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تصميمات مقترحة لممكمالت الممبسية "االكسسوارات" متعددة االستخدام الوظيفي
رانيا حسني يوسف هيكل

قسم المالبس والنسيج بكمية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية
تاريخ التسميم2015/12/2 :

2015/12/31 :

تاريخ القبول

الممخص
ان لمزينة عند المراة المصرية دوافع عديدة منيا اظيار جماليا والظيور في المجتمع بالمظير الالئق حيث ان لكل امراة مستوي ثقافي
وفكري معين يختمف بين إمراة واخري ،ىذا المستوي يؤثر في طريقة التزين بالحمي او االكسسوارات وقد نجد ان بعض النساء قد يسرفن في
االنفاق عمي مظيرىن الممبسي نتيجة لعدم الوعي باالسموب االمثل الستخدام الممبس ومكمالتو ومن ىنا ىدفت الدراسة الي اعداد تصميمات
مقترحة لمكمالت ممبسية متعددة االستخدام لمراعاة الظروف االقتصادية لالسرة المصرية والسعي وراء ترشيد االستيالك عن طريق تنوع وظائف
مكمالت المالبس وزيادة وعي المراة بانواع المكمالت الممبسية ذات االستخدامات المتعددة والتنوع الوظيفي لممكمل الممبسي الواحد وتوصمت
الدراسة الي ان ىناك اتفاق عمي تحقيق الغرض الوظيفي لمتصميمات المقترحة لمكمالت المالبس متعددة االستخدام كما كان ىناك اتفاق عمي
الشكل الجمالي لمتصميمات المقترحة واالستخدامات المتاحة لمتصميمات المقترحة.

كممات دليمية :المكمالت الممبسية  -االكسسوارات -متعددة االستخدام الوظيفى.

العصرية وتعبر عن شخصيتيا

المقدمة

منذ خمقت المراة عمي بسط الخميقة وىي في رحمة
بحث دائم عن الجمال بكافة الوسائل المختمفة حتي

( (Sigrid Elsenhans1993فمن الجوانب االقتصادية

االساسية في المكمالت ىي امكانية توظيف القطعة في

اىتدت بالفطرة الي الحمي او االكسسوارات ،وجدت فييا

اكثر من وظيفة من اىم االعتبارات التي تعطي اىتماما

ما يساعدىا عمي تاكيد مفاتنيا واظيار ىيئتيا ومكانتيا

لدي المراة ىو اعتبار الثمن مما يؤثر في االقتناء حيث

وسط المحيطين .فنجد المراة ترغب بصفو مستمرة في

ان ىناك متغيرات اجتماعية تحدد فرصة اختيار قطعة

تبديل تغيير اشكال الحمي او االكسسوارات التي تظير

الحمي او االكسسوارات ،لتتناسب مع الدخل مع وجود

بيا وفق ما ترتديو من مالبس (جمال االحول 2009م) ،

المنتج ذات الشكل الجمالي حيث تتحقق المنفعة الكمية

يقول المثل "المالبس تصنع الرجل" ويمكن القول ان
"االكسسوارات بالفعل تصنع المراة "

لالقتناء(جمال االحول 2009م).

مشكمة البحث

(Joanne Dubbs

) Ball, Dorothy Hehl Torem 1993وقد نجد ان بعض
النساء قد يسرفن في االنفاق عمي مظيرىن الممبسي

نتيجة لعدم الوعي باالسموب االمثل الستخدام الممبس
ومكمالتو ،ولكن يمكن تخفيض تكاليف المنفق عمي
المالبس باساليب مختمفة ،منيا اتخاذ المكمالت لمناسبة
لمالبسيا وسيمة لذلك (نادية خميل 1999م) االكسسوارات
مقترنة من الناحية االيجابية لمحياة ومتعة النظر بدون

انفاق ثروة تنسيق الوان االكسسوارات تبرز مظير المراة

نتيجة لمظروف االقتصادية التي تمر بيا االسر
المصرية وتطمعات المراة حول اقتناء انماط متعددة من
مكمالت الممبس ظيرت مشكمة البحث في التساؤالت
التالية:

 ىل ىناك مكمالت ممبسية متنوعة تصمح لالرتداءباكثر من طريقة لمراعاة الظروف االقتصادية
الحالية لالسرة المصرية؟
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 ىل ىناك ما يشبع ميل المراة لمتجديد والتنوع فيالمكمالت باقل التكاليف؟

 ىل ىناك وسيمة او سب يل لعدم الشعور بالممل منالشكل الموحد والثابت لممكمالت الممبسية؟
 ىل يوجد مكمالت ممبسيىة متنوعة في وظيفتيااالستخدامية واشكال ارتدائيا؟
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االدوات البحث.

 استمارة استبيان لممتخصصين بالممحق رقم(  )1توزععمى عينة.
 استمارة استبيان لممستخدمات بالممحق رقم(  )2توزععمى عينة.

استبيان لتقويم التصميمات المقترحة:

 -ىل تتمتع المراة بالوعي الكامل النتقاء مكمالتيا

صدق االستبيان:

اهداف البحث

لقياسو.

الممبسية مع مراعاة ترشيد االستيالك؟

ييدف البحث الي:
 .1اعداد تصميمات مقترحة لمكمالت ممبسية متعددة
االستخدام لمراعاة الظروف االقتصادية لالسرة
المصرية.

يقصد بو قدرة االستبيان عمى قياس ما وضع

صدق االتساق

الداخمي:

حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل

محور من محاور االستبيان والدرجة الكمية لالستبيان.
الصدق باستخدام االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية

 .2إلقاء الضوء عمي ترشيد االستيالك عن طريق تنوع

لكل محور والدرجة الكمية لالستبيان:

 .3العمل عمي زيادة وعي المراة بانواع المكمالت

بحساب معامل االرتباط(معامل ارتباط بيرسون) بين

وظائف مكمالت المالبس.
الممبسية ذات االستخدامات المتعددة.
اهمية البحث

تتضح اىمية البحث في االتي:
 .1االستفادة من التصميمات المقترحة وتعددية
االستخدام.

 .2اكساب المراة طابع التجديد والتنوع عن طريق
مكمالت ليا اكثر من وظيفة واستخدام.
حدود البحث

 تصميم وتنفيذ  14موديل من المكمالت الممبسيةمتعددة االستخدام ثم عرضيا عمي مجموعة من
المتخصصين ومجموعة من المستخدمات عن

طريق استمارة استبيان.
 المكمالت المنفصمة مثل العقد واالسورة والحزام ....الحدود الزمنية

تم التطبيق البحث عام 2015م.

الحدود المكانية

أجري البحث في  6محافظات وىم (القاىرة والمنوفية

والجيزة والغربية والدقيمية والشرقية).
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تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخمي وذلك

الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية لالستبيان،
والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول  :1قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل
محور والدرجة الكمية لالستبيان

المحاور
المحور األول :مدي تحقيق أسس
التصميم في التصميمات المقترحة
المحور الثاني :مدي تحقق القيم
الفنية وأسس التصميم
المحور الثالث :مدي تحقيق الجانب
االبتكاري
المحور الرابع :مدي تحقيق الجانب
الوظيفي لمتصميمات

االرتباط

الداللة

0.912

0.01

0.851

0.01

0.702

0.01

0.800

0.01

يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كميا دالة

عند مستوى(  )0.01القترابيا من الواحد الصحيح مما
يدل عمى صدق وتجانس محاور االستبيان.
الثبات:

يقصد بالثبات  reabilityدقة االختبار في القياس

والمالحظة ،وعدم تناقضو مع نفسو ،واتساقو واطراده فيما
يزودنا بو من معمومات عن سموك المفحوص،
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جدول  :2قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان

المحاور
المحور األول :مدي تحقيق أسس التصميم في التصميمات المقترحة
المحور الثاني :مدي تحقق القيم الفنية وأسس التصميم
المحور الثالث :مدي تحقيق الجانب االبتكاري
المحور الرابع :مدي تحقيق الجانب الوظيفي لمتصميمات
ثبات االستبيان ككل

وىو النسبة بين تباين الدرجة عمى المقياس التي تشير

التجزئة النصفية
0.932 – 0.856
0.960 – 0.887
0.789 – 0.703
0.831 – 0.753
0.882 – 0.807

معامل الفا
0.899
0.925
0.746
0.791
0.843

يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كميا دالة

إلى األداء الفعمي لممفحوص ،وتم حساب الثبات عن

عند مستوى(  )0.01القترابيا من الواحد الصحيح مما

طريق:

يدل عمى صدق وتجانس محاور االستبيان.

