽ عناصر التصميـ وذلؾ  لبعض مالبس الشباب

المقترحة مف معالجات  التصميماتتقييـ الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط 
في تحقيؽ عناصر تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب 

 ( يوضح ذلؾ :00وجدوؿ ) التصميـ وفقا آلراء المتخصصيف
التصميمات المقترحة من معالجات تشكيميو بالعقد تقييم (: تحميل التباين لمتوسط 21جدول)    

 عناصر التصميم وفقا آلراء المتخصصين في تحقيقوالربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب 
 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 14.378 9 129.400 بين المجموعات

2.654 

 

.022 

 

 5.417 30 162.500 المجموعاتداخل 

  39 291.900 التباين الكلي  

( وىي قيمة دالة 06654تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلي أف قيمة )ؼ( كانت )
التصميمات المقترحة مف معالجات تشكيميو مما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف  إحصائيا،

عناصر التصميـ وفقا  في تحقيؽبالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب 
 6آلراء المتخصصيف

التصميمات المقترحة مف معالجات والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ جودة 
في تحقيؽ عناصر  تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب

 6التصميـ وفقا آلراء المتخصصيف
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المقترحة من معالجات (:المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات 22جدول)
 تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في  تحقيق عناصر التصميم  

 ترتيب التصميمات معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط التصميمات
 8 82.50 4.11 24.75 1التصميم 

 1 99.17 0.50 29.75 2التصميم 

 2 98.33 1.00 29.50 3التصميم 

 5 90.00 2.00 27.00 4التصميم 

 6 89.17 2.22 26.75 5التصميم 

 3 97.50 0.96 29.25 6التصميم 

 4 93.33 1.41 28.00 7التصميم 

 8 82.50 4.11 24.75 8التصميم 

 3 97.50 0.96 29.25 9التصميم 

 7 88.33 2.52 26.50 11التصميم 

أفضؿ التصميمات المقترحة مف معالجات تشكيميو بالعقد يتضح أف: مف الجدوؿ السابؽ
ىي تحقيؽ عناصر التصميـ  والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في 

 تحقيؽ عناصر التصميـ ىي التصميـ ، أقؿ التصميمات المقترحة في (0):رقـ التصميـ
واستخداـ  (0استخداـ صبغة مباشرة فقط في التصميـ رقـ)بالرغـ مف ،  (0،8)رقـ:

سموب الطى أولكف ( 0،8التصميـ ) والمعجوف والصبغة المباشرة مع كال مف الشاي
  ( 6 0الكبير في نجاح التصميـ رقـ ) التأثيرماكف الربط  كاف لو أوالربط بالتشابؾ و 

 الثانيضوء ما سبؽ يمكف قبوؿ الفرض  وفيف لمخامة دور في نجاح التصميـ ، أكما 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ  "مف فروض البحث والذي ينص عمي

والربط كصياغة مبتكرة لبعض  التصميمات المقترحة مف معالجات تشكيميو بالعقد
 " 6 مالبس الشباب في تحقيؽ عناصر التصميـ وفقا آلراء المتخصصيف

 

التصميمات المقترحة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  تقييم  الفرض الثالث :
 من معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في

 تحقيق الجانب الوظيفي وفقا آلراء المتخصصين .
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التصميمات تقييـ ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط   
المقترحة مف معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب 

 ( يوضح ذلؾ :03وجدوؿ رقـ ) في تحقيؽ الجانب الوظيفي وفقا آلراء المتخصصيف
التصميمات المقترحة من معالجات تشكيميو بالعقد والربط تقييم (:تحميل التباين لمتوسط 23جدول) 

 تحقيق الجانب الوظيفي وفقا آلراء المتخصصين ة لبعض مالبس الشباب في كصياغة مبتكر 
 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 40.789 9 367.100 بين المجموعات

87.405 

 

.000 

 

 467. 30 14.000 داخل المجموعات

  39 381.100 التباين الكلي  

( وىي قيمة دالة 876415تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلي أف قيمة )ؼ( كانت )   
التصميمات المقترحة مف معالجات تشكيميو إحصائيا، مما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف 

بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في  تحقيؽ الجانب الوظيفي وفقا 
التصميمات والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ جودة  6آلراء المتخصصيف

 المقترحة مف معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب
 6في تحقيؽ الجانب الوظيفي وفقا آلراء المتخصصيف

(:المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات المقترحة من 24جدول رقم ) 
 معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في  تحقيق الجانب الوظيفي

 ترتيب التصميمات معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط التصميمات
 10 66.67 1.63 20.00 1التصميم 

 1 99.17 0.50 29.75 2التصميم 

 2 95.83 0.50 28.75 3التصميم 

 6 86.67 0.00 26.00 4التصميم 

 7 83.33 0.00 25.00 5التصميم 

 3 94.17 0.50 28.25 6التصميم 

 5 90.00 0.00 27.00 7التصميم 

 9 71.67 1.00 21.50 8التصميم 

 4 93.33 0.00 28.00 9التصميم 

 8 80.83 0.50 24.25 11التصميم 
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 معالجات تشكيميو بالعقدمف الجدوؿ السابؽ يتضح أف أفضؿ التصميمات المقترحة مف 
ىي تحقيؽ الجانب الوظيفي والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في 

تحقيؽ الجانب الوظيفي ىي ( ، أقؿ التصميمات المقترحة في 0: رقـ)التصميـ)
( 0107)مروه حسف محمد ،( وتتفؽ نتائج الفرض الثالث مع دراسة 0)رقـ )التصميـ:

وفي ضوء ما سبؽ يمكف قبوؿ الفرض الوظيفى ،  حقيؽ التصميمات لمجانبفي ت
مف فروض البحث والذي ينص عمي: توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ  الثالث

التصميمات المقترحة مف معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض 
 حيث يناسب تحقيؽ الجانب الوظيفي وفقا آلراء المتخصصيف مالبس الشباب في

 فترات في ارتداؤه االرتداء، يمكف وراحة سيولة التصميـ الشباب، يحقؽ سف لتصميـا
 6 الممبسى لممنتج الوظيفى الغرض التصميـ ، يالئـ اليوـ مف متنوعة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  تقييم التصميمات المقترحة من   الفرض الرابع:
معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في تحقيق 

 . الجانب الجمالى واالبتكاري وفقا آلراء المتخصصين

التصميمات تقييـ ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط    
المقترحة مف معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب 

( يوضح 05)وجدوؿ رقـ في تحقيؽ الجانب الجمالى واالبتكاري وفقا آلراء المتخصصيف
 ذلؾ :

 

التصميمات المقترحة من معالجات تشكيميو بالعقد تقييم (: تحميل التباين لمتوسط 25جدول) 
تحقيق الجانب الجمالى واالبتكاري وفقا آلراء  والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في 

 المتخصصين
 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 5.969 9 53.725 بين المجموعات

28.653 

 

.000 

 

 208. 30 6.250 داخل المجموعات

  39 59.975 التباين الكلي  
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( وىي قيمة دالة 086653نتائج الجدوؿ السابؽ إلي أف قيمة )ؼ( كانت ) تشير
التصميمات المقترحة مف معالجات تشكيميو إحصائيا ، مما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف 

بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في تحقيؽ الجانب الجمالى 
 6 واالبتكاري وفقا آلراء المتخصصيف

التصميمات المقترحة مف معالجات والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ جودة  
الجانب  في تحقيؽ مالبس الشبابتشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض 

 6 الجمالى واالبتكاري وفقا آلراء المتخصصيف
 

المقترحة من معالجات ( : المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات 26جدول)
تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في  تحقيق الجانب الجمالى 

 واالبتكاري
 ترتيب التصميمات معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط التصميمات

 8 88.33 1.00 26.50 1التصميم 

 1 100.00 0.00 30.00 2التصميم 

 2 99.17 0.50 29.75 3التصميم 

 6 93.33 0.00 28.00 4التصميم 

 6 93.33 0.00 28.00 5التصميم 

 3 98.33 0.58 29.50 6التصميم 

 5 96.67 0.00 29.00 7التصميم 

 7 89.17 0.50 26.75 8التصميم 

 4 97.50 0.50 29.25 9التصميم 

 6 93.33 0.00 28.00 11التصميم 

مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف: أفضؿ التصميمات المقترحة مف معالجات تشكيميو 
تحقيؽ الجانب الجمالى بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في 

