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  جامعة المنصورة
  ٢٠١٤ديسمبر ١٠، الموافقة على النشر في ٢٠١٤ سبتمبر ٢٢ استالم البحث في

 الملخص العربى

 التي المشروعات أشكال أفضل من الصغيرة الصناعات
 الدول مختلف في حقيقية عمل فرص وتوفير تنمية على تساعد
 المجاالت من المنسوجات طباعة وتعد النامية الدول خاصة
 التفاعل في مباشر بشكل تسهم ان يمكن التي الهامة الفنية

 التطبيقية المجاالت اهم من انها حيث المجتمع، مع المستمر
 جمالية قيمة ذات نفعية منتجات تقديم خاللها من يمكن التي

 في تساهم صغيرة لمشروعات نواهك استخدامها يمكن متميزة،
 إيجابي مردود له يكون مما البطالة من وتحد المجتمع تنمية
 مدي قياس الي البحث يهدف حيث  عامة بصفة المجتمع علي
 نظر وجهة من أقمشة المخرماتب المطبوعة الموديالت نجاح

 وتأهيل واالستفادة من نتائج البحث في إعداد المتخصصين
 مع يتناسب بما منزلي الرابعة اقتصاد قةبالفر طالب وتدريب
 لتجميل جديدة فنية تشكيلية حلول وإيجاد العمل سوق متطلبات
 تصلح  اليدوية الطباعة في أقمشة المخرمات باستخدام المالبس
 حققت أن إلي الدراسة وتوصلت الصغيرة الصناعات لمجال
 استحداث أقمشة المخرمات في توظيف من المنفذة القطع

 لخدمة اليدوية للطباعة تجريبي كمدخل طباعية تتصميما
 متوسطات ضوء في ونجاح قبول درجة الصغيرة الصناعات

 الجانب  ومحور التصميم أسس توافر لمحور المتخصصين تقييم
 إنتاج المنتج إمكانية ومحور الجمالي الجانب ومحور االبتكاري
 تأقمشة المخرما توظيف من المنفذة القطع حققت أي وتسويقه

 اليدوية للطباعة تجريبي كمدخل طباعية تصميمات استحداث في
 ضوء في ونجاح قبول درجة الصغيرة الصناعات لخدمة

 حققت كما) ككل(التقييم لمحاور المتخصصين تقييم متوسطات

 استحداث في أقمشة المخرمات توظيف من المنفذة القطع
 لخدمة اليدوية للطباعة تجريبي كمدخل طباعية تصميمات

 متوسطات ضوء في ونجاح قبول درجة الصغيرة لصناعاتا
 ارتباطية عالقة وجود وكذلك التقييم لعناصر المستهلكين تقييم
 من المنفذة للقطع والمستهلكين المتخصصين ترتيب بين

 اليدوية للطباعة تجريبي كمدخل طباعية تصميمات استحداث
 ضوء في ونجاح قبول درجة الصغيرة الصناعات لخدمة
   .التقييم لعناصر المستهلكين تقييم طاتمتوس

  المشكلة البحثيـةو المقدمة
تمثل صناعة المالبس الجاهزة أحد أهم الركائز الهامـة  
للصناعات المصرية األساسية حيث تشهد تقدما كبيرا فـي  

األمر الذي يجعل كـل منتجـي المالبـس    . اآلونة األخيرة
العوامـل   الجاهزة والقائمين عليها يتنافسون علـى تـوفير  

الالزمة لنجاح هذه الصناعة وصناعة المالبـس الجـاهزة   
ومكمالتها تقوم على إنتـاج منـتج مـن أهـم المنتجـات      
الضرورية التي يستخدمها مختلف األشخاص فـي جميـع   
األوقات وفى نفس الوقت تولى الدولة اهتماما كبيـرا بهـذه   
الصناعة وذلك بالتوسع في إنشاء كثير من المصانع حيـث  

الدولة بتنمية قدرات الشباب إليجاد فرص عمل مناسبة  تهتم
بإقامة  صناعات حرفية صغيرة لشباب الخـريجين وتقـوم    
الدولة بتسهيل اإلجراءات الالزمة لحصول الشـباب علـى   
القروض الالزمة إلقامة مشروعاتهم وتهـدف الصـناعات   

المجتمـع   على اختالف أنواعها إلى إنتاج سلع يحتاج إليها
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تبادلها الناس مقابل ثمـن  معنوية يمنافع ماديه أووهى ذات 
  .)٢٠٠١ –نفيسة القوصي( معنويمادي أو

ومن هنا كان ضرورة الربط بـين البحـوث العلميـة    
والمجتمع ألنه يمكن أن يساهم في خدمة هذا المجتمع عـن  
طريق مساعدة المشروعات الصغيرة وشباب الخريجين من 

فنية تساعد على فـتح  خالل تقديم اقتراحات جديدة وأعمال 
مجاالت مستحدثة للعمل وتثرى النواحي الفنيـة والعمليـة   

 .وتزيد من دخل المشروع االقتصادي

وحيث أن الصناعات الصـغيرة مـن أفضـل أشـكال     
المشروعات التي تساعد على تنمية وتوفير فـرص عمـل   

 –على زلـط  (مختلف الدول خاصة الدول النامية حقيقية في
٢٠٠٠.(  
ة المنسوجات من المجاالت الفنية الهامـة  وتعد طباع  

التي يمكن ان تسهم بشكل مباشر في التفاعل المستمر مـع  
المجتمع، حيث انها من اهم المجاالت التطبيقية التي يمكـن  
من خاللها تقديم منتجات نفعية ذات قيمة جماليـة متميـزة،   
يمكن استخدامها كنواه لمشروعات صغيرة تساهم في تنمية 

تحد من البطالة مما يكون له مردود إيجابي على المجتمع و
  ).٢٠١١ –مها عامر(المجتمع بصفة عامة 

وبما أن الطباعة فن من الفنون المتصلة باإلنسان اتصاال 
حياة الشعوب وفى حياة  وله تأثير عظيم وملموس في "وثيقا

، وهـي أرخـص وأسـهل    )٢٠٠٣-ماجدة األسود(األفراد
حصول على تصميم أو رسـوم  الوسائل وأكثرها استخداما لل

متعددة على سطح القماش مقارنة بما يمكن الحصول عليـه  
بالخيوط المصبوغة المنسوجة في األقمشة، وتـتم عمليـة   

مجموعـة ألـوان علـى    عة إما باستخدام لون واحد أوالطبا
  ).٢٠٠٥-زينب سرحان(التصميم 

تتنوع مصادر اسـتلهام الرؤيـة التصـميمية    حيث أن 
فـي   وآماله المنشودة عما ستتبعه ثقافة المجتمالحديثة طبقا ل

الوصول بالمنتج التطبيقي الي غايته المنشودة وعلى ذلـك  
يستلزم من العاملين بحقل العملية التعليمية علـى اسـتثارة   

األفكار التجريبية لـدي الطـالب المسـتهدفين للنهـوض     
بالمستوي الفكري والتجريبي لديهم حيث كانت فكرة البحث 

ف الجبير لخدمة الطالب وخدمة المجتمع وذلـك  وهي توظي
لحصول على تأثيرات زخرفية بأسلوب الطباعـة اليدويـة   

ئج ملموسـة  والوقوف على مدي إمكانية الحصول على نتـا 
  .وجيدة في مجال التطبيق

ويعد التجريب في مجال طباعة المنسوجات من اهم 
الضرورات التي تحقق أهداف هذا المجال ويأتي التجريب 

األول بتحقيق جوانب ابتكارية، والثاني يتعلق : اتجاهين في
بجوانب تقنية وال غني ألحد الجانبين في بناء العمل الفني، 
إذ ال يتحقق الجانب الجمالي دون التحكم في التقنيات 
الالزمة كما انه ال قيمة للجوانب التقنية دون قدرتها على 

  .)٢٠٠١ –عفاف عمران ( .خاصةتحقيق قيم جمالية 
االستفادة من وإيمانا بأهمية االبتكار والتجريب فقد تم 

هذا البحث في توجيه طالبات الفرقة الرابعة بكلية نتائج 
التربية النوعية جامعة المنصورة باستخدام خامة الجبير في 
طباعة المالبس بألوان البيجمنت كأحد اساليب الطباعة 