 -1معامل الفا كرونباخ

الثبات:

Alpha Cronbach

 -2طريقة التجزئة النصفية

Split-half

يتضح من الجدول( )2أن جميع قيم معامالت الثبات:

يقصد بالثبات  reabilityدقة االختبار في القياس

والمالحظة ،وعدم تناقضو مع نفسو ،واتساقو واطراده فيما

معامل الفا ،التجزئة النصفية ،دالة عند مستوى 0.01

يزودنا بو من معمومات عن سموك المفحوص ،وىو

مما يدل عمى ثبات االستبيان.

النسبة بين تباين الدرجة عمى المقياس التي تشير إلى

استبيان المستخدم ات:

األداء الفعمي لممفحوص ،وتم حساب الثبات عن طريق:

صدق

 -1معامل الفا كرونباخ

االستبيان :

يقصد بو قدرة االستبيان عمى قياس ما وضع

لقياسو.
صدق االتساق

 -2طريقة التجزئة النصفية

Split-half

يتضح من الجدول ( )4أن جميع قيم معامالت

الثبات :معامل الفا ،التجزئة النصفية ،دالة عند مستوى

الداخمي:

حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل

محور من محاور االستبيان والدرجة الكمية لالستبيان.
الصدق باستخدام االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية
لكل محور والدرجة الكمية لالستبيان:

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخمي وذلك

بحساب معامل االرتباط(معامل ارتباط بيرسون) بين
الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية لالستبيان،

والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول  :3قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل
محور والدرجة الكمية لالستبيان

المحاور
المحور األول :الغرض الوظيفي
المحور الثاني :الشكل الجمالي
المحور الثالث :االستخدامات
المتاحة

Alpha Cronbach

االرتباط
0.937
0.746

الداللة
0.01
0.01

0.889

0.01

 0.01مما يدل عمى ثبات االستبيان.
عينة البحث

- 1المستخدمات وعددىم  100بأعمار تترواح من 18
سنة وحتي  45سنة في محافظة القاىرة والمنوفية
والجيزة والغربية والدقيمية والشرقية.

- 2المتخصصين وعددىم  14عضو ىيئة تدريس من
كمية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية ،وكمية
الفنون التطبيقية جامعة حموان ،وكمية الفنون
التطبيقية جامعة دمياط ،والمعيد العالي لميندسة

وتكنولوجيا المنسوجات.

- 3خامات وادوات الدراسة التطبيقية مكونة من:
الخامات المعدنية(فواصل – سالسل – اقفال-
وحدات معدنية نباتية -سالسل ممونة) والخامات

الزجاجية(الكريستال) واالحجار والمؤلؤ وقماش التل
ووردات من الساتان والخامات البالستيكية.
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جدول  :4قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان
المحاور
المحور األول :الغرض الوظيفي
المحور الثاني :الشكل الجمالي
المحور الثالث :االستخدامات المتاحة
ثبات االستبيان ككل

انتيت موضتيا في عمل قطع ومكمالت ممبسية جديدة

فروض البحث

 .1توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات
المقترحة في تحقيق الغرض الوظيفي وفقا ألراء
المستخدمات.
 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات
المقترحة في الشكل الجمالي وفقا ألراء

المستخدمات.

المختمفة لمتصميمات المقترحة وفقا ألراء

لعمل شكل مبتكر وجديد من المكمالت الممبسية ،بينما

كانت دراسة سحر احمد (2015م) ىدفت الي تحديد
المفاىيم والميارات الالزمة تمميذات المرحمة الثانوية
بالتعميم العام في مجال مكمالت المالبس وبناء برنامج
 .وجاءت دراسة امل

محمد(2014م) فيدفت الي اعداد برنامج تدريبي لالفادة
من زخارف الحناء لتصميم وانتاج الحمي كمشروعات

صغيرة وتوصمت الدراسة الي فاعمية البرنامج التدريبي

المستخدمات.

المقترح ،اما دراسة عبير ابراىيم

منهج البحث

وغادة احمد (2014م)

فيدفت إلى تصميم وتنفيذ مكمالت أزياء نسائية مستميمة

اتبع البحث المنيج التجريبي

من العناصر الزخرفية في العصر العثماني يمكن تنفيذىا

مصطمحات البحث

-مكمالت :ذكر في المعجم الوجيز ان "كمل" الشئ

كموال  :تمت اجزاؤه او صفاتو(اكمل) الشئ :اتمو اواكممو.

ان المكمالت ىي اضافات او قطع تصاحب الممبسالرئيسي وتؤدي الي االناقة او كانت ىي في حد

ذاتيا ثانوية وليست اساسية (نادية خميل 1999م).
االكسسوارات :االكسسوار تسمية مضممة عند الحديثاو وصف العنصر االستراتيجي في تشكيمة الثياب

العصرية(لينو شبارو بيضون ،غادة يموت

رمضان1990م) Accessory .في القاموس تاتي
– ادوارد.

الياس 1992م)( ،منير البعمبكي 1971م).
الدراسات السابقة

جاءت دراسة غادة ممدوح (2015م) تيدف الي

استحداث قطع ومكمالت ممبسية جديدة من المكمالت

المستخدمة او التي تغيرت موضتيا وتوصمت الدراسة الي
امكانية االستفادة من المكمالت الممبسية القديمة او التي
810

وامكانية استخدام اي مكمل او دمج اكثر من مكمل معا

تدريبي لمكمالت المالبس

 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية في االستخدامات

بمعني "اضافي"(الياس انطوان الياس

معامل الفا
0.856
0.911
0.779
0.827

التجزئة النصفية
0.893 – 0.817
0.950 – 0.876
0.812 – 0.736
0.866 – 0.785

بأساليب متنوعة مثل(التطريز

اآللي ،أشغال المعدن،

الطباعة الرقمية) .بينما ىدفت دراسة دينا السيد (2013م)
الي بناء التجانس بين االزياء والحمي واستحداث اساليب
تفكير في التصميم ومصنفات غير تقميدية في مجال

الحمي بغرض ربطة باالزياء واالستفادة من دمج االفكار

بين مصممي الحمي واالزياء في تصميم الموضات
وتوصمت الدراسة الي بناء عالقة تكامل توحد بين كل
من مصمم الحمي ومصمم االزياء لالبتكار الثراء عممية

تصميم الحمي .وجاءت دراسة غادة شاكر

(2013م)

فيدفت الي عمل تصميمات لمكمالت المالبس
لمنساء(الصديري– الشال) تساعد عمي اخفاء عيوب
الجسم العموية توصمت الي نجاح التصميمات المقترحة

لممكم الت من حيث التصميم البنائي و التصميم الزخرفي
واالداء الوظيفي اما دراسة سماح عبد اهلل

(2013م)

ىدفت الي اعادة تدوير االقمشة واخراج منتج وظيفي
منيا يصمح كمكمل ازياء معاصر وتوصمت الي طرق
مبتكرة لتنفيذ مكمالت االزياء من بقايا االقمشة وجاءت
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(2013م) وىدفت الي