تحقيؽ الجانب الجمالى أقؿ التصميمات المقترحة في (،0): رقـالتصميـىي )واالبتكاري 
مف  الرابعوفي ضوء ما سبؽ يمكف قبوؿ الفرض ( 0)رقـ واالبتكاري ىي )التصميـ:

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ  "عمي فروض البحث والذي ينص
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صياغة مبتكرة لبعض التصميمات المقترحة مف معالجات تشكيميو بالعقد والربط ك
" حيث  مالبس الشباب في  تحقيؽ الجانب الجمالى واالبتكاري وفقا آلراء المتخصصيف

 الحداثة التصميـ الشباب، يحقؽ مالبس تصميـؿ مجا في ابتكار التصميـ يحقؽ
 القيمة عف التصميـ الموضة ، يعبر خطوط مع توافؽ التصميـ والتجديد ، يحقؽ

 (0105،منسى سماح )الرابع مع دراسةوتتفؽ نتائج الفرض  6الشباب  لمالبس الجمالية
في تحقيؽ الجانب الجمالى لمالبس تريكو المحمة مف خالؿ تقديـ مجموعة مف أساليب 

 الطباعة المبتكرة 6
التصميمات المقترحة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  تقييم الفرض الخامس:

من معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في 
 تحقيق جوانب التقييم )ككل( وفقا آلراء المتخصصين.

التصميمات تقييـ ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط 
المقترحة مف معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب 

 ( يوضح ذلؾ 07وجدوؿ رقـ ) في تحقيؽ جوانب التقييـ )ككؿ( وفقا آلراء المتخصصيف
التصميمات المقترحة من معالجات تشكيميو بالعقد والربط تقييم (: تحميل التباين لمتوسط 27جدول)

 تحقيق جوانب التقييم )ككل( وفقا آلراء المتخصصين بتكرة لبعض مالبس الشباب في كصياغة م

 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 94.486 9 850.375 بين المجموعات

24.521 

 

.000 

 

 3.853 150 578.000 داخل المجموعات

  159 1428.375 التباين الكلي  

( وىي قيمة دالة 046500تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلي أف قيمة )ؼ( كانت )  
التصميمات المقترحة مف معالجات تشكيميو إحصائيا، مما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف 

بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في  تحقيؽ جوانب التقييـ )ككؿ( 
التصميمات والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ جودة ، وفقا آلراء المتخصصيف
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 المقترحة مف معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب
 6في تحقيؽ جوانب التقييـ )ككؿ( وفقا آلراء المتخصصيف

المقترحة من معالجات (: المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات 28جدول) 
 تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في  تحقيق جوانب التقييم )ككل(

 ترتيب التصميمات معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط التصميمات
 10 75.63 3.74 22.69 1التصميم 

 1 99.17 0.45 29.75 2التصميم 

 2 97.08 0.81 29.13 3التصميم 

 6 88.33 1.46 26.50 4التصميم 

 7 87.29 1.64 26.19 5التصميم 

 3 95.42 1.02 28.63 6التصميم 

 5 92.92 1.02 27.88 7التصميم 

 9 77.29 3.41 23.19 8التصميم 

 4 95.00 0.97 28.50 9التصميم 

 8 85.63 2.06 25.69 11التصميم 
 

مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف : أفضؿ التصميمات المقترحة مف معالجات تشكيميو 
تحقيؽ جوانب التقييـ )ككؿ( بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في 

تحقيؽ جوانب التقييـ )ككؿ(  ( ، أقؿ التصميمات المقترحة في 0: رقـ)التصميـ)ىي
ودراسة ( 0107)مروه حسف،اسة كؿ مفوىذا ما يتفؽ مع در  (0)رقـ )التصميـ:ىي

 الخامسوفي ضوء ما سبؽ يمكف قبوؿ الفرض ،  (0108ىالو خميؿ، -)منير محمد
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ  " مف فروض البحث والذي ينص عمي