تهلكة الي اليدوية بغرض توجيه سلوك الطالبة من طالبة مس
طالبة منتجة للمساهمة في وضع حلول عملية وواقعية 

  .إليجاد فرص عمل للشباب
وبما أن الجبير يندرج تحت أقمشة المخرمات والتي 
تتميز بوجود ثقوب بها ناتجة عن عملية النسج المميزة لهذه 

بخصائصه المظهرية والتركيبية تجعل القائم األقمشة 
لخصائص بتقنيات تتناسب باستخدامه يحاول ابراز تلك ا

معها وهي خامة متنوعة الجودة والسمك ومتعددة األنواع، 
ومنقوشة بورود وأزهار يمكن استخدامها في عملية الطباعة 

  ).Schaeffer,O,E,Gale - 1973(كبديل لالستنسل 
توظيف أقمشة "ومن هنا جاءت فكرة البحث بعنوان 

تجريبي المخرمات في استحداث تصميمات طباعية كمدخل 
  "للطباعة اليدوية لخدمة الصناعات الصغيرة 
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  :الدراسات السابقة
لقد تعرضت الباحثتان إلي الدراسات السابقة التي لها 

غير مباشر بموضوع الدراسة الحالية ومن باشر أواتصال م
  محمد  الدراسات التي تناولت الطباعة منها دراسة صافيناز

 في والطباعة التطريز فن ركزت على  أهمية )٢٠٠٣(
 بأنواعها المالبس زخرفة في واستخدامهم الحالي عصرنا
 ذلك أدى األغراض األخرى من ومكمالتها وكثير المختلفة

 بواسطة بينهم للربط محاولة في البحث فكرة وجود إلى
 تم حيث الواحد التصميم من مختلفة أجزاء وطباعة تطريز

 من لذلك تصلح التي التصميمات من مجموعة استحداث
 عديد على وتطبيقاتها المختلفة للفنون النباتية العناصر خالل
 المتأخرة الطفولة مرحلة بأطفال الخاصة الموديالت من
 أليا أو يدويا سواء الزخرفية الفنون دقة إلظهار وذلك بنات
   .المستحدثة التصميمات الحتياجات وفقا

 حيث يدور )٢٠٠٣(االسود وكذلك دراسة ماجدة
 على للحصول القطنية األقمشة طباعة“ حول موضوعها
 إلى للوصول الدراسة هدفت“ لألطفال مبتكرة تصميمات

 أشكال بعدة وارتدائها لألطفال الملبسة التصميمات أفضل
 وبذلك التصميم شكل في تغيير إحداث طريق عن مختلفة
 مختلفة بمظاهر والظهور التغيير في الطفل رغبة تحقق

 كل يؤدى بحيث التصميم تاقتصاديا ومتعددة، وتحقيق
 والذوق الجودة اجلها بجانب من وضع التي الوظيفة تصميم
 وتوظيف زخرفيه وحدات عمل في الطباعة واستخدام السليم
 محددة وظيفية أغراض في إعدادها السابق الوحدات تلك

  .القطنية المنسوجات طبيعة تفرضها
 عناصر لدراسة البحث لهذا النظرية الدراسة وتعرضت

 ومصادر التصميم في المؤثرة والعوامل التصميم سسوأ
 اليدوية الطباعة طرق  دراسة تتضمن كما التصميم، ابتكار

 للقطن والكيمائية الطبيعية الخواص وأيضا المختلفة
 بجانب  المختلفة واستعماالتها القطنية األقمشة ومميزات
 الوسطى الطفولة مرحلة“ الطفولة نمو مراحل دراسة

 بكل الخاصة النمو ومظاهر “المتأخرة فولةالط ومرحلة
 وأيضا المراحل تلك في للطفل المناسبة والمالبس مرحلة،
 الخاصة المالبس ومكمالت له المناسبة والخامات األلوان

 ستة على أشتمل للبحث العملي الجانب بالطفل وفى
 والثالثة والثانية االولى المجموعة، تصميمية مجموعات

 طريق عن للتصميم العام الشكل في ييرتغ إحداث في تتمثل
 يمكن بحيث األساسي التصميم الى ملبسيه قطعة إضافة
 التصميم استخدام يمكن وبذلك بسهولة وخلعها ارتدائها
 فتمثل الرابعة المجموعة أما مختلفة اشكال بعدة الواحد
 طريق عن والمتغيرات الثوابت من إطار في بلوزة تصميم
  .التصميم على زخرفةال الوحدات شكل اختالف

 دراسة أن )٢٠٠٨(ونري في دراسة نجالء السعدي
 لمعرفة الهامة الدراسات من تعتبر العماني الفني التراث
 من بالعديد تزخر عمان وسلطنة. العماني الفن قيمة

 المشغوالت منها متعددة مجاالت في الشعبية الموروثات
 المتمثلة ةالخشبي والمشغوالت أوحديدية فضية سواء المعدنية

 هي المنزلية، والتي اإلكسسوار وبعض والنوافذ األبواب في
 لتوظيفها وزخارفها تصميماتها من لالستفادة دراستنا معظم
 بالتحليل الباحثة تناولت وقد باإلستنسل الطباعة مجال

 تم وقد العمانية التراثية العناصر من لمجموعة والوصف
 الفنية رالعناص تصميمات من مجموعة على الحصول
 طباعة مجال في منها االستفادة يمكن التي العمانية

 مجموعة إنتاج فنية تربية طالب استطاع المنسوجات وقد
 الُعمانية الفنية العناصر من مستخلصة الفنية األعمال من
 مجموعة الباحثة أخرجت ُعمان وقد سلطنة بها تزخر التي
 لعمانيا الفن التراث عناصر من المستمدة التصميمات من
 طالب لدى التعليمية العملية في منها االستفادة يمكن التي

  .الفنية التربية قسم في قابوس السلطان جامعة
 إلى استحداث حيث هدفت )٢٠٠٩(شمس ودراسة ريهام

 جديدة وإيجاد وملمسيه سطحية وتأثيرات هيئات ذات عجائن
 في الممارس يواجها التي والصعوبات للسلبيات حلول
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العجائن  وتطبيق )العقد والربط والباتيك( بمناعات الطباعة
 الطبيعية المظاهر لتناول جديدة تشكيلية مداخل وإيجاد
 رؤى التعبيري واكتشاف التجريدي االتجاه من باإلفادة
 المستحدثة بالعجائن المطبوعة التصميمات البتكار متطورة

 في المألوف عن وتختلف المتنوعة الطباعية واألساليب
 البحث التوصل المنسوجات وكان من نتائج باعةط مجال
 خاللها من يمكن مستحدثة ومناعية طباعية عجائن إلى

 الطباعة في الممارس يواجها التي الصعوبات على التغلب
 بالعجائن جديدة تشكيلية مداخل التقليدية وإضافة بالعجائن
 االتجاه من باإلفادة الطبيعية الظواهر خالل من المستحدثة

 تتسم متنوعة تشكيلية حلول التعبيري وإيجاد التجريدي الفني
 طباعية تصميمات في لتطبيقها والمرونة التعبيرية بالطالقة
المستحدثة  المناعية الطباعية العجائن باستخدام مبتكرة

 باستخدام  الحقيقية المالمس لتحقيق أدائية طرق واستحداث
 فنية عالقات إلتاحة المستحدثة والطباعية المناعية العجائن
 المناعية الواحدة وأن العجائن المطبوعة في مبتكرة

 عليها الحصول ويسهل مكلفة غير المستحدثة والطباعية
 في بها والتطبيق تناسب فهي لذلك المصرية البيئة من بوفرة
 المراحل من بدءا المختلفة التعليمية المراحل مختلف
  .الجامعي التعليم إلى المتقدمة
 التقنيات حيث تعد) ٢٠١٠(ابراهيم انودراسة  إيم  

 الشكل اثراء وسائل إحدى والتطريز للطباعة المختلفة
 تجمع انها حيث الملبسية للتصميمات الوظيفي االداء الجمالي

 طيعة يجعلها مما اليدوية والمهارة الجمالية الناحية بين
 واالستخدام التنفيذ وطرق التصميم في االبتكار ألساليب
 الجينز اقمشة من المصنعة الملبسية لمنتجاتا يثري بشكل
   .لها والجمالية الفنية القيمة من ويرفع