مبتكرات من مكمالت المالبس وتوصمت الدراسة الي

اىمية الترابط بين تصميم مكمالت الزي والفنون التشكيمية

امكانية االستفادة من الخواص الح اررية القمشة الصناعية

بالزخارف التي يمكن تطويعيا لمخروج بمشغولة معدنية

المالبس وتقميل النفقات المستخدمة في شراء مكمالت

لمكمالت الزي اما دراسة اماني محمد (2012م) ىدفت

المالبس اما دراسة رشدي عيد وآخرون (2009م) تيدف

الي محاولة ايجاد اسموب نسجي جديد وسيل التطبيق

الي االستفادة من التطريز بالساتان الثراء القيم الجمالية

يحقق القيم الفنية واالبتكارية من خالل االستفادة من

لمالبس المحجبات (العباءة– التونيك) ومكمالتيا (اغطية

واالدب وتوصمت الد راسة الي ثراء الفنون االندلسية

الخامات الصناعية الحديثة مثل

 solvyوتوظيفيا

التركيبية وتطويع خصائصيا في اثراء مجال مكمالت

الراس– الحقائب) وتوصمت الدراسة الي نجاح

كمكمالت لزي المراة وتوصمت الدراسة الي استحداث

التصميمات المنفذه لمالبس المحجبات ومكمالتيا .واما

اسموب نسجي جديد من النوع غير المنسوج سيل التطبيق

دراسة ىبو اهلل مصطفي (2008م) فقامت بتصميم نماذج

ويحقق القيم الفنية واالبتكارية من خالل االستفادة من

مقترحة مستوحاه من الفنون االفريقية وعرضيا عمي شبكة

خامة  .solvyوىدفت دراسة عال زين العابدين (2011م)

المعمومات بوصفيا احدي نظم التعميم عن بعد وكان من

الي ايجاد عالقة تكامل بين ميمة كل من مصمم الحمى

نتائج الدراسة التوصل لتصميم وتنفيذ نماذج مبتكرة من

والمكمالت المعدنية ومصمم االزياء لتحديد متطمبات

مكمالت مالبس النساء مستوحاه من الفنون االفريقية مع

تصميم مكمالت االزياء من خالل فن الحمى .التوصل

االحتفاظ بالطابع الشعبي لمنطقة الدراسة ،اضافة الي

الى امكانيات تشكيمية اكثر طالقة ومرونة ومعاصرة بما

اعداد برنامج مقترح لشرح التطبيقات العممية وتقنية

يفيد المجال التعميمى ألشغال المعادن بالكمية .تنمية

تنفيذىا مما اثري شبكة المعمومات ببرامج تعميمية

القدرة عمى االحساس باحتياجات المجتمع من الناحية

لمميارات اليدوية في مجال مكمالت المالبس .وجاءت

الممبسية والتعبير عنيا وترجمتيا فى تصميمو لمحمى

دراسة مروة ابراىيم (2006م) وتناولت التقنيات الحديثة

والمكمالت المعدنية وجاءت دراسة وىاد سمير

لخامات البيئة وكيفية االستفادة منيا في مجال تصميم

حافظ(2011م) فيدفت الي استخدام التوريقات النباتية في

االزياء ومكمالتيا ،والتعرف عمي مكمالت المالبس

ابتكار تصميمات مكمالت الزي (الحمي او االكسسوارات)

ودورىا في تجميل الزي ،وتوصمت الي تقديم تصميمات

وتوصمت الي امكانية انتاج مكمالت زي معاصرة تحمل

معاصرة لممالبس ومكمالتيا باستخدام خامات البيئة

الخصائص االسالمية اما دراسة مروة ممدوح

العشماوي(2010م) تيدف الي االستفادة من القيم

وسالي

المتنوعة بما يتالءم مع الذوق الرفيع وعادات المجتمع

المصري وتقاليده .وىدفت دراسة يسري معوض

التشكيمية الزخرفية لمفن االسالمي وتطويعيا البتكار

(2005م) الي دراسة دور مكمالت الزينة عمي االزياء

تصميمات مستحدثة يتم توظيفيا عمي بعض مكمالت

الخاصة بمشاريع طالبات شعبة االقتصاد المنزلي بكمية

مالبس المراة وتم اعداد تصميمات مقتبسة من الزخارف

التربية االساسية بالكويت ومعرفة مدي تاثير مكمالت

االسالمية وتم توظيفيا عمي بعض مكمالت المالبس

الزينة عمي عناصر واسس وجماليات التصميم في االزياء

وتوصمت الدراسة الي نجاح التصميمات المقتبسة من

وتحميل العالقة التبادلية بين مكمالت الزينة وبين االزياء

زخارف الفن االسالمي وتوظيفيا عمي مكمالت المالبس.

عمي اعتبار ان المكمل جزء من كل (الزي)

وىدفت دراسة اسالم عبد المنعم وآخرون (2009م) الي
اثراء مجال مكمالت المالبس من خالل االستفادة من
الخواص الح اررية لالقمشة الصناعية التركيبية لعمل
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وان المكمالت يمكن استخداميا في تاكيد وجذب االنتباه
وذلك من خالل تصميماتيا وخاماتيا والوانيا المتعددة

وتوصل البحث الي ان وجود االكسسوار يضي ف الي
819
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التصميمات وان اضافة االكسسوار قد اثر عمي اسس
وعناصر وجماليات التصميم.

*ومما سبق من خالل الدراسات السابقة يتضح لنا بانو

يتضح من جدول(

 )6إن قيمة(ف)

( )29.426وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى

كانت

رغم تنوع الدراسات التي تناولت المكمالت الممبسية

( ،)0.01مما يدل عمى وجود فروق بين التصميمات

بانواعيا المختمفة وخاماتيا المختمفة اال انو ىناك

المقترحة في تحقيق الغرض الوظيفي وفقا ألراء

ندرة من الدراسات التي تختص بتعدد االستخدام

المستخدمات ،ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار

لممكمل الواحد وىو موضوع الدراسة الحالية.

 DSLلممقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك.
من الجدول( )7والشكل ( )1يتضح أن:

الدراسة التطبيقية

تم تنفيذ  14تصميم لممكمالت الممبسية متعددة

االستخدام وقد تنوعت الخامات المستخدمة في التنفيذ
وايضا تنوعت المكمالت في االستخدام

ثم تم عرضيا

عمي مجموعة من المتخصصين والمستخدمات عن طريق
عمل استمارة استبيان لممتخصصين وقواميا  14استمارة

100

وعمل استمارة استبيان لممستخدمات وقواميا
استمارة.

عند مستوي داللة

 ،0.01فنجد أن التصميم

الخامس كان أفضل التصميمات المقترحة في

تحقيق الغرض الوظيفي وفقا ألراء المستخدمات،
يميو التصميم الثالث ،ثم التصميم الرابع عشر ،ثم
التصميم السادس ،ثم التصميم الحادي عشر ،ثم
التصميم األول ،ثم التصميم الثامن ثم التصميم

وفيما يمي عرض لمتصميمات

واستخداماتيا

والخامات المستخدمة في تنفيذىا.
 المعالجة االحصائية :تم تجميع البيانات وتفريغياوتحميميا باستخدام البرنامج االحصائي

الفرض األول:

- 1وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات المقترحة

SPSS

عشر ،ثم التصميم السابع ،ثم التصميم التاسع ،ثم
التصميم الثاني ،وأخي ار التصميم الثالث عشر.
 -2توجد فروق عند مستوي داللة  0.05بين التصميم
الثاني والتصميم التاسع لصالح التصميم التاسع،

النتائج

كما توجد فروق عند مستوي داللة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات

المقترحة في تحقيق الغرض الوظيفي وفقا ألراء
المستخدمات
ولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب تحميل التباين
لمتوسط درجات التصميمات المقترحة في تحقيق الغرض

الوظيفي وفقا ألراء المستخدمات والجدول

العاشر ،ثم التصميم الرابع ،ثم التصميم الثاني

( )6يوضح

 0.05بين

التصميم الثاني والتصميم الثالث عشر لصالح
التصميم الثاني ،كما توجد فروق عند مستوي داللة
 0.05بين التصميم الثالث والتصميم الرابع عشر
لصالح التصميم الثالث ،كما توجد فروق عند