التصميمات المقترحة مف معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض 
 "6 تحقيؽ جوانب التقييـ )ككؿ( وفقا آلراء المتخصصيفمالبس الشباب في  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي محاور التصميمات  الفرض  السادس:
المقترحة من معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب 

 وفقا آلراء المتخصصين
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محاور تقييـ التصميمات ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط 
 المقترحة مف معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب

 ( يوضح ذلؾ :09وجدوؿ رقـ ) وفقا آلراء المتخصصيف
محاور تقييم التصميمات المقترحة من معالجات تشكيميو (: تحميل التباين لمتوسط 29جدول)  

 بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب وفقا  آلراء المتخصصين

 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 84.008 3 252.025 بين المجموعات

11.141 

 

.000 

 
 7.541 156 1176.350 داخل المجموعات

  159 1428.375 التباين الكمي  

( وىي قيمة دالة 006040تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلي أف قيمة )ؼ( كانت )
التصميمات المقترحة مف معالجات إحصائيا، مما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف محاور 

 6 وفقا آلراء المتخصصيف تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب
التصميمات المقترحة من معالجات تشكيميو بالعقد والربط (: معامل الجودة لمحاور 30جدول)

 وفقا  آلراء المتخصصين كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب

المحور       المتوسط 
االنحراف 
 المعياري

 معامل الجودة
ترتيب 
 المحاور

 4 84.58 3.37 25.38 تحقق أسس التصميم

 2 91.83 2.74 27.55 تحقيق عناصر التصميم

 3 86.17 3.13 25.85 الجانب الوظيفيتحقيق 

تحقيق الجانب الجمالى 
 1 94.92 1.24 28.48 واالبتكاري
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محاور التصميمات المقترحة مف معالجات تشكيميو بالعقد  ( يوضح معامؿ الجودة لتقيمات0شكؿ )
 والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب وفقا آلراء المتخصصيف6

تحقيؽ الجانب الجمالى : الرابع ( تبيف أف المحور31( والجدوؿ )0مف الشكؿ)  
يمثؿ أفضؿ المحاور في ضوء آراء المتخصصيف، يميو المحور الثاني :  واالبتكاري

، يأتي المحور  تحقيؽ الجانب الوظيفييميو المحور الثالث :  تحقيؽ عناصر التصميـ
 في المرتبة األخيرة 6  تحقؽ أسس التصميـاألوؿ : 

اغة التصميمات المقترحة مف معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصيويمكف ترتيب    
في ضوء محاور التقييـ كما  مبتكرة لبعض مالبس الشباب وفقا  آلراء المتخصصيف

 يمي :
التصميمات المقترحة من معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض  ( ترتيب31جدول)

 مالبس الشباب وفقا آلراء المتخصصين

 التصميمات
تحقق أسس 

 التصميم

تحقيق 
عناصر 
 التصميم

الجانب تحقيق 
 الوظيفي

تحقيق الجانب 
الجمالى 
 واالبتكاري

جوانب التقييم  
 ككل

ترتيب 
 التصميمات

 1 99.17 100 99.17 99.17 98.33 2التصميم 

 2 97.08 99.17 95.83 98.33 95 3التصميم 

 3 95.42 98.33 94.17 97.5 91.67 6التصميم 

 4 95 97.5 93.33 97.5 91.67 9التصميم 

 5 92.92 96.67 90 93.33 91.67 7التصميم 

 6 88.33 93.33 86.67 90 83.33 4التصميم 

 7 87.29 93.33 83.33 89.17 83.33 5التصميم 
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التصميم 
11 

80 88.33 80.83 93.33 85.63 8 

 9 77.29 89.17 71.67 82.5 65.83 8التصميم 

 10 75.63 88.33 66.67 82.5 65 1التصميم 
 

 

 

 

 

"  مف فروض البحث والذي ينص عمي السادسالفرض  قبوؿوفي ضوء ما سبؽ يمكف 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي محاور  التصميمات المقترحة مف 
معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب وفقا  آلراء 

 "المتخصصيف 
 

استبيان تقييم التصميمات المقترحة من معالجات تشكيميو بالعقد والربط ثانيا: نتائج 
 آلراء الشبابكصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب وفقا  