 اهتمام نالحظ ان) ٢٠١١(البنهاوى  وفي دراسة راندا
 الباحثين دفع ما هو األسرة ومستوى باالرتقاء الدولة

 استخدام إلى والنسيج المالبس مجال في والمتخصصين
 البرامج لعمل وبرمجياتها المتطورة اآللي الحاسب تكنولوجيا

 البحث هذا اهتم وعليه المجتمع، لخدمة التعليمية اإلرشادية
 اليدوية الطباعة استخدام يتناول تطبيقي مثال بتقديم

 عباءة، تنورة،“  من لكل الجمالية القيم إلثراء والتطريز
 برامج خالل من مسلسلة خطوات في“ طرح جوارب،
 ودور اهمية لتوضيح ،)CD(مدمجة اسطوانة على إرشاديه
 لمواجهة واألسرة المجتمع متطلبات تدعيم في العلمي البحث

  .الجديدة العصرية التحديدات
 الطبيعة حيث تعد) ٢٠١٢(وكذلك دراسة مروة  الدميري

 وهي الجمالي التصميم وأسس لعناصر األول المصدر هي
 ولكل التشكيلية الحلول وإبداع الجمالي أساسي للفكر حافز
 من خالل التميز صفة يحمل بنائي نظام طبيعية مفرده
 للعين ظاهرة تكون قد والتي نفسه للعنصر الثابتة السمات
 مثل المجهرية الرؤية بوسائل تتطلب االستعانة أوقد المجردة
والمجهر  كالعدسات البصرية الرؤية وأجهزه وسائل
 البناء أسرار كشف لسهولة وذلك واإللكتروني الضوئي
 إلى والتحليل خالل الدراسة من والتوصل لها الداخلي
 قد والتي المفردة بتلك الخاصة الطبيعية النظم من مجموعه

 في التفكير إلي الباحثة دعي ما التصميم وذلك في مجال تفيد
 منها تصلح تصميمات عمل ومحاولة المجهرية الصور
 التصميمات هذه من واالستفادة الشباب مالبس علي للطباعة

 إلي الوصول ومحاوله الطباعي لتصميم الزخرفيا إثراء في
 تكنولوجيا الحاسب استخدام طريق عن التصميمات هذه

 التصميمات عمل التصميم وتم مرحلة في اآللي وذلك
 الطباعة مرحلتي في وأيضا برنامج فوتوشوب باستخدام
 الصور دراسة وتوصلت الدراسة الي أن والتطريز
 من والزخرفية الجمالية عناصرها ودراسة عموماً المجهرية

 أشكال إلبداع كمصدر تعتبر ولونية أشكال هندسية
 التطبيقي حقق الجانب وقد الشباب مالبس تالئم وتصميمات

 المجهرية الصور من مستوحاة تصميمات ابتكار وتم للبحث
  .البحث الشباب موضوع مالبس لزخرفة تصلح
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 تحقيق إلى الدراسة هدفت) ٢٠١٣(دراسة  سارة محمد
 اطوال على تعتمد مطبوعات استحداث خالل من لشفافيةا

 اللوني والتراكب بالشفافية وذلك للون الضوئية الموجات
 إلي الدراسة المعاصر، وتوصلت الفن في االستنسل ألسلوب

 على القائمة اللونية للعالقات الجديد المنطق إدراك أن
 تقبل على الفنية التربية طالب يساعد العلمية المفاهيم

 الفن بمفاهيم الجمالي إدراكهم يرتبط مما األنظمة الجمالية
 بسهولة طباعية كطريقة االستنسل اسلوب ويمتاز المعاصر
 تسهم والتشكيلية الفنية معطياته أن األداء إال في وببساطة

 وقيمته اللون أن وثبت متنوعة ومعالجات حلول في إعطاء 
 وظفت التي رالعناص أهم من اإليهامية وتأثيراته البعدية
 هذا وجاء المعاصرة الفنية األعمال في واسع بشكل

 للون الحديثة العلمية النظريات لدراسة نتيجة االستخدام
 األشكال اثر على سقوطه زاويه وتغير الضوء وثبت أن
 ويتيح اللون هيئة وتغيره المفردة شكل تغير في واضح
 نظم استغالل اليدوية الطباعة في والتراكب التكرار عامل
 الفنية األعمال تحليالت التشكيلية وأثبتت للمفردات متنوعة

 تم الحديث الفن في االستنسل بأسلوب الشفافية معالجات أن
 البعدية القيم استغالل في وخاصة ومتنوعة مختلفة بصور
   .للون

  :أهمية البحث
يسهم البحث في ادخال أسلوب جديد من أساليب الطباعـة   -

 .اليدوية

 األبحـاث  بـين  للـربط  جادة محاولة دراسةال هذه تعتبر -
 في الدراسة مجاالت توظيف خالل من والمجتمع العلمية
  .الخريجين للشباب العملي الجانب

 وهـي  التنمية جوانب من هاما جانبا الدراسة هذه تتناول -
 اقتصـاد  التربيـة النوعيـة   كلية طالبات مهارات تنمية
  .المجتمع ويفيد يفيدهم عمل طريق عن منزلي

 صغيرة صناعية مشروعات إلقامة للطالب الفرصة تاحةإ -
   . طباعة المالبس مجال في

 .المجتمع وتنمية البطالة مشكلة حل في الفعالة المشاركة -

 .تقديم مالبس مطبوعة بالجبير  -

محاولة االسهام بدراسة علمية حديثة للمكتبات المتخصصة  -
 . التي تخدم مجال طباعة المالبس

 األهداف البحثية

المالبـس   لتجميـل  جديـدة  فنيـة  تشكيلية حلول إيجاد. ١
 لمجـال  الجبير في الطباعة اليدويـة تصـلح   باستخدام
 .الصغيرة الصناعات

من وجهة  قياس مدي نجاح الموديالت المطبوعة بالجبير. ٢
  .نظر المتخصصين والمستهلكين

 وتـدريب  وتأهيـل  االستفادة من نتائج البحث في إعداد. ٣
 مـع  يتناسـب  بما منزلي اقتصاد بعةالرا بالفرقة طالب

 .العمل سوق متطلبات

  مشكله البحث
  :تتحدد مشكله البحث في التساؤالت اآلتية

 ما امكانية توظيف الجبير في طباعة المالبس؟  .١

ما تقييم المتخصصـين فـي التصـميمات المطبوعـة      .٢
 بالجبير؟

 ما آراء المستهلكات في التصميمات المطبوعة بالجبير؟ .٣

  :فروض البحث
 اسـتحداث  فـي  الجبير توظيف من المنفذة القطع تحقق .١

 اليدويـة  للطباعـة  تجريبـي  كمدخل طباعية تصميمات
 ضوء في ونجاح قبول درجة الصغيرة الصناعات لخدمة

 أسـس  من حيث تـوافر  المتخصصين تقييم متوسطات
 .التصميم

 اسـتحداث  فـي  الجبير توظيف من المنفذة القطع تحقق .٢
 اليدويـة  للطباعـة  يبـي تجر كمدخل طباعية تصميمات

 ضوء في ونجاح قبول درجة الصغيرة الصناعات لخدمة
 الجانـب  توافر المتخصصين من حيث تقييم متوسطات
  .االبتكاري
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 اسـتحداث  فـي  الجبير توظيف من المنفذة القطع تحقق .٣
 اليدويـة  للطباعـة  تجريبـي  كمدخل طباعية تصميمات

 ضوء في ونجاح قبول درجة الصغيرة الصناعات لخدمة
المتخصصين من حيث توافر الجانـب   تقييم متوسطات
  .الجمالي

 اسـتحداث  فـي  الجبير توظيف من المنفذة القطع تحقق .٤
 اليدويـة  للطباعـة  تجريبـي  كمدخل طباعية تصميمات

 ضوء في ونجاح قبول درجة الصغيرة الصناعات لخدمة
من حيث قابليـة المنـتج    المتخصصين تقييم متوسطات
  .للتسويق

 اسـتحداث  فـي  الجبير توظيف من لمنفذةا القطع تحقق .٥
 اليدويـة  للطباعـة  تجريبـي  كمدخل طباعية تصميمات

 ضوء في ونجاح قبول درجة الصغيرة الصناعات لخدمة
  .المتخصصين تقييم متوسطات

 اسـتحداث  فـي  الجبير توظيف من المنفذة القطع تحقق .٦
 اليدويـة  للطباعـة  تجريبـي  كمدخل طباعية تصميمات