مستوي داللة  0.05بين التصميم الرابع والتصميم
السابع لصالح التصميم الرابع،

ذلك.
جدول  :6تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات المقترحة في تحقيق الغرض الوظيفي وفقا ألراء المستخدمات
قيمة (ف) الداللة
متوسط المربعات درجات الحرية
مجموع المربعات
13
5410.295
70333.833
بين المجموعات
 0.01 29.426دال
1386
183.864
254834.952
داخل المجموعات
1399
325168.785
المجموع
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شكل  :1وضح متوسط درجات التصميمات المقترحة في تحقيق الغرض الوظيفي وفقا ألراء المستخدمات
كما توجد فروق عند مستوي داللة

 0.05بين

التصميم الرابع والتصميم العاشر لصالح التصميم

يتضح من جدول(

)8

إن قيمة(ف) كانت

( )41.037وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى

العاشر ،كما توجد فروق عند مستوي داللة 0.05

( ،)0.01مما يدل عمى وجود فروق بين التصميمات

بين التصميم السادس والتصميم الحادي عشر

المقترحة في الشكل الجمالي وفقا ألراء المستخدمات،

لصالح التصميم السادس ،كما توجد فروق عند

ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار  DSLلممقارنات

مستوي داللة  0.05بين التصميم السابع والتصميم

المتعددة والجدول ( )9يوضح ذلك.

التاسع لصالح التصميم السابع ،كما توجد فروق

من الجدول( )9والشكل ( )2يتضح أن:

عند مستوي داللة

- 1وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات المقترحة

 0.05بين التصميم الثامن

عند مستوي داللة  ،0.01فنجد أن التصميم الثاني

والتصميم العاشر لصالح التصميم الثامن ،كما

توجد فروق عند مستوي داللة  0.05بين التصميم

كان أفضل التصميمات المقترحة في الشكل

التاسع والتصميم الثاني عشر لصالح التصميم

الجمالي وفقا ألراء المستخدمات ،يميو التصميم

الثاني عشر ،كما توجد فروق عند مستوي داللة

التاسع ،ثم التصميم السابع ،ثم التصميم الثاني

 0.05بين التصميم العاشر والتصميم الثاني عشر

عشر ،ثم التصميم الثالث عشر ،ثم التصميم

لصالح التصميم العاشر.

األول ،ثم التصميم السادس ،ثم التصميم العاشر،

ثم التصميم الرابع عشر ،ثم التصميم الخامس ،ثم

- 2بينما ال توجد فروق بين التصميم الرابع والتصميم
الثاني عشر ،كما ال توجد فروق بين التصميم

التصميم الثالث ،ثم التصميم الحادي عشر ،ثم

السابع والتصميم الثاني عشر.

التصميم الثامن ،وأخي ار التصميم الرابع.
 -2كما توجد فروق عند مستوي داللة

الفرض الثاني:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات

المقترحة في الشكل الجمالي وفقا ألراء المستخدمات.

 0.05بين

التصميم األول والتصميم السادس لصالح التصميم

األول،

ولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب تحميل التباين

لمتوسط درجات التصميمات المقترحة في الشكل الجمالي
وفقا ألراء المستخدمات والجدول( )8يوضح ذلك.
جدول  :8تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات المقترحة في الشكل الجمالي وفقا ألراء المستخدمات
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

822

مجموع المربعات
114417.285
297261.459
411678.744

متوسط المربعات
8801.330
214.474

درجات الحرية
13
1386
1399

قيمة (ف)

الداللة

41.037

 0.01دال
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شكل  :2يوضح متوسط درجات التصميمات المقترحة في الشكل الجمالي وفقا ألراء المستخدمات
كما توجد فروق عند مستوي داللة

 0.05بين

التصميم الثالث والتصميم الخامس لصالح التصميم

في االستخدامات المختمفة لمتصميمات المقترحة والجداول

التالية توضح ذلك.

يتضح من جدول(

الخامس ،كما توجد فروق عند مستوي داللة 0.05

 )10إن قيمة(ف) كانت

بين التصميم الرابع والتصميم الثامن لصالح

( )38.288وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى

التصميم الثامن ،كما توجد فروق عند مستوي داللة

( ،)0.01مما يدل عمى وجود فروق بين المستخدمات

 0.05بين التصميم الخامس والتصميم الرابع عشر
لصالح التصميم الرابع عشر ،كما توجد فروق عند
مستوي داللة

 0.05بين التصميم السادس

في االستخدامات المختمفة لمتصميم األول ،ولمعرفة اتجاه

الداللة تم تطبيق اختبار

 DSLلممقارنات المتعددة

والجدول التالي يوضح ذلك.

والتصميم العاشر لصالح التصميم السادس ،كما

توجد فروق عند مستوي داللة  0.05بين التصميم

من الجدول( )11والشكل( )3يتضح أن:

- 1وجود فروق دالة إحصائيا بين االستخدامات عند

الثامن والتصميم الحادي عشر لصالح التصميم

مستوي داللة  ،0.01فنجد أن االستخدام الثاني

الحادي عشر ،كما توجد فروق عند مستوي داللة

كان أفضل االستخدامات لمتصميم األول ،يميو

 0.05بين التصميم العاشر والتصميم الرابع عشر

االستخدام السادس ،ثم االستخدام الخامس ،ثم

لصالح التصميم العاشر.

االستخدام الثالث ،ثم االستخدام األول ،وأخي ار

االستخدام الرابع.

- 3بينما ال توجد فروق بين التصميم الثاني عشر

- 2كما توجد فروق عند مستوي داللة

والتصميم الثالث عشر.

 0.05بين

االستخدام األول واالستخدام الرابع لصالح

الفرض الثالث:

توجد فروق ذات داللة إحصائية في االستخدامات

المختمفة لمتصميمات المقترحة وفقا ألراء المستخدمات.

االستخدام األول.

- 3بينما ال توجد فروق بين االستخدام الثاني
واالستخدام السادس.

ولمتحقق من ىذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت"

وحساب تحميل التباين "ف" لمتوسط درجات المستخدمات
جدول  :10تحميل التباين لمتوسط درجات المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم األول
التصميم األول

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

824

مجموع المربعات
7935.482
24622.120
32557.602

متوسط المربعات
1587.096
41.451

درجات الحرية
5
594
599

قيمة ( ف)

الداللة

38.288

 0.01دال
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جدول  :11اختبار  LSDلممقارنات المتعددة

االستخدام
االستخدام
االستخدام
االستخدام
االستخدام
االستخدام

االستخدام
الثاني
م = 20.532

االستخدام األول
م = 9.128

التصميم األول
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس

** دال عند 0.01

االستخدام
الثالث
م=
13.071

**11.404
**3.943
*1.913
**6.907
**10.608

**7.461
**13.317
**4.497
0.796

* دال عند 0.05

25

**5.856
**2.964
**6.665

االستخدام
الرابع
م = 7.215

**8.820
**12.521

بدون نجوم غير دال

20.532

االستخدام
السادس
م=
19.736

االستخدام
الخامس
م=
16.035

**3.701

-

19.736

20

16.035
13.071

15
9.128

7.215

10
5
0

شكل  :3يوضح متوسط درجات المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم األول
يتضح من جدول(
()40.851

من الجدول ( )13والشكل ( )4يتضح:

 )12إن قيمة(ف) كانت

وجود فروق دالة إحصائيا بين االستخدامات عند

وىى قيمة دالة إحصائيا عند

مستوى( ،)0.01مما يدل عمى وجود فروق بين

مستوي داللة  ،0.01فنجد أن االستخدام الثاني كان

المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم الثاني،

أفضل االستخدامات لمتصميم الثاني ،يميو االستخدام

ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار

 DSLلممقارنات

المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك.

السادس ،ثم االستخدام األول ،ثم االستخدام الثالث ،ثم
االستخدام الرابع  ،وأخي ار االستخدام الخامس.