 

من  المقترحة التصميمات تقييم ذات داللة إحصائية بين فروق توجد الفرض السابع :
تحقيق معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في 

 بنود التقييم )ككل( وفقا آلراء الشباب .
تقييمات المتخصصيف مف أساتذة التخصص في مجاؿ المالبس  تـ حساب مجموع   

المقترحة مف معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة والنسيج لمتصميمات 
، في تحقيؽ بنود  التقييـ )ككؿ( وفقا آلراء الشباب وذلؾ  لبعض مالبس الشباب

التصميمات المقترحة تقييـ ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط 
في تحقيؽ مف معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب 

 ( يوضح ذلؾ :30وجدوؿ )ب بنود التقييـ )ككؿ( وفقا آلراء الشبا
التصميمات المقترحة من معالجات تشكيميو بالعقد والربط تقييم (: تحميل التباين لمتوسط 32جدول)

 تحقيق بنود التقييم )ككل( وفقا آلراء الشبابكصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في 
 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 67.010 9 603.086 بين المجموعات
8.740 

 

.000 

 

 7.667 60 460.000 داخل المجموعات

  69 1063.086 التباين الكلي  
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( وىي قيمة دالة إحصائيا ، 86741( إلي أف قيمة )ؼ( كانت )30تشير نتائج جدوؿ)
تشكيميو بالعقد التصميمات المقترحة مف معالجات مما يدؿ عمي وجود فروؽ بيف 

في تحقيؽ بنود التقييـ )ككؿ( وفقا آلراء  والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب
 6الشباب 

التصميمات المقترحة مف معالجات والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ جودة 
في تحقيؽ بنود التقييـ  تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب

 الشباب6وفقا آلراء )ككؿ( 
المقترحة من معالجات تشكيميو (: المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم الشباب لمتصميمات 33جدول)

 التقييم )ككل(   دبالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في  تحقيق بنو 

 معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط التصميمات
 ترتيب

 التصميمات
 7 85.71 5.47 51.43 1التصميم 

 1 99.76 0.38 59.86 2التصميم 

 2 99.29 0.79 59.57 3التصميم 

 6 94.76 1.95 56.86 4التصميم 

 6 94.76 1.95 56.86 5التصميم 

 3 99.05 1.13 59.43 6التصميم 

 5 96.67 1.15 58.00 7التصميم 

 7 85.71 5.47 51.43 8التصميم 

 4 97.62 1.40 58.57 9التصميم 

 6 94.76 1.95 56.86 11التصميم 
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 المقترحة مف معالجات تشكيميو بالعقد ( معامؿ الجودة لتقييـ الشباب لمتصميمات 0شكؿ )

 في تحقيؽ بنود التقييـ )ككؿ( والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب

( يتضح أف: أفضؿ التصميمات المقترحة مف معالجات 0( والشكؿ)33مف الجدوؿ)
تحقيؽ بنود التقييـ تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في 

( ، وأقؿ التصميمات المقترحة مف معالجات تشكيميو 0):رقـ  التصميـىي ))ككؿ( 
قيؽ بنود التقييـ )ككؿ( تح بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب في 

 (8، 0ىي )التصميـ: رقـ 
ثالثا: مناقشة العالقة االرتباطية بين نتائج البحث في ضوء آراء المتخصصين ، 

 وآراء الشباب 
توجد عالقة ارتباطية بين ترتيب المتخصصين وترتيب الشباب     الفرض الثامن:

كصياغة مبتكرة لبعض متصميمات المقترحة من معالجات تشكيميو بالعقد والربط ل
 . مالبس الشباب

قاـ الباحثاف بحساب معامؿ ارتباط الرتب لسبيرماف بيف ترتيب المتخصصيف والشباب 
لمتصميمات المقترحة مف معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض 

 كما ىو موضح بالجدوؿ التالي : مالبس الشباب
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ترتيب المتخصصين لسبيرمان لمعرفة العالقة االرتباطية بين ( معامل ارتباط الرتب 34جدول )
لمتصميمات المقترحة من معالجات تشكيميو بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض الشباب وترتيب 