 ضوء في ونجاح قبول درجة صغيرةال الصناعات لخدمة
    .المستهلكين تقييم متوسطات

توجد عالقـة ارتباطيـة بـين ترتيـب المتخصصـين       .٧
والمستهلكين للقطع المنفذة مـن اسـتحداث تصـميمات    
طباعية كمدخل تجريبـي للطباعـة اليدويـة لخدمـة     
الصناعات الصغيرة ودرجة قبول ونجاح فـي ضـوء   

 .ر التقييممتوسطات تقييم المستهلكين لعناص

  :مصطلحات البحث
 رزق أو أوطعام عمل من يقدر ما الوظيفة: Employ توظيف
 ).٢٠٠٢-الوجيز المعجم(معين زمن في ذلك أوغير

قماش يصنع عن طريق تشابك الخيوط : أقمشة المخرمات
بأسلوب معين، وتظهر به نقوش ذات فتحات وفراغات 

  ).٢٠١١-نجوي شكري(جميلة 

أقمشة مفرغة تحتوي علي ثقوب  هي :التعريف االجرائي
مختلفة المساحات وتوجد علي أشكال مختلفة وتعرف 

  .تجاريا بأقمشة الجبير
الفنون التشـكيلية   فييقصد بالتصميم : Designsتصميمات 

، لإلنسـان جميلـة ممتعـة ونافعـة     ألشياء وإبداعابتكار 
 وإنشـائه ما  يءهو تلك العملية الكاملة لتخطيط ش(فالتصميم
النفعيـة تجلـب    أومرضية من الناحية الوظيفيـة  بطريقة 

 اإلنسـان لحاجـة   إشباعالنفس، وهذا  إلىالسرور والفرحة 
-فتح الباب عبد الحلـيم  رشدان،احمد حافظ ()نفعيا وجماليا

١٩٨٤.(  
تنظيم وتنسيق مجموع العناصر تنسيقا يجمـع  (كما انه 
 إسـماعيل ( )وقت واحـد  في والنفعي الجماليبين الجانب 

  ).٢٠٠٠-شوقي
 هو العملية الكاملـة لتخطـيط تصـميم     :التعريف االجرائي

بحيث يحقق الجانب الوظيفي والجمالي فـي   شكل طباعي 
  .أقمشة المخرماتمن  االستفادةوقت واحد من خالل 

 اختبـره : وتجربة تجريبا، )جربه(:Experimentalتجريبي 
 .أخرى بعد مره

 ىمجـر  فـي  التـدخل  ):البحث مناهج في(-)التجربة(
 مـن  للتحقق أو الفروض، من فرض عن للكشف الظواهر
-الـوجيز  المعجم(التجريبي المنهج من جزء وهي صحته،
٢٠٠٢.(  

البحث والكشف عن حلول غير تقليديـة  : التعريف االجرائي
 .للطباعة اليدوية

 تلـك  بهـا  يقصـد : Small Industriesالصناعات الصغير
 مصـانع  داخـل  تمـارس  التي اليدوية الحرفية الصناعات
 منتجاتهـا  وتتميز العمال، من محدود عدد بها يعمل صغيرة
 لمعدات اال انتاجها يحتاج وال آلي نصف أو اليدوي بالطابع
 والمـدن  الريف في الصناعات هذه تنتشر ما وغالبا بسيطة

  ).٢٠٠١ –نفيسة القوصي(
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هي الحرف اليدوية البسـيطة التـي ال   : التعريف االجرائي
اص كثيرة ولكنها تحتاج الي المهارة تحتاج الي آالت وأشخ

  .والخبرة
وتعرف الطباعة بأنها عبارة عن عملية صـباغة   :الطباعة

موضوعية لمساحات معينة من الخامة لتشكل فيمـا بينهـا   
تصميمات ورسومات مختلفـة باسـتخدام لـون واحـد أو     

غـادة  (مجموعة ألوان، وطرق مختلفة لتحقيق ذلك الغرض
  ).٢٠٠١-عفيفى

إضافة زخرفة للقماش بإضـافة ألـوان   : إلجرائيالتعريف ا
  .مختلفة علي سطح النسيج بتصميم معين

  :اإلطار النظري للبحث
  :الصناعات الصغيرة: أوال

تشمل الصناعات الصغيرة كـل الصـناعات الحرفيـة    
والبيئية والريفية والمنزلية، سواء كانت تنتج يدويا أو آليـا  

  .اباألساليب االنتاجية الحديثة أوبغيره
  :أهم المعايير التي تحدد الصناعات الصغيرة

أن الصناعات الصغيرة تتمثل في الوحـدات اإلنتاجيـة    -
الصغيرة والمؤسسات التعاونية واإلنتاجيـة والـورش   

  .الحرفية
أن الفرق بين الصناعات الصغيرة والصناعات الحرفية  -

واليدوية هو أن األولـى تسـتخدم معـدات وأسـاليب     
رى تلتـزم باألسـاليب والمعـدات    مستحدثه، بينما األخ

 .التقليدية

الصناعات الصغيرة هـي تلـك الصـناعات الحرفيـة      -
واليدوية التي تمارس داخل منازل أو مصانع صـغيرة  
يعمل بها عدد محدد من العمال وتتميز منتجاتها بالطابع 
اليدوي أو النصف اآللي، وال يحتاج إنتاجها إال لمعدات 

الصناعات فـي الريـف    بسيطة، وغالبا ما تنتشر هذه
 )٢٠٠٤ –إيمان غزي (والمدن 

 

  :خصائص الصناعات الصغيرة
  .صغر حجم المشروع مقارنة بالمشروع الكبير -
 .ال يحتاج إلى مساحة كبيرة ألداء نشاطه -

 .الجمع بين الملكية واإلدارة -

استقالل األداء حيث أن صاحب المشروع عادة ما يكون  -
 .هو مدير المشروع

 .نقلة عدد العاملي -

 .نطاقه الجغرافي محدود نسبيا -

 .درجة المخاطرة ليست كبيرة فيه -

 .توفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة -

تقديم السلع والخدمات التي تتناسب مع متطلبات السوق  -
 . )٢٠٠٧ –وليد رمضان (والمستهلك المحلى 

  :دور الصناعات الصغيرة في التنمية االقتصادية عن طريق
اإلنتاجية في المشروعات والصـناعات   ارتفاع معدالت .١

  .الصغيرة بالمقارنة بالعمل الوظيفي الحكومي والعام
تشارك المشروعات الصغيرة في توفير عماله، وبالتالي  .٢

تقضى على البطالة مما يحسن من مسـتويات اإلنمـاء   
 .االقتصادي واالجتماعي

تعمل المشروعات والصناعات الصغيرة على توفير سلع  .٣
ستهالك النهائي والوسيط وبالتـالي يزيـد   وخدمات لال

 .الدخل القومي للبالد

تعمل المشروعات الصغيرة على تدريب وبنـاء طبقـة    .٤
 .قيادية في المجتمعات

تعتبر المشروعات الصغيرة نواة للمشروعات الكبيرة في  .٥
 .المستقبل

تعتبر المشروعات الصغيرة منـاخ مناسـب للتجديـد     .٦
جديد في الوظـائف  واالبتكار والتطوير عكس فرص الت

 .العامة لعدم وجود الحافز
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تمتص المشروعات الصغيرة فوائض األموال العاطلـة   .٧
والمدخرات والعمل علـى تشـغيلها والمشـاركة فـي     

 .أرباحها

تحقيق العمالة الكاملة من حيث قـدرتها علـى تـوفير      .٨
فرص مناسبة للعمل وتوظيف فائض الخريجين، ومن ثم 

وتوفير األمن االجتمـاعي  تحقيق االستقرار االجتماعي 
 .المطلوب

زيادة الدخل القومي كنتيجة مباشرة لتفاعـل عنصـرين    .٩
أساسيين هما توظيف عوامل االنتاج العاطلة ومـن ثـم   
تحقيق دخل ألصحاب هذه العوامل ورفع كفاءة المستخدم 
منها من خالل القضاء على كافة صور اإلسراف والفاقد 