جدول  :12تحميل التباين لمتوسط درجات المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم الثاني
التصميم الثاني
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع المربعات
8717.922
25352.587
34070.509

جدول  :13اختبار  LSDلممقارنات المتعددة
التصميم الثاني
االستخدام
االستخدام
االستخدام
االستخدام
االستخدام
االستخدام

األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس

االستخدام
األول
م=
15.438
**5.376
**2.258
**5.217
**8.235
**3.186

متوسط المربعات
1743.584
42.681

االستخدام
الثاني
م=
20.814

االستخدام
الثالث
م=
13.180

**7.634
**10.593
**13.611
**2.190

**2.959
**5.977
**5.444

درجات الحرية
5
594
599
االستخدام
الرابع
م=
10.221

**3.018
**8.403

قيمة(ف)

الداللة

40.851

 0.01دال

االستخدام
الخامس
م = 7.203

**11.421

االستخدام
السادس
م=
18.624

-
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25

20

20.814
15.438

18.624
13.18

15

10.221
7.203

10
5
0

شكل  :4يوضح متوسط درجات المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم الثاني

يتضح من جدول(

أفضل االستخدامات لمتصميم الثالث ،يميو االستخدام

 )14إن قيمة(ف) كانت

الرابع ،ثم االستخدام الثالث ،وأخي ار االستخدام الثاني.

( )51.774وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى

يتضح من جدول(

( ،)0.01مما يدل عمى وجود فروق بين المستخدمات

في االستخدامات المختمفة لمتصميم الثالث ،ولمعرفة اتجاه

الداللة تم تطبيق اختبار

( )39.049وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى

( ،)0.01مما يدل عمى وجود فروق بين المستخدمات

 DSLلممقارنات المتعددة

والجدول التالي يوضح ذلك.

في االستخدامات المختمفة لمتصميم الرابع ،ولمعرفة اتجاه

من الجدول( )15والشكل( )5يتضح:

الداللة تم تطبيق اختبار

وجود فروق دالة إحصائيا بين االستخدامات عند

مستوي داللة

 )16إن قيمة(ف) كانت

 DSLلممقارنات المتعددة

والجدول التالي يوضح ذلك.

 ،0.01فنجد أن االستخدام األول كان

جدول  :14تحميل التباين لمتوسط درجات المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم الثالث
التصميم الثالث
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع المربعات
19275.587
49144.047
68419.634

جدول  :15اختبار  LSDلممقارنات المتعددة

االستخدام األول
م = 19.954
**11.696
**6.707
**4.395

التصميم الثالث
االستخدام
االستخدام
االستخدام
االستخدام

متوسط المربعات
6425.196
124.101

األول
الثاني
الثالث
الرابع

درجات الحرية
3
396
399

قيمة (ف)

الداللة

51.774

 0.01دال

االستخدام الثاني
م = 8.258

االستخدام الثالث
م = 13.247

**4.989
**7.301

**2.312

االستخدام الرابع
م = 15.559

19.954
20

15.559
13.247

15
10

8.258

5
0
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جدول  :16تحميل التباين لمتوسط درجات المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم الرابع
التصميم الرابع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع المربعات
17457.508
59012.231
76469.739

متوسط المربعات
5819.169
149.021

من الجدول( )17والشكل( )6يتضح أن:

39.049

 0.01دال

في االستخدامات المختمفة لمتصميم الخامس ،ولمعرفة

- 1وجود فروق دالة إحصائيا بين االستخدامات عند

اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار  DSLلممقارنات المتعددة

مستوي داللة  ،0.01فنجد أن االستخدام الثاني

والجدول( )19يوضح ذلك.

كان أفضل االستخدامات لمتصميم الرابع ،يميو

من الجدول( )19والشكل ( )7يتضح أن:

االستخدام األول ،ثم االستخدام الرابع ،وأخي ار

- 1وجود فروق دالة إحصائيا بين االستخدامات عند

االستخدام الثالث.

مستوي داللة  ،0.01فنجد أن االستخدام الثاني

- 2كما توجد فروق عند مستوي داللة

كان أفضل االستخدامات لمتصميم الخامس ،يميو

 0.05بين

االستخدام الثالث واالستخدام الرابع لصالح

االستخدام األول ،ثم االستخدام الرابع ،وأخي ار

االستخدام الرابع.
يتضح من جدول(

درجات الحرية
3
396
399

قيمة (ف)

الداللة

االستخدام الثالث.
- 2بينما ال توجد فروق بين االستخدام األول

 )18إن قيمة(ف) كانت

واالستخدام الرابع.

( )29.656وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى

( ،)0.01مما يدل عمى وجود فروق بين المستخدمات
جدول  :17اختبار  LSDلممقارنات المتعددة
االستخدام األول
التصميم الرابع
م = 14.519
االستخدام األول
**3.714
االستخدام الثاني
**7.445
االستخدام الثالث
**5.638
االستخدام الرابع

االستخدام الثاني
م = 18.233

االستخدام الثالث
م = 7.074

االستخدام الرابع
م = 8.881

**11.159
**9.352

*1.807

-

18.233

20

14.519
15

10

7.074

8.881

5
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جدول  :18تحميل التباين لمتوسط درجات المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم الخامس
التصميم الخامس
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع المربعات
15168.180
67513.560
82681.740

متوسط المربعات
5056.060
170.489

درجات الحرية
3
396
399

قيمة (ف)

الداللة

29.656

 0.01دال
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جدول  :19اختبار  LSDلممقارنات المتعددة

االستخدام األول
م = 15.531
**4.793
**6.420
0.894

التصميم الخامس

االستخدام
االستخدام
االستخدام
االستخدام

األول
الثاني
الثالث
الرابع

25
20

االستخدام الثاني
م = 20.324

االستخدام الثالث
م = 9.111

**11.213
**5.687

**5.526

االستخدام الرابع
م = 14.637

-

20.324
15.531

14.637

15
9.111

10
5
0

االستخدام األول االستخدام الثاني االستخدام الثالث االستخدام الرابع

شكل  :7يوضح متوسط درجات المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم الخامس
يتضح من جدول(

من الجدول ( )21والشكل ( )8يتضح:

 )20إن قيمة(ف) كانت

وجود فروق دالة إحصائيا بين االستخدامات عند

( )44.386وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى
( ،)0.01مما يدل عمى وجود فروق بين المستخدمات

مستوي داللة  ،0.01فنجد أن االستخدام الرابع كان

اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار  DSLلممقارنات المتعددة

األول ،ثم االستخدام الثاني ،وأخي ار االستخدام الثالث.

أفضل االستخدامات لمتصميم السادس ،يميو االستخدام

في االستخدامات المختمفة لمتصميم السادس ،ولمعرفة

والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول  :20تحميل التباين لمتوسط درجات المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم السادس
التصميم السادس
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع المربعات
18020.375
53590.587
71610.962

متوسط المربعات
6006.792
135.330

جدول  :21اختبار  LSDلممقارنات المتعددة
االستخدام األول
التصميم السادس
م = 15.239
االستخدام األول
**5.227
االستخدام الثاني
**7.645
االستخدام الثالث
**4.027
االستخدام الرابع

درجات الحرية
3
396
399

قيمة (ف)
44.386

االستخدام الثاني
م = 10.012

االستخدام الثالث
م = 7.594

**2.418
**9.254

**11.672

-

20
15.239
15

10.012
7.594

5
0
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االستخدام الرابع
م = 19.266

19.266
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الداللة
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في االستخدامات المختمفة لمتصميم الثامن ،ولمعرفة اتجاه

 )22إن قيمة(ف) كانت

الداللة تم تطبيق اختبار

( )20.637وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى

 DSLلممقارنات المتعددة

( ،)0.01مما يدل عمى وجود فروق بين المستخدمات

والجدول ( )25يوضح ذلك.

في االستخدامات المختمفة لمتصميم السابع ،ولمعرفة اتجاه

من الجدول ( )25والشكل ( )10يتضح أن:

الداللة تم تطبيق اختبار

- 1وجود فروق دالة إحصائيا بين االستخدامات عند

 DSLلممقارنات المتعددة

والجدول التالي يوضح ذلك.