 مالبس الشباب

 التصميمات
ترتيب 

 المتخصصف
 ترتيب الشباب

معامؿ ارتباط 
 الرتب لسبيرماف

 7 10 1التصميم 

0.965* 

دالة   عالقة ارتباطية
عند مستوي 

(1.15) 

 1 1 2التصميم 

 2 2 3التصميم 

 6 6 4التصميم 

 6 7 5التصميم 

 3 3 6التصميم 

 5 5 7التصميم 

 7 9 8التصميم 

 4 4 9التصميم 

 6 8 11التصميم 

تشير نتائج الجدوؿ إلي أف العالقة االرتباطية بيف ترتيب كؿ مف المتخصصيف 
(  وىي دالة 16965ضوء محاور التقييـ لكؿ منيـ بمغت قيمة )ر= والشباب وذلؾ في 

( وىي عالقة طردية أي أف ىناؾ توافؽ بيف التقييـ 1615إحصائيا عند مستوي داللة )
 مف الناحية العممية والعممية6

توجد عالقة ارتباطية بين  "قبوؿ الفرض الذي ينص عمي لمباحثافوبذلؾ يمكف   
الشباب  لمتصميمات المقترحة من معالجات تشكيميو  ترتيب المتخصصين وترتيب

والذى يثبت ىدؼ البحث الذى "6  بالعقد والربط كصياغة مبتكرة لبعض مالبس الشباب
 )تى شيرت( صياغة جديدة لمالبس الشباب القطنية"الحصوؿ عمى  ينص عمى

لى صياغات تشكيمية مبتكرة مواكبة إالعقد والربط لموصوؿ  باستخداـ معالجات لتقنيات
  6 "المعاصرة  لالتجاىات
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 أىم النتائج :
تتمخص  التيمف خالؿ الدراسة النظرية والتطبيقية ليذا البحث انبثقت العديد مف النتائج 

 فيما يمى:
 

مف أقمشة تريكو  مبتكرة جديدة فنية تصميمات عمى الحصوؿ تفيد نتائج البحث فى -
 6مواكبو لالتجاىات المعاصرة لمالبس الشباب المحمة )تى شيرت( 

في الحصوؿ عمى صياغة  الطباعة معجوف مع الطبيعية دمج الصبغات مكفأ -
مواكبة لالتجاىات  شيرتى الت عمى جديدةفنية  تصميمات نتاجتشكيمية مبتكرة إل

المتخصصيف والمستيمكيف كد من مستوى تقبل التأن مكأو  تصمح لمشباب ،المعاصرة 
 ترتيب بيف ارتباطية عالقةمن خالل وجود  ساليب العقد والربطأب لمتصميمات المبتكرة

 حيث بمغت منيـ لكؿ التقييـ محاور ضوء في وذلؾ والشباب المتخصصيف مف كؿ
 طردية عالقة وىي( 1615) داللة مستوي عند إحصائيا دالة وىي( 16965= ر) قيمة
 6والعممية العممية الناحية مف التقييـ بيف توافؽ ىناؾ أف أي
إثراء المختمفة لمعقد والربط فى  ساليباأل االستفادة مف توظيؼتفيد نتائج البحث في  -

تنمية الصناعات  تساعد فىوبأقؿ النفقات ، و  )تى شيرت(المالبس الجاىزة القطنية
  6الصغيرة 

 توصيات البحث:
 توصى الدراسة الحالية باآلتي :

تعظيـ االستفادة مف أساليب العقد والربط فى إنتاج مالبس ومشغوالت فنية ذات قيمو  -0
 6لمواكبة االتجاىات المعاصرة لمشباب فنية ووظيفية 

دعـ كيمية و العقد والربط والعمؿ عمى تطويرىا مف الناحية التشاالىتماـ بدراسة أساليب  -0
 البطالة6الحرؼ الفنية لمحد مف شاريع لتطوير في إقامة مالمحافظات مف قبؿ الخريجيف 

مجاؿ استخداـ أساليب العقد والربط فى قطع ممبسية أخرى ومكمالت المالبس إلثراء  -3
 المالبس الجاىزة والمكمالت 6
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 المراجع العربية:
" تطوير تقنيات وجماليات فف العقد والربط (:0111)السيد محمدماؿ عبدالعظيـ آ-0