وأصحاب عوامل  منها ومن ثم زيادة دخول المشروعات
اإلنتاج زيادة فعلية حقيقية تؤدى إلى زيـادة مضـطردة   
ومتتالية في الدخل القـومي ويتحسـن معهـا مسـتوى     

 ).٢٠٠٢ –مها يوسف (المعيشة 

  الطباعة : ثانيا
الطباعة عبارة عن عملية تلوين موضعي في حدود         

الزخرفة أو التصميم المطلوب تنفيذه وذلك مـن خـالل   
زينب (يرية تعرف بأساليب الطباعة المختلفة وسائط تعب
  ).٢٠٠٥-سرحان

  : ولكي تتم زخرفة األقمشة بنجاح فيجب أن
 .تتالءم الزخرفة مع نوع الخامة -١

الشـكل  (تتفق الزخرفة مع االستعمال بجانب المظهـر   -٢
 ).والوظيفة

العـرض  (يتناسب حجم الوحدة مـع إمكانيـة الخامـة     -٣
 ).٢٠٠١-غادة عفيفي) (والمساحة

  ور التاريخي لعملية الطباعة التط
من الصعب تحديد البدايات األولى لظهور فن الطباعـة  
باستخدام األلوان، إال أنه يمكن تحديد بداية معرفة اإلنسـان  
لعملية الطباعة من خالل تجربة اإلنسان األول في زخرفـة  

جدار كهفه الخاص، وذلك من خالل عملية غمس كفه بدماء 
الحديد األحمر ثم يقوم بعملية بصـم   الذبيحة أوبتراب أكسيد

كفه على جدران الكهف ثم تال ذلك وفى محاولة منه أيضـا  
لتجميل وزخرفة كهفه بوضع بعض األلوان في أنبوبه مـن  
البوص أوالعظم ثم يقوم بعملية النفخ في هذا األنبوب بعـد  
وضع كف يده على الجدار وهو بذلك يكون قد صنع بصمة 

ام بعمل زخرفة بأسـلوب المناعـة   من خالل كف يده، ثم ق
عندما وضع يده على الجدار ثم وضع اللون بأسلوب الرش 

  .على يده مما أعطى نتيجة سلبية لشكل اليد الخاصة به
أما البداية الحقيقية لمعرفة اإلنسان لزخرفة المنسوجات 
فيمكن القول بأنها من الممكن أن تكون أتت مالزمة لمعرفة 

لقماش، ألن معرفـة اإلنسـان للـون    اإلنسان لعملية نسج ا
واالستمتاع به جاءت قبل معرفته لعملية نسج القماش مما قد 

لى إضافة اللمسات الجمالية على مالبسه المنسـوجة  إيدفعه 
من خالل إضافات لونيه مصبوغة أومطبوعة وجاءت بداية 
زخرفة المنسوج وطباعته من خالل أنه بـدأ يبلـل أوراق   

ح المنسوج فتترك آثار كـالبقع  الشجر ويضغطها على سط
على شكل تلك األوراق وبهذا حصل على نماذج مطبوعـة  
لها غير منتظمة أومحددة وقد تكون بدايتـه مـع عصـارة    

  . النباتات كأصباغ طبيعية
 أمن هنا بدأت معرفة اإلنسان للصبغات الطبيعيـة وبـد  

يمارس عملية التلوين على المنسوج وأصبح فـي مقـدوره   
سومات وأشكال بيضاء علـى منسـوجات   الحصول على ر

ملونة من خالل استخدام بعض المناعـات الطبيعيـة لديـه    
كالشحم أوالشمع، بعد وضعه على القماش المنسـوج قبـل   
صباغته ومن هنا بدأت معرفته ألسلوب التلوين باسـتخدام  
المناعات والمعروفة حاليا باسم الباتيك الشـمعي، والـربط   

  ).٢٠٠٩ -نجالء ماضي(والصباغة 
  الطرق المختلفة للطباعة اليدوية على المنسوجات 

  :تتلخص طرق الطباعة اليدوية في اآلتي
 الرسم المباشر  -١
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 الطباعة بالقوالب الخشبية  -٢

 الطباعة باالستنسل  -٣

 ) الباتيك(الطباعة باستخدام الشمع  -٤

 الطباعة باستخدام الشابلونات  -٥

تم استخدام أسلوب االستنسـل فـي الجانـب    ي وسوف
  .بيقي فإنه سوف يتم التعريف بهذا األسلوبالتط

  الطباعة باالستنسل
 األقصى طريقة الطباعة باالستنسل في الشرقخدمت است

منذ قديم الزمان واشتهرت اليابان بمطبوعاتها الجميلة بهـذه  
الطريقة وتقوم الطباعة باالستنسل على رسم الزخارف على 

الغرض مـن  ورق مقوى ال ينفذ منه اللون وال يتشربه ألن 
استعمال هذا الورق هو عزل الصبغة عن القمـاش ولهـذا   
تغطى األماكن التي ال يراد تلوينها به أما األماكن التي تفرغ 

وتمتاز . فهي التصميمات التي تطبع بألوان الصبغة المختلفة
طريقة االستنسل بالسهولة وقلة التكاليف كما أنهـا تعطـى   

ن متعـددة وبـدرجات   زخارف كبيرة أودقيقة باستخدام ألوا
  . لونية مختلفة

وتوجد طرق متنوعة للطباعة باالستنسل تتباين تنفيذ كل 
منها وفقا للخامات واألدوات المستخدمة فيها كما ال يستلزم 
لتنفيذها وجود حيز مكاني كبير وبالرغم من هـذا فهنـاك   
طرق للطباعة باالستنسل تتطلـب مهـارات عاليـة فـي     

رفة تامة بالتقنيات المختلفة لطرق االستخدام حيث تستلزم مع
االستنسل وامكانية معايشة أكثر من طريقة مع بعضها فـي  

  . تصميمات معدة من قبل إلعطاء تأثيرات تتباين فيما بينها
  : الرشطريقة البخ أو -١

تعتبر هذه الطريقة من أبسط طرق الطباعة باالستنسـل  
 وتتلخص هذه الطريقة في وضع عناصر ووحدات معدة من
قبل والخامات المختلفة على مسطح من الورق أو القماش أو 
غيره في توزيعات معينة ثم رش األلوان حول هذه األشكال 

على أنـه يجـب   . وفوقها، وذلك باستخدام أداة رش بسيطة

خدام هذه الطريقة حيث أن المبالغة في تمراعاة الدقة عند اس
عمـل  رش ألوان الصبغات حول األشكال وفوقها يمكن أن ي

على تزايد هذه األلوان حول األشكال مما يعمل على تسرب 
هذه األلوان تحت األشكال مما يسـبب التشـويه ألشـكال    
العناصر وبجانب ما تمتاز به هذه الطريقـة مـن بسـاطة    

عطاء الحلول إوسهولة في األداء إال أنها يمكن أن تسهم في 
المتعددة لعمل تأثيرات فنيـة مـن خـالل رش الصـبغات     

ختلفة بطرق متنوعـة وذلـك بتركيـز رش الصـبغات     الم
المختلفة بطرق متنوعة وذلك بتركيز رش الصـبغات فـي   
مناطق أخرى للحصول على مسـاحات مضـيئة وأخـرى    
معتمة، وكذلك بتغيير مواضع الوحدات واألشكال وتكـرار  
رش الصبغات فوقها وذلك لتحقيق الشفافية بين األشكال، أو 

الصبغات واألحبار في الرش فوق  استخدام أنواع مختلفة من
األشكال الموضوعة على المسطح المراد طباعتـه وذلـك   

هذا بجانب إمكان اسـتخدام  . للحصول على مالمس متباينة
للحصـول علـى    خامات أخرى من ورق وقماش وغيرها

  .)٢٠١٠ -، صفاء صبريعلي زلط(تأثيرات فنية مختلفة
سـاحات  وتستخدم طريقة الطباعة بالبخ في طباعـة الم 

الواسعة حيث غالبا ما تتخذ كخلفيات للتصميمات المطبوعة 
بالطرق األخرى، كما تسهم في ربط الوحـدات المطبوعـة   

  : وتوجد طريقتان للطباعة بالبخ. بعضها البعض
  : األولى

وذلك بالبدء . رش الصبغات داخل الوحدة المفرغةبخ أو
به إلى في البخ من الخط الخارجي للوحدة المفرغة واالتجاه 