مستوي داللة  ،0.01فنجد أن االستخدام األول

من الجدول( )23والشكل ( )9يتضح أن:

كان أفضل االستخدامات لمتصميم الثامن ،يميو
االستخدام الثاني ،ثم االستخدام الرابع ،وأخي ار

- 1وجود فروق دالة إحصائيا بين االستخدامات عند

االستخدام الثالث.

مستوي داللة  ،0.01فنجد أن االستخدام الثالث

- 2كما توجد فروق عند مستوي داللة

كان أفضل االستخدامات لمتصميم السابع ،يميو
االستخدام الثاني ،ثم االستخدام الرابع ،وأخي ار

 0.05بين

االستخدام الثاني واالستخدام الرابع لصالح

االستخدام الثاني.

االستخدام األول.

يتضح من جدول(

- 2بينما ال توجد فروق بين االستخدام األول

 )26إن قيمة(ف) كانت

واالستخدام الرابع ،كما ال توجد فروق بين

( )46.280وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى

االستخدام الثاني واالستخدام الثالث.

( ،)0.01مما يدل عمى وجود فروق بين المستخدمات

يتضح من جدول(

في االستخدامات المختمفة لمتصميم التاسع ،ولمعرفة اتجاه

 )24إن قيمة(ف) كانت

( )37.637وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى

الداللة تم تطبيق اختبار  LSDلممقارنات المتعددة

( ،)0.01مما يدل عمى وجود فروق بين المستخدمات

والجدول ( )27يوضح ذلك.

جدول  :22تحميل التباين لمتوسط درجات المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم السابع
التصميم السابع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع المربعات
12944.548
82796.071
95740.619

جدول  :23اختبار  LSDلممقارنات المتعددة

االستخدام األول
م = 8.914
**5.956
**6.714
0.748

التصميم السابع
االستخدام
االستخدام
االستخدام
االستخدام

األول
الثاني
الثالث
الرابع

متوسط المربعات
4314.849
209.081

درجات الحرية
3
396
399

الداللة
0.01
دال

قيمة(ف)

20.637

االستخدام الثاني
م = 14.870

االستخدام الثالث
م = 15.628

االستخدام الرابع
م = 9.662

0.758
**5.208

**5.966

-

20
14.87

15.628

15
10

8.914

9.662

5
0

االستخدام األول االستخدام الثاني االستخدام الثالث االستخدام الرابع
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جدول  :24تحميل التباين لمتوسط درجات المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم الثامن
التصميم الثامن
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع المربعات
16744.047
58725.079
75469.126

متوسط المربعات
5581.349
148.296

جدول  :25اختبار  LSDلممقارنات المتعددة

االستخدام األول
م = 20.026
**2.530
**9.906
**4.020

التصميم الثامن
االستخدام
االستخدام
االستخدام
االستخدام

األول
الثاني
الثالث
الرابع

25

درجات الحرية
3
396
399

قيمة (ف)

الداللة

37.637

 0.01دال

االستخدام الثاني
م = 17.496

االستخدام الثالث
م = 10.120

**7.376
*1.490

**5.886

االستخدام الرابع
م = 16.006

-

20.026
17.496

20
15

16.006
10.12

10
5

0

شكل  :10يوضح متوسط درجات المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم الثامن
جدول  :26تحميل التباين لمتوسط درجات المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم التاسع
التصميم التاسع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع المربعات
18246.169
52041.929
70288.098

متوسط المربعات
6082.056
131.419

من الجدول ( )27والشكل( )11يتضح:

وجود فروق دالة إحصائيا بين االستخدامات عند

مستوي داللة  ،0.01فنجد أن االستخدام األول كان
أفضل االستخدامات لمتصميم التاسع ،يميو االستخدام
الثاني ،ثم االستخدام الثالث ،وأخي ار االستخدام الرابع.

درجات الحرية
3
396
399

قيمة ( ف)

الداللة

46.280

 0.01دال

المختمفة لمتصميم العاشر ،ولمعرفة اتجاه الداللة تم
تطبيق اختبار  DSLلممقارنات المتعددة والجدول
يوضح ذلك.

()29

من الجدول ( )29والشكل ( )12يتضح:
وجود فروق دالة إحصائيا بين االستخدامات عند

يتضح من جدول(  )28إن قيمة (ف) كانت ( )41.568

مستوي داللة  ،0.01فنجد أن االستخدام األول كان

عمى وجود فروق بين المستخدمات في االستخدامات

الثاني ،ثم االستخدام الثالث ،وأخي ار االستخدام الرابع.

وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (  ،)0.01مما يدل

جدول  :27اختبار  LSDلممقارنات المتعددة
التصميم التاسع
االستخدام
االستخدام
االستخدام
االستخدام

830

األول
الثاني
الثالث
الرابع

االستخدام األول
م = 18.559
**3.490
**8.224
**11.523

أفضل االستخدامات لمتصميم العاشر ،يميو االستخدام

االستخدام الثاني
م = 15.069

االستخدام الثالث
م = 10.335

**4.734
**8.033

**3.299

االستخدام الرابع
م = 7.036

-
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جدول  :28تحميل التباين لمتوسط درجات المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم العاشر
التصميم العاشر
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع المربعات
17270.680
54842.851
72113.531

متوسط المربعات
5756.893
138.492

جدول  :29اختبار  LSDلممقارنات المتعددة

االستخدام األول
م = 18.832
**4.412
**8.534
**11.655

التصميم العاشر
االستخدام
االستخدام
االستخدام
االستخدام

األول
الثاني
الثالث
الرابع

درجات الحرية
3
396
399

قيمة (ف)

الداللة

41.568

 0.01دال

االستخدام الثاني
م = 14.420

االستخدام الثالث
م = 10.298

االستخدام الرابع
م = 7.177

**4.122
**7.243

**3.121

-

18.832
20
14.42
15
10.298

7.177

10
5
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شكل  :12يوضح متوسط درجات المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم العاشر

يتضح من جدول(

 )30إن قيمة(ف) كانت

أفضل االستخدامات لمتصميم الحادي عشر ،يميو

( )45.571وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى

االستخدام األول ،ثم االستخدام الثالث ،وأخي ار االستخدام

( ،)0.01مما يدل عمى وجود فروق بين المستخدمات

الرابع.

في االستخدامات المختمفة لمتصميم الحادي عشر،

ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار

 DSLلممقارنات

يتضح من جدول(

 )32إن قيمة(ف) كانت

( )43.991وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى

المتعددة والجدول( )31يوضح ذلك.

( ،)0.01مما يدل عمى وجود فروق بين المستخدمات

من الجدول( )31والشكل ( )13يتضح:

في االستخدامات المختمفة لمتصميم الثاني عشر ،ولمعرفة

وجود فروق دالة إحصائيا بين االستخدامات عند

مستوي داللة  ،0.01فنجد أن االستخدام الثاني كان

اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار  DSLلممقارنات المتعددة

والجدول( )33يوضح ذلك.
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جدول  :30تحميل التباين لمتوسط درجات المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم الحادي عشر
التصميم الحادي عشر
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع المربعات
17691.673
51245.775
68937.448

متوسط المربعات
5897.224
129.409

جدول  :31اختبار  LSDلممقارنات المتعددة

االستخدام األول
م = 16.605
**3.960
**5.278
**7.986

التصميم الحادي عشر
االستخدام األول
االستخدام الثاني
االستخدام الثالث
االستخدام الرابع

25
20

درجات الحرية
3
396
399

قيمة ( ف)
45.571

االستخدام الثاني
م = 20.565

االستخدام الثالث
م = 11.327

**9.238
**11.946

**2.708

الداللة
 0.01دال

االستخدام الرابع
م = 8.619

-

20.565
16.605

15

11.327

8.619
10
5

0

شكل  :13يوضح متوسط درجات المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم الحادي عشر

جدول  :32تحميل التباين لمتوسط درجات المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم الثاني عشر
الداللة
قيمة (ف)
درجات الحرية
متوسط المربعات
مجموع المربعات
التصميم الثاني عشر
3
5800.928
17402.783
بين المجموعات
 0.01دال
43.991
396
131.867
52219.385
داخل المجموعات
399
69622.168
المجموع
يتضح من الجدول( )34وشكل ( )15أن قيمة (ت)
من الجدول( )33والشكل ( )14يتضح:
وجود فروق دالة إحصائيا بين االستخدامات عند

كانت(  )9.657وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى

مستوي داللة  ،0.01فنجد أن االستخدام الرابع كان

داللة( )0.01لصالح االستخدام األول ،حيث بمغ متوسط

االستخدام الثاني ،ثم االستخدام الثالث ،وأخي ار االستخدام

درجة االستخدام الثاني (  ،)11.106أي أن االستخدام

األول.