 التربية الفنية ، كمية ، منشورة غير –دكتوراه" رسالة اإلبداعيالجانب  إلثراء
 6 حمواف جامعة

مكانية االستفادة مف دمج تقنيات النسيج (:"إ0100محمد) حفنيمانى عثماف أ-0
" العثمانيمستوحاة مف زخارؼ العصر  نسجيووالطباعة فى عمؿ معمقات 

 ، جامعة المنوفية 6 غير منشورة ، كمية االقتصاد  المنزلى -رسالة ماجستير
لصبغات الطبيعية لتحسيف مكانية استخداـ اإ(: "0100)عابديف وآخروف بسيونيأمؿ -3

 6المنوفية جامعة ، الطبية " مجمة كمية االقتصاد المنزلى لألقمشةداء كفاءة األ
 قمشةأنسب الخواص الوظيفية لأل (:"تحقيؽ0107)إيرينى سمير مسيحة وآخروف-4

بمحمات مختمفة والمصبوغة بصبغة طبيعية مستخمصة مف القطنية المنتجة 
 الشاى االحمر" مجمة كمية االقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية6

(:"المعالجات التشكيمية لبعض العناصر الحيوانية في 0115)إيماف فرغمى عمى سيد-5
ثراء المعمقات المطبوعة بالشاشة الحريرية " إفادة منيا في واإل اإلسالميالفف 

 6المنيا كمية التربية ، جامعة ، منشورة غير –رسالة ماجستير
"دراسة لبعض الدوافع النفسية المرتبطة باختيار (:0119)صابر شاىيف محمديناس إ-6

غير منشورة ، كمية االقتصاد  –طالبات الجامعة لمالبسيف" ، رسالة ماجستير
 المنزلى ، جامعة المنوفية 6 

نموذج مقترح لمجنسيف) تى شيرت (: "اعداد 0114إسالـ عبدالمنعـ) –يياب احمدإ-7
 الجامعيتريكو المحمة في مرحمة التعميـ  بأسموبيتناسب والخامات المصنوعة (

 " مجمة كمية االقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية6
 IBM SPSSاآللي: تطبيقاتاإلحصاء والحاسب :"(0104حسف عوض الجندي)-8

Statistics V21  " الطبعة األولي6 المصرية القاىرةمكتبة األنجمو ، 
المالبس الجاىزة  ألقمشة التجييز الحيوى تأثير"(:0116دعاء فوزى عبدالخالؽ)-9

القنية المعالجة بالراتنجات المختمفة ببعض التراكيب البنائية عمى الخواص 
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جامعة ،  المنزليكمية االقتصاد  ، منشورة غير –الوظيفية " رسالة دكتوراه
 المنوفية6

 بواقي:" تصميـ المالبس الشبابية المطبوعة مف (0116رانيا عبد الباسط عالـ )-01
كمية الفنوف التطبيقية  ، منشورة غير –قص المالبس الجاىزة " رسالة ماجستير

 6حمواف ، جامعة
شعة أمعالجات االقمشة السميموزية باستخداـ  تأثير(:" 0100)رحاب جمعة ابراىيـ-00

المالبس الجاىزة وتحسيف قابميتيا  ألقمشةالميكروويؼ عمى الخواص الوظيفية 
 ، جامعة طنطا6 كمية التربية النوعية ، منشورة غير –لمصباغة" رسالة دكتوراه

الطباعة عمى المنسوجات ، الطبعة األولى ، دارطابا "(:0118زىراف سالمو )-00
 لمنشر، القاىرة 6

تأثير بعض أساليب الطباعة ألقمشة تريكو المحمة " (:0105حسف)سماح منسى -03
( مجمة كمية االقتصاد Tee-Shirtفي تحقيؽ البعد الجمالى لمالبس الطفؿ )

 ( ، جامعة المنوفية 46(، العدد)05المنزلى مجمد)
عمميات العناية عمى خواص بعض  ثيراتتأ( :"0114حمد )أبراىيـ إلمياء -04