  .مركزها، وفى هذه الحالة تصبح الوحدات ملونة
  : الثانية

البخ حول األشكال والخروج منه إلـى خـارج حـدود    
  .الوحدة، أى تكون الوحدات بنفس لون القماش األصلي

 : طريقة التفريغ -٢

عتهـا  تتمثل هذه الطريقة في رسم الوحدات المـراد طبا 
رقيقـة مـن    ألـواح على ورق مقوى أوألواح البالستيك أو
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لهذا  مخصصة-المعدن ثم تفريغ هذه الوحدات بمقاطع حادة 
يتم بها التفريغ بعناية تامة للحفاظ على الخطـوط   –الغرض

الخارجية للوحدات، كما يجب ترك فواصـل بـين أجـزاء    
كما يجب عـدم قطـع   . التصميم لتعمل على تماسك أجزائه

  .خطوط طويلة المدى بدون ترك هذه الفواصل
فريغ عن طريق إحدى الطرق بالقطع بآلة حـادة  ويتم الت

في حالة الورق كالباغة، أو عن طريـق تغطيـة السـطح    
بالشمع في حالة الزنك الرقيق ثم خدش التصميم بألة حـادة  
ومعالجة السطح بحامض الهيدروكلوريك إلحداث العمق في 

  . الزنك المطلوب
 فرشـاة (وتستخدم في هذه الطريقة فرشاه خاصة تسمى 

كثيفة الشعيرات مستوية السطح وتتعدد مقاساتها ) تنسلاالس
وفقا لمساحات الوحدات المراد طباعتها ويتم وضـعها فـي   
ألوان الطباعة ثم الضغط بها حـول أو داخـل الوحـدات    
المفرغة في وضع رأسي فوق السطح المراد طباعته علـى  

كما يجب أن  ،)تقريبا سم ١٠(أبعاد متساوية من هذا السطح 
بات الفرشاة بشـكل متقـارب حـول الوحـدات     تكون ضر
  ).١٩٩٣ -مصطفي حسين (المفرغة 

كما يستخدم في هذه الطريقة أنواع خاصة من األحبـار  
  .والصبغات التي تمتاز بقوام سميك

  :وتتم الطباعة بهذه الطريقة بأحد أسلوبين
  : األسلوب األول

الطباعة داخل الوحدات المفرغة وذلك بدءا من الخطوط 
. ية المحددة للوحدات وذلك في اتجاه مركز الوحـدة الخارج

  .وغالبا ما تستخدم هذه الطريقة في المساحات الضيقة
  : األسلوب الثاني

وضع الوحدات على السطح المراد طباعته والطباعـة   
وغالبا . حولها بدءا بالخط المحيط بالوحدة في اتجاه خارجي

  ."ساعاما تستخدم هذه الطريقة في المساحات األكثر ات

وتعتبر طريقة الطباعة بالتفريغ من الطرق التي تسـهم  
في تنمية قدرات الطالب من خالل التوزيعـات المختلفـة   
لألشكال على السطح المراد طباعته للحصول علـى نتـائج   
متنوعة وبخاصة إذا أمكنهم تغير مواضع هذه األشكال ثـم  
إعادة طباعتها مرة أخرى بألوان مختلفة مما يمكـنهم مـن   
الحصول على تأثيرات فنية من ظالل وشفافية وتداخل فـي  

جديـدة   عناصر التكوين مما يعمل علـى إنتـاج أشـكال   
  .ومتنوعة

كما أن تغيير مواضع طباعة الوحدات المفرغـة إلـى   
الداخل والخارج للحصول على تنويعات وتأثيرات فنية يمثل 

م للخبرات الفنية وبجانب هذا يمكن استخدا "في حد ذاته نموا
أسلوب الحذف واإلضافة وذلك بقطع أجزاء من الوحـدات  
وإضافة أخرى ثم تكرار طباعتها للحصول على تنظيمـات  

  .جديدة بتأثيرات لونية وفنية مختلفة
كما يمكن استخدام المالمس المختلفة في خلفية الوحدات 

كأن يستخدم أنواع معينة مـن الصـبغات   . المراد طباعتها
ى أنواع الورق أو القمـاش ذات  ترش بتوزيعات مختلفة عل

مالمس متنوعة حيث تكون عمليات االختيار والتبديل مدخال 
 -، صـفاء صـبري   علي زلـط (حقيقيا للتعبير االبتكاري 

٢٠١٠.(  
  األسلوب البحثي

  :منهج البحث
    .التجريبي الوصفي المنهج البحث يتبع

  :عينة البحث 
  -:من كل على البحث عينة اشتملت

 أعضاء السادة بهم ويقصد) ١٠( عددهمو-:المتخصصون -
 المالبس قسم المنزلي االقتصاد بكلية التدريس هيئة

 جامعة النوعية التربية وكلية حلوان جامعة والنسيج
اتجاه  آرائهم على للتعرف المناظرة والكليات المنصورة

  .بوحدات من الجبير المالبس المطبوعة
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 بهم يقصدو )٣٠( عينه عشوائية وعددهن-:المستهلكات -
 على بعض من أفراد المجتمع من األمهات للتعرف

  .المطبوعة بأقمشة المخرمات المالبس تجاه آرائهن
  : أدوات وخامات الدراسة

  :من كل في البحث أدوات تمثلت
المالبس  آراء المتخصصين في استبيان لمعرفة -١

  .المطبوعة بوحدات من الجبير
المطبوعة  بسالمال في آراء المستهلكات استبيان لمعرفة -٢

 .من الجبير بوحدات

 ).تريكو%(١٠٠مالبس قطنية  -٣

 )بيجمنت(ألوان طباعة  -٤

 )الجبير(أقمشة مختلفة من اقمشة المخرمات  -٥

   -:المتخصصين آراء استبيان -:أوال
 التعرف الى االستبيان يهدف -:االستبيان من الهدف - 

من  المطبوعة بوحدات المالبس المتخصصين آراء على
  .  الجبير

 يحتوي جدول من االستبيان يتكون -:االستبيان وصف - 
المتخصصين  آراء يقيس األول محاور، )٤( عدد على
مدي تحقق اسس  ناحية من المنفذة التصميمات في

الجانب االبتكاري والثالث يقيس  يقيس والثاني التصميم
الجانب الجمالي والرابع يقيس إمكانية إنتاج المنتج 

 فيه يضع مكان عبارة كل مأما خصص وقد وتسويقه،
 بإعطاء وذلك آرائهم عن تعبر عالمة المتخصصين

 ما، حد إلى لموافق للموافق ودرجتين درجات ثالثة
  .موافق لغير واحدة ودرجة

   -:المستهلكات آراء استبيان -:ثانيا
 على التعرف الى االستبيان يهدف-: االستبيان من الهدف -

من  طبوعة بوحداتالمالبس الم اتجاه المستهلكات آراء
 . الجبير

 يحتوي جدول من االستبيان يتكون -:االستبيان وصف -
 :عبارات وتمثلت في البنود التالية) ١٠(عدد  على

 .الشخصي ذوقي مع التصميم يتفق -

  .للتصميم مميزا جماال الجبير بوحدات الطباعة تضيف -

 .المالبس طباعة مجال في تطورا المنفذة القطعة تحقق -

 .الحالية الموضة اتجاهات مع المستخدمة اناأللو تتوافق -

 .يدوية كطباعة الجبير بوحدات الطباعة تتناسب -

 .المنفذة القطعة مع الجبير بوحدات الطباعة تتناسب -

 .بعضها مع الطباعة الوان تتوافق -

 .للبيع قابل كمنتج المنفذة القطعة تصلح -

 الطباعة مجال في جديده رؤية المنفذ المنتج يضيف -
 .اليدوية

 .عليها المنفذة الخامة مع بالجبير الطباعة تتناسب -

 المستهلكات فيها تضع مكان عبارة كل أمام خصص وقد
 درجات ثالثة بإعطاء وذلك آرائهم عن تعبر عالمة

 لغير واحدة ودرجة ما، حد الى لموافق ودرجتين للموافق،
  .موافق
 الصدق والثبات: أوالً

طع المنفذة من استمارة تقييم أراء المتخصصين في الق  -١
استحداث تصميمات طباعية كمدخل تجريبي للطباعـة  