األول لمتصميم الثالث عشر أفضل من االستخدام الثاني.

أفضل االستخدامات لمتصميم الثاني عشر ،يميو

جدول  :33اختبار  LSDلممقارنات المتعددة
االستخدام األول
التصميم الثاني عشر
م = 8.666
االستخدام األول
**6.402
االستخدام الثاني
**3.561
االستخدام الثالث
**12.113
االستخدام الرابع

832

درجة االستخدام األول (  ،)19.553بينما بمغ متوسط

االستخدام الثاني
م = 15.068

االستخدام الثالث
م = 12.227

االستخدام الرابع
م = 20.779

**2.841
**5.711

**8.552

-
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20.779

20

15.068
12.227

15
8.666
10

5
0
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جدول  :34الفروق في متوسط درجات المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم الثالث عشر
التصميم
الثالث عشر
االستخدام األول
االستخدام الثاني

المتوسط
الحسابي
19.553
11.106

االنحراف
المعياري
0.269
1.365

العينة

درجات
الحرية

قيمة(ت)

الداللة

100

99

9.657

دال عند 0.01
لصالح االستخدام األول

19.553
20
15

11.106

10
5
0

االستخدام الثاني

االستخدام األول

شكل  :15الفروق في متوسط درجات المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم الثالث عشر

يتضح من جدول(

- 1وجود فروق دالة إحصائيا بين االستخدامات عند

 )35إن قيمة(ف) كانت

( )24.159وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى

مستوي داللة  ،0.01فنجد أن االستخدام األول

( ،)0.01مما يدل عمى وجود فروق بين المستخدمات

كان أفضل االستخدامات لمتصميم الرابع عشر،

في االستخدامات المختمفة لمتصميم الرابع عشر ،ولمعرفة

يميو االستخدام الثاني ،ثم االستخدام الثالث ،وأخي ار

اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار  DSLلممقارنات المتعددة

االستخدام الرابع.
- 2بينما ال توجد فروق بين االستخدام األول

والجدول التالي يوضح ذلك.

واالستخدام الثاني ،كما ال توجد فروق بين

من الجدول( )36والشكل( )16يتضح أن:

االستخدام الثالث واالستخدام الرابع.
جدول  :35تحميل التباين لمتوسط درجات المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم الرابع عشر
التصميم الرابع عشر
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع المربعات
14296.901
78114.527
92411.428

متوسط المربعات
4765.634
197.259

درجات الحرية
3
396
399

قيمة (ف)
24.159

الداللة
 0.01دال

جدول  :36اختبار  LSDلممقارنات المتعددة
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االستخدام األول
م = 17.631
0.794
**5.402
**5.890

التصميم الرابع عشر
االستخدام
االستخدام
االستخدام
االستخدام

األول
الثاني
الثالث
الرابع

17.631

االستخدام الثاني
م = 16.837

االستخدام الثالث
م = 12.229

**4.608
**5.096

0.488

االستخدام الرابع
م = 11.741

-

16.837

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

12.229

11.741

شكل  :16يوضح متوسط درجات المستخدمات في االستخدامات المختمفة لمتصميم الرابع عشر
وغادة احمد( 2014م) كما اتفقت مع نتائج دراسة

مناقشة النتائج

من خالل المعالجات االحصائية السابقة يتضح لنا:
تحقيق الغرض الوظيفي لعينات البحث بما يتفق معنتائج الدراسات السابقة حيث جاءت

نتائج دراسة

غادة ممدوح( 2015م) ونتائج دراسة عبير ابراىيم
وغادة احمد(2014م) واتفقت مع نتائج دراسة غادة
شاكر(2013م) كما اتفقت مع نتائج دراسة سماح
عبد اهلل( 2013م) في تحقيق الغرض الوظيفي

لممكمالت الممبسية المنفذه اما نتائج دراسة اماني

محمد(2012م) فقد اتفقت من خالل تحقيق القيمة
الوظيفية لممكمالت الممبسية ولكن اتفقت مع نتائج
دراسة مروة ممدوح وسالي العشماوي( 2010م) فيما

يخص الموضة باالضافة الي القيمة الوظيفية
لممكمالت الممبسية وكان االتفاق مع
اسالم عبد المنعم وآخرون(

نتائج دراسة

2009م) من حيث

الغرض الوظيفي وسيولة االستخدام.

زاىر امين واسماء السيد( 2013م) من حيث الشكل

الجمالي لممشغوالت المعدنية اما نتائج دراسة اماني

محمد(2012م) فقد اتفقت من خالل الشكل
الجمالي لخامة  solvyواتفقت مع نتائج دراسة وىاد
سمير حافظ( 2011م) من خالل ما تضفيو

التوريقات االسالمية جماال عمي المكمالت الممبسية

كما اتفقت في الشكل الجمالي مع نتائج دراسة مروة
ممدوح وسالي العشماوي( 2010م) و نتائج دراسة
رشدي عيد وآخرون ( 2009م) اما نتائج دراسة

مروة ابراىيم( 2006م) فقد اتفقت معيا في الشكل

الجمالي وعادات المجتمع المصري اما نتائج دراسة
يسري معوض( 2005م) فقد اتفقت معيا عمي
القيمة الجمالية لممكمالت الممبسية.
االتفاق عمي االستخدامات المتاحة لكل تصميم عميحدي.

التوصيات

 العمل عمي تعدد الصناعات المتعمقة بالمالبس لتكونتحقيق الشكل الجمالي لعينات البحث بما يتفق معنتائج الدراسات السابقة حيث جاءت نتائج

دراسة

غادة ممدوح( 2015م) ونتائج دراسة عبير ابراىيم
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 دراسة مستحدثات االكسسوارات ومدي قابمية الشبابليا.

 توسيع مجال دراسة مكمالت المالبس متعددةالوظائف.
اسالم عبد المنعم عبد اهلل حسين -امل بسيوني
2009م):

امكانية االستفادة من الخواص الح اررية لالقمشة

الصناعية في اثراء القيم الجمالية والفنية في مجال
مكمالت المالبس ،مجمد(  –)19العدد(  ،)4مجمة
االقتصاد المنزلي– جامعة المنوفية.

الياس انطوان الياس – ادوارد .الياس( 1992م) :قاموس

الياس العصري اجميزي– عربي ،القاىرة .دار الياس

العصرية.

مجمد( –)19العدد(  ،)4مجمة االقتصاد المنزلي–
جامعة المنوفية.

رؤية تشكيمية لمغة الشعريو في االدب العربي

كمدخل الثراء تصميم مكمالت الزي المعدنية،
المؤتمر السنوي(العربي الثامن– الدولي الخامس)

كمية التربية النوعية– جامعة المنصورة

سحر أحمد عبد الفتاح خضر( 2015م) :فاعمية برنامج
تدريبي في مكمالت المالبس لتنمية الجانب

المياري لطالبات التعميم الثانوي العام ،دكتوراه،
كمية التربية النوعية– جامعة عين شمس.
سماح عبد اهلل محمد الرفاعي(

2013م) :المشغولة

الفنية الوظيفية كمدخل تجريبي الثراء مجال تصنيع

اماني محمد شاكر( 2012م) :استحداث اسموب نسجي
جديد باستخدم الخامات الصناعية الحديثة

واالستفادة منو في مكمالت زي المراة المحجبة،

مؤتمر الفنون التطبيقية الدولي الثالث ،كمية الفنون
التطبيقية – جامعة دمياط
امل محمد محمود محمد(

النماذج المنفذة لمالبس المحجبات ومكمالتيا،

زاىر امين خيري– اسماء السيد محمد سمرة ( 2013م):

المراجع

عابدين -منار محمد رشاد معروف(

Alex. J. Agric. Res.