اميا في صناعة مكانية استخدا  بالصبغات الطبيعية و المصبوغة األقمشة 
كمية االقتصاد المنزلى، جامعة  ، منشورة غير –رسالة دكتوراهالمالبس الجاىزة "

 المنوفية6
وفف مكانية الدمج بيف الطباعة والعقد والربط إ"(:0107روه حسف محمد)م-05

 غير –هدكتورارسالة  "الكروشيو لعمؿ بعض التصميمات الممبسية لمسيدات
 ، جامعة بنيا6 كمية التربية النوعية ، منشورة

(:"جماليات العقد والربط 0103)سوزاف السيد حجازى منى ابراىيـ الدمنيورى ،-06
الدولي  المؤتمر لألقمشة المختمفة وأثره عمى األزياء المشكمة عمى المانيكاف"

 المنوفية6(، جامعة 0(عدد)03مجمد ) –االقتصاد المنزلىمجمة كمية  –الثاني
:"معالجات تشكيمية بالعقد والربط (0108ىالو محمد خميؿ) -محمد سميرمنير -07

( 0مجمد ) -كمدخؿ لصياغة حمى مبتكرة " مجمة الفنوف التشكيمية والتربية الفنية
 ( 06عدد)
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اإلفادة مف تقنيات وجماليات فف العقد والربط  (: "0105حامد سعد ) حمدينرميف -08
في إعادة تدوير بقايا األقمشة واالستفادة منيا في  وبعض أشغاؿ اإلبرة
،  (4)، عدد (05)" مجمة كمية االقتصاد المنزلى ، مجمد المشروعات الصغيرة

 جامعة المنوفية 6
 

 ثانياً:المراجع األجنبية:

19- Hussein ,A and Al Hasanen ,Y( 2014): " Natural Dye from Red  

Onion Skins and Applied In  Dyeing Cotton Fabrics for the 

Production ofWomen'sHeadwear Resistance to  

UltravioletRadiation(UVR)" ,Journal of American Science ,10(3)      

 

20- Dixon , M (2007):From underwear to outer wear Wayne ,Pa, U.S.A. 
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 مقياس تقدير) المتخصصين بمجال المالبس والنسيج ( لتقييم المعالجات التشكيميو بالعقد والربط  لبعض مالبس الشباب ) تى شيرت(
                  

 التصميماث الم ترحت                         
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  التصميم عناصر تحقيق األول: المحور

                               العام الشكل

                               للتصميم الخطوط مالئمة

                               صالحية الخامة لالستخدام

                               التصميم أجزاء بين اللوني التوافق تحقيق

  التصميم أسس تحقيق:  الثانى المحور

                               التصميم أجزاء بين والتناسب النسبة وضوح

                               التصميم أجزاء في واإليقاع الترديد وضوح 

                               التصميم عناصر بين والترابط الوحدة وجود 

                               التصميم ومساحات أجزاء بين التوازن تحقيق 

 تحقيق الجانب الوظيفى:  الثالث المحور

                               يناسب التصميم سن الشباب  

                               يحقق التصميم سهولة وراحة االرتداء 

                               يمكن ارتداؤه في فترات متنوعة من اليوم 

                               للمنتج الملبسى  يالئم التصميم الغرض الوظيفى

 تحقيق الجانب الجمالى واالبتكارى:  المحورالرابع

                               يحقق التصميم ابتكار في مجال تصميم مالبس الشباب   

                               يحقق التصميم الحداثة والتجديد 

                               توافق مع خطوط الموضةيحقق التصميم 

                               يعبر التصميم عن القيمة الجمالية لمالبس الشباب 
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 مقياس تقدير) المستيمكين ( لتقييم المعالجات التشكيميو بالعقد والربط  لبعض مالبس الشباب ) تى شيرت(

 

 التصميماث الم ترحت                  
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                               الشكل العام 

                               درجة التقبل لالرتداء 

                               مناسبة الخامة للتصميم

                               مناسبة التصميم لسن الشباب

                                التصميم يحقق الحداثة واالبتكار 

                               اسلوب العقد والربط يحقق مستوى من التميز 

اسلوب العقد والربط يتماشى مع اتجاهات 
  الموضة المعاصرة

                              

 
 

 

 

  

 

 