  اليدوية لخدمة الصناعات الصغيرة
للتحقق من صدق  -:اختبار صدق محتوي االستمارة: أوالً

محتوى االستمارة تم عرضها في صورتها األولية على 
مجموعة من المتخصصين من أساتذة في التخصص 

ية النوعية قسم الترب المنزلي وكلياتبكليات االقتصاد 
، وبلغ عددهم )تخصص مالبس ونسيج(االقتصاد المنزلي

على مدي مناسبة كل عبارة  للحكموذلك . محكمين ١٠
للمحور الخاص بها وكذلك صياغة العبارات وتحديد 

حساب نسبة االتفاق  وإضافة أي عبارات مقترحة، وتم
لدي المتخصصين على كل عبارة من عبارات 
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م استبعاد العبارات التي تقل نسبة اتفاق االستمارة، وت
وتم إضافة العبارات % ٩٠المتخصصين عليها عن 

الجديدة، وبذلك تكون االستمارة قد خضعت لصدق 
المحتوي في تحديد أفضل القطع المنفذة من استحداث 
تصميمات طباعية كمدخل تجريبي للطباعة اليدوية 

  لخدمة الصناعات الصغيرة
لحساب ثبات االستمارة تم  -:ت االستمارةاختبار ثبا: ثانياً

قطع تتوافر فيها نفس  ٥التطبيق على عينة قوامها 
شروط عينة الدراسة وبعد التطبيق تم حساب الثبات 

تم حساب الثبات -: Split-Halfبطريقة التجزئة النصفية 
بطريقة التجزئة النصفية وذلك عن طريق تقسيم كل 

فين، عبارات محور من محاور االستمارة إلى نص
فردية، عبارات زوجية وقد تم هذا التقسيم بالنسبة لكل 
محور من محاور االستمارة وكذلك بالنسبة للمحور 

لحساب االرتباط بين نصفي االستمارة استخدمت . ككل
لحساب االرتباط بين  Spearman-Brownالباحثة معادلة 

  . نصفي كل محور من محاور االستمارة
اط التجزئة النصفية لمحـاور االسـتمارة   معامل ارتب. ١جدول 

  ككل ومحاوره الفرعية
معامل ارتباط  المحور

براون-سيبرمان
٠.٨٣ أسس التصميم: األول
٠.٨١  الجانب االبتكاري: الثاني
٠.٨٢ الجانب الجمالي: الثالث
 ٠.٨٢  إمكانية إنتاج المنتج وتسويقه: الرابع

 ٠.٨٢)ككل(
رتباط التجزئة النصفية يوضح الجدول أن معامل ا

براون معامالت مقبولة نسبياً وتأسيساً  –لالستبيان لسيبرمان 
على ما سبق أصبحت االستمارة في صورتها النهائية تتكون 

  .محاور ٤عبارة مقسمة إلى  ٢٠من 
  استمارة تقييم المستهلك للموديالت المنفذة  -٢

ق للتحقق من صد -:اختبار صدق محتوي االستمارة: أوالً
محتوى االستبيان تم عرضها في صورتها األولية على 
مجموعة من المتخصصين من أساتذة في التخصص 

بكليات االقتصاد المنزلي وكليات التربية النوعية قسم 
، وبلغ )تخصص مالبس ونسيج(االقتصاد المنزلي 

وذلك للحكم على مدي مناسبة كل . محكم ١٠عددهم
اغة العبارات عبارة للمحور الخاص بها وكذلك صي
وتم حساب نسبة وتحديد وإضافة أي عبارات مقترحة، 

االتفاق لدي المحكمين على كل عبارة من عبارات 
االستمارة، وتم استبعاد العبارات التي تقل نسبة اتفاق 

وتم إضافة العبارات الجديدة كما % ٨٥المحكمين عليها عن 
هو موضح، وبذلك تكون االستمارة قد خضعت لصدق 

  . وي في تحديد أفضل القطع المنفذةالمحت
لحساب ثبات االستمارة تم  -:اختبار ثبات االستمارة: ثانياً

قطع تتوافر فيها نفس  ٥التطبيق على عينة قوامها 
شروط عينة الدراسة وبعد التطبيق تم حساب الثبات 

وذلك عن طريق -: Split-Halfبطريقة التجزئة النصفية 
عبارات فردية، عبارات تقسيم العبارات إلى نصفين، 

. زوجية وقد تم هذا التقسيم بالنسبة للعبارات ككل
لحساب االرتباط بين نصفي االستمارة استخدمت الباحثة 

لحساب االرتباط بين نصفي  Spearman-Brownمعادلة 
 . بنود االستمارة

براون –وقد بلغ معامل ارتباط التجزئة النصفية لسيبرمان
وهو معامل مقبول نسبياً وتأسيساً ) ٠.٩١(لبنود االستمارة 

على ما سبق أصبحت االستمارة في صورتها النهائية يتكون 
  .عبارات ١٠من 

  ومناقشتهاالنتائج 

  :والفروض اإلجابة على تساؤالت البحث
 امكانية لإلجابة على التساؤل االول الذي ينص على ما

  المالبس؟ طباعة في الجبير توظيف
د اثني عشرة قطعة ملبسيه قامت الباحثتان بتنفيذ عد

مختلفة استخدمت فيها وحدات الجبير في الطباعة بألوان 
مع توصيف لكل  البيجمنت كمدخل تجريبي للطباعة اليدوية
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موديل من ناحية الموديل والقماش المستخدم بالموديل واللون 
  :موضحة بالجدول التالي ووحدة الجبير المستخدمة

  

  الت المطبوعة بالجبير  توصيف وتحليل المودي. ٢جدول 
 المنتجات توصيف المنتجات م

 ١  

  

  كم بنصف تىشيرت :الموديل
  تريكو% ١٠٠ قطن: الخامة

  ونباتيه هندسية أشكال: المستخدمة) الجبير(أقمشة المخرمات 
  برتقالي –أحمر– بني: األلوان المستخدمة

٢  

 

  تىشيرت بدون كم: الموديل
  تريكو% ١٠٠قطن : الخامة
  نباتيه هوحد: المستخدمة) الجبير(مخرمات أقمشة ال

  ليموني – أحمر: األلوان المستخدمة

٣  

  

  تىشيرت بنصف كم: الموديل
  تريكو% ١٠٠قطن : الخامة

  أشكال هندسية ونباتيه: المستخدمة) الجبير(أقمشة المخرمات 
  برتقالي – أحمر –أصفر: األلوان المستخدمة

٤  

 

  تريكو% ١٠٠قطن : الخامة
  أشكال هندسية : المستخدمة) الجبير(مخرمات أقمشة ال

  برتقالي – أحمر –أزرق: األلوان المستخدمة
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 توصيف وتحليل الموديالت المطبوعة بالجبير. ٢تابع جدول 
 المنتجات توصيف المنتجات م

٥  

  

  تىشيرت بنصف كم: الموديل
  تريكو% ١٠٠قطن : الخامة

  دسية أشكال هن: المستخدمة) الجبير(أقمشة المخرمات 
  أحمر فاتح وألوان برونز –أصفر  –أخضر : األلوان المستخدمة

٦  

  

  تىشيرت : الموديل
  تريكو% ١٠٠قطن : الخامة

  أشكال هندسية : المستخدمة) الجبير(أقمشة المخرمات 
  أحمر –بنى : األلوان المستخدمة

٧  

  

  تىشيرت بنصف كم: الموديل
  تريكو% ١٠٠قطن : الخامة

  أشكال هندسية ونباتيه: المستخدمة) جبيرال(أقمشة المخرمات 
  األخضر: األلوان المستخدمة

٨  

  

  تىشيرت بنصف كم: الموديل
  تريكو% ١٠٠قطن : الخامة

  أشكال هندسية : المستخدمة) الجبير(أقمشة المخرمات 
  برتقالي – أحمر –أخضر : األلوان المستخدمة

  



 ٢٠١٤ ديسمبر -أكتوبر )٤العدد ٣٥مجلد( -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

500

 حليل الموديالت المطبوعة بالجبيرتوصيف وت. ٢تابع جدول 
 المنتجات توصيف المنتجات م

٩  

  

  تىشيرت بنصف كم: الموديل
  تريكو% ١٠٠قطن : الخامة

  أشكال هندسية ونباتيه: المستخدمة) الجبير(أقمشة المخرمات 
  برتقالي – أحمر –أصفر : األلوان المستخدمة