2014م) :فاعمية برنامج

تدريبي لالفادة من زخارف الحناء في تنمية بعض

ميارات تصميم وانتاج الحمي بالمشروعات
الصغيرة ،المؤتمر الدولي الثاني لالقتصاد المنزلي–
جامعة حموان.
جمال السيد االحول( 2009م) :فن الحمي بين النظرية
والتطبيق ،الجيزة -مصر .الزعيم لمخدمات
المكتبية.

دينا السيد احمد سالم( 2013م) :مؤائمة الشكل بين
الحمي وموضات االزياء ،رسالة ماجستير ،كمية

الفنون التطبيقية– جامعة حموان.
رشدي عمي احمد عيد– حنان حسني يشار– رشا محمد
نجيب مبارك ( 2009م) :امكانية االستفادة من

التطريز بشرائط الساتان الثراء القيم الجمالية لبعض

مكمالت االزياء المعاصرة ،المؤتمر السنوي(العربي

الثامن– الدولي الخامس) ،كمية التربية النوعية–
جامعة المنصورة.
عبير ابراىيم عبد الحميد– غادة أحمد الغامدي

(2014م) :استحداث تصاميم جديدة من زخارف

العصر العثماني باستخدام برنامج معالجة الصور

إلثراء مكمالت المالبس ،مجمد  33مجمة التربية
النوعية – جامعة المنصورة.

عال زين العابدين محمد ( 2011م) :ستحداث مكمالت
معدنيةعمى نيج مدرسة كريستيان ديور

” ”Christian Diorلممشاركة فى التنافس الدولى،
رسالة دكتوراة ،كمية التربية النوعية– جامعة

االسكندرية.

غادة شاكر عبد الفتاح( 2013م) :توظيف فن الخداع
البصري في تصميم مكمالت المالبس إلخفاء

بعض عيوب الجسم ،مجمة الفنون والعموم التطبيقية
العدد(االول) اكتوبر ،كمية الفنون التطبيقية –
جامعة دمياط.
غادة ممدوح سعد الدين يوسف(

2015م) :برنامج

تعميمي البتكار قطع ومكمالت ممبسية جديدة
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باستغالل مكمالت المالبس القديمة ،رسالة
ماجستير ،كمية االقتصاد المنزلي– جامعة المنوفية.
لينو شبارو بيضون ،غادة يموت رمضان ( 1990م):
خزانة حواء :االكسسوارات ،بيروت– لبنان .الدار
العربية لمعموم.

ىبو اهلل مصطفي جوىر( 2008م) :امكانية استخدام
شبكة المعمومات كاحد نظم التعميم عن بعد في

عرض تقنيات عمل مكمالت المالبس المستوحاه
من الفنون االفريقية ،رسالة ماجستير ،كمية

االقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية.

مروة ابراىيم محمد مسعود( 2006م) :دراسة تحميمية

وىاد سمير احمد حافظ( 2011م) :الريبوسية كتقنية

لبعض خامات البيشة وامكانية توظيفيا في مجال
المالبس ومكمالتيا ،رسالة ماجستير ،كمية

لتحقيق توريقات اسالمية في تصميم الموضة

لمكمالت الزي المعاضرة– مجمة االقتصاد المنزلي

االقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية.

مجمد  –21العدد االول – جامعة المنوفية

مروة ممدوح مصطفي حمود – سالي احمد العشماوي

يسري معوض عيسي احمد ( 2005م) :دور مكمالت

(2010م) :ابتكار تصميمات زخرفية اسالمية

الزينة عمي االزياء الخاصة بمشاريع كمية التربية

ومدي االستفادة منيا في اثراء مكمالت مالبس

االساسية بالكويت ،مجمة بحوث االقتصاد المنزلي،

السيدات ،مجمة االقتصاد المنزلي ،مجمد  20العدد

مجمد ( )15العدد ( )4اكتوبر – جامعة المنوفية

الثاني – جامعة المنوفية.

منير البعمبكي( 1971م) :المورد قاموس انكميزي
عربي ،بيروت  .دار العمم لمماليين

نادية محمود خميل(

–

Joanne Dubbs Ball, Dorothy Hehl Torem (1993):
The art of fashion accessories a twentieth
century retrospective, USA. Schiffer.
Sigrid Elsenhans (1993): simple Handmade
Jewellery over 200 easy – to – make designs,
England, London. Search press.

1999م) :مكمالت المالبس:

االكسسوار فن االناقة والجمال ،القاىرة .دار الفكر

العربي.
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ABSTRACT
There are many motives behind the Egyptian woman’s use of ornament to showing her beauty and
appearing in an appropriate manner in society, since every woman has a certain cultural and intellectual level
that varies from woman to woman. This level affects the way she uses decoration such as jewelry or
accessories. We may find some women spending lavishly on their garment appearance due to lack of being
aware of the right way of using garment and its accessories. Hence, the present study aimed to preparing
proposed garment accessories with multi-functional uses which take into account the economic conditions of
the Egyptian family, seeking the rationalization of consumption through the different uses of garment
accessories and raising woman’s awareness of the types of garment accessories with multi-functional uses and
the various functions of a single accessory. The study concluded that there is an agreement on achieving the
functional purpose of the proposed designs of the garment accessories with multi-functional uses as well as an
agreement on the aesthetic appearance of the proposed designs and the available uses of the proposed designs.
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مناسب مناسب
الي حد
جدا
ما
المحور االول  :مدي تحقيق اسس التصميم في التصميمات المقترحة
 1الخطوط البنائية لمتصميم
 2التوافق الموني لمساحات التصميم
 3مالئمة وضع الخامات مع بعضيا في التصميم
 4مالئمة شكل خامات لمتصميم
 5المظير العام لالكسسوار
المحور الثاني  :مدي تحقق القيم الفنية واسس التصميم
 1مدي تحقيق الوحدة والترابط
 2مدي تناسب ايقاع االكسسوارت المصممة
 3مدي تحقيق االتزان
 4مدي تحقيق التباين المواني لالكسسوارت المصممة
المحور الثالث  :مدي تحقيق الجانب االبتكاري
 1مدي تحقيق الحداثة
 2مدي تحقيق التميز في الوقت المعاصر
 3مدي تحقيق االصالة
 4مدي تحقيق عنصر االبتكار
المحور الرابع  :مدي تحقيق الجانب الوظيفي لمتصميمات
 1مدي تناسب الخامات المستخدمة
 2مدي تناسب االلوان المستخدمة
 3مدي تحقيق التصميم لسيولة االستخدام
 4مدي تحقيق التصميم لالحتياجات الممبسية

غير
مناسب

مناسب
جدا

مناسب الي
حد ما

غير
مناسب

ممحق  :2استمارة االستبيان الخاصة بالمستخدمات
م عناصر التقييم
المحور االول  :الغرض الوظيفي
 1تناسب التصميم مع الموضة
 2توافق التصميم مع تعدد االستخدامات
 3سيولة االستخدام
المحور الثاني  :الشكل الجمالي
 1توافق الخامات مع بعضيا البعض
 2توافق االلوان المستخدمة
 3المظير العام لالكسسوار
المحور الثالث  :االستخدامات المتاحة
 1االستخدام االول
 2االستخدام الثاني
 3االستخدام الثالث
 4االستخدام الرابع
 5االستخدام الخامس
 6االستخدام السادس
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التصميم رقم ( )
مناسب جدا

مناسب الي حد ما

غير مناسب