١٠    
  

  شال : الموديل
  تريكو% ١٠٠قطن : الخامة
  أشكال نباتيه: المستخدمة) الجبير(المخرمات  أقمشة

  .أزرق –برتقالي  – أحمر –أخضر  –اصفر : األلوان المستخدمة

١١  

  

  فستان بدون كم : الموديل
  تريكو% ١٠٠قطن : الخامة

  أشكال هندسية : المستخدمة) الجبير(أقمشة المخرمات 
  برتقالي وألوان برونز –أصفر –أخضر: األلوان المستخدمة

١٢  

  

  تىشيرت بنصف كم: الموديل
  تريكو% ١٠٠قطن : الخامة

  وحده نباتيه: المستخدمة) الجبير(أقمشة المخرمات 
  فاتح وألوان برونز أحمر: األلوان المستخدمة



...يمات طباعيةة المخرمات في استحداث تصمتوظيف أقمش :،.وأخرون نجالء محمد أحمد ماضي  

 

501

  
   الذي ينص علي ) ١(للتحقق من الفرض

تحقق القطع المنفذة من توظيف الجبير فـي اسـتحداث   
ة اليدوية لخدمـة  تصميمات طباعية كمدخل تجريبي للطباع

الصناعات الصغيرة درجـة قبـول ونجـاح فـي ضـوء      
متوسطات تقييم المتخصصين للمحور األول مـن محـاور   

تم حساب متوسطات تقييمـات   )أسس التصميمتوافر (التقييم
المتخصصين لمحور توافر أسس التصميم للقطع المنفذة من 

وحساب معامل الجـودة للقطـع المنفـذة     )٣(خالل الجدول
  ).١(ر تحقق اسس التصميم شكللمحو

إلي أن القطع  المنفذة من توظيف ) ٣(تشير نتائج جدول
الجبير في استحداث تصميمات طباعية كمـدخل تجريبـي   
للطباعة اليدوية لخدمة الصناعات الصغيرة تحقـق درجـة   
قبول ونجاح في ضوء متوسطات تقييم المتخصصين مـن  

امـل جـودة   حيث بلغ أقل مع) توافر أسس التصميم(جانب 
ومع ذلك فهـي نسـبة   ) ١١(للقطعة المنفذة رقم ) ٩٢.٠٠(

مرتفعة نسبيا، مما يشير إلي أن  الباحثتين أثناء تنفيذ القطع 
مع الطالبات قد راعتا في تنفيذها إثـراء أسـس التصـميم     

تحقق الوحـدة  :  وذلك في كل القطع المنفذة وذلك من خالل
ء التصـميم  والترابط بين القطع وذلك مـن خـالل أجـزا   

الطباعي، وتحقق النسبة والتناسب بين مساحة القطعة المنفذة 
  .وذلك من خالل توزيع وحدات الطباعة والمساحة الكلية

      الذي ينص علي ) ٢(للتحقق من الفرض

تحقق القطع المنفذة من توظيف الجبير في استحداث 
تصميمات طباعية كمدخل تجريبي للطباعة اليدوية لخدمة 

الصغيرة درجة قبول ونجاح في ضوء  الصناعات
متوسطات تقييم المتخصصين للمحور الثاني من محاور 

تم حساب متوسطات تقييمات ) الجانب االبتكاري(التقييم
المتخصصين لمحور توافر الجانب االبتكاري للقطع المنفذة 

وحساب معامل الجودة للقطع المنفذة ) ٤(من خالل الجدول
  ).٢(شكللمحور الجانب االبتكاري 

إلي أن القطع المنفذة من توظيف ) ٤(تشير نتائج جدول
الجبير في استحداث تصميمات طباعية كمدخل تجريبي 
للطباعة اليدوية لخدمة الصناعات الصغيرة تحقق درجة 
قبول ونجاح في ضوء متوسطات تقييم المتخصصين من 

) ٨٨.٦٧(حيث بلغ أقل معامل جودة ) الجانب االبتكاري(
ومع ذلك فهي نسبة مرتفعة نسبيا،  ) ١١(منفذة رقمللقطعة ال

مما يشير إلي أن  الباحثتين ثناء تنفيذ القطع  قد راعتا في 
تنفيذها إثراء الناحية االبتكارية  وذلك في كل القطع المنفذة 

 في تحقق الطباعة بوحدات الجبير تطورا: وذلك من خالل
وحدات زخرفة المالبس، التميز والتفرد في توظيف  مجال

الجبير في الطباعة، توظيف الجبير في عمل قيم تشكيلية 
فضال علي أن المنتج المنفذ يضيف رؤية  وفنية جديدة،

  .جديدة في مجال الطباعة اليدوية
        الذي ينص علي ) ٣(للتحقق من الفرض

تحقق القطع المنفذة من توظيف الجبير في استحداث 
اليدوية لخدمة  تصميمات طباعية كمدخل تجريبي للطباعة

الصناعات الصغيرة درجة قبول ونجاح في ضوء 
متوسطات تقييم المتخصصين للمحور الثالث من محاور 

تم حساب متوسطات تقييمات  )الجانب الجمالي(التقييم
المتخصصين لمحور توافر الجانب الجمالي للقطع المنفذة 

وحساب معامل الجودة للقطع المنفذة ) ٥(من خالل الجدول
 ).٣(ر الجانب الجمالي شكللمحو

إلي أن القطع المنفذة من توظيف ) ٥(تشير نتائج جدول
الجبير في استحداث تصميمات طباعية كمدخل تجريبي 
للطباعة اليدوية لخدمة الصناعات الصغيرة تحقق درجة 
قبول ونجاح في ضوء متوسطات تقييم المتخصصين من 

) ٩٢.٦٧(حيث بلغ أقل معامل جودة) الجانب الجمالي(
  ومع ذلك فهي نسبة مرتفعة نسبيا، ) ١١(للقطعة المنفذة رقم
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معامل الجودة للقطع المنفذة من توظيف الجبير في استحداث تصميمات طباعية كمدخل تجريبي للطباعة اليدوية . ١شكل 

  )  توافر أسس التصميم(رة في ضوء آراء المتخصصين للمحور األول من محاور التقييم لخدمة الصناعات الصغي

  
معامل الجودة للقطع المنفذة من توظيف الجبير في استحداث تصميمات طباعية كمدخل تجريبي للطباعة اليدوية . ٢شكل 

  )الجانب االبتكاري(ييم لخدمة الصناعات الصغيرة في ضوء آراء المتخصصين للمحور الثاني من محاور التق

  
معامل الجودة للقطع المنفذة من توظيف الجبير في استحداث تصميمات طباعية كمدخل تجريبي للطباعة اليدوية . ٣شكل 

  )الجانب الجمالي(لخدمة الصناعات الصغيرة في ضوء آراء المتخصصين للمحور الثاني من محاور التقييم 
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تنفيذ القطع قد راعتا في  مما يشير إلي أن الباحثتين أثناء

تنفيذها إثراء الناحية الجمالية وذلك في كل القطع المنفذة 
 مالئمة توزيع الوحدات مع المنتج، يتحقق: وذلك من خالل

واالنسجام، مالئمة األلوان  القطعة المنفذة التالف في
المستخدمة مع القطعة المنفذة، دقه تنفيذ الطباعة باستخدام 

 بالجبير الطباعة مـن االستفادة يــقتحق الجبير، مـدى
  .المالبس إثراء في

        الذي ينص علي ) ٤(للتحقق من الفرض

تحقق القطع المنفذة من توظيف الجبير في استحداث 
تصميمات طباعية كمدخل تجريبي للطباعة اليدوية لخدمة 
الصناعات الصغيرة درجة قبول ونجاح في ضوء 

ر الرابع من محاور متوسطات تقييم المتخصصين للمحو
تم حساب متوسطات ) إمكانية انتاج المنتج وتسويقه(التقييم 

وتسويقه  المنتج انتاج تقييمات المتخصصين لمحور إمكانية
وحساب معامل الجودة ) ٦(للقطع المنفذة من خالل الجدول 
وتسويقه شكل  المنتج انتاج للقطع المنفذة لمحور إمكانية

)٤.( 

لي أن القطع المنفذة من توظيـف  إ) ٦(تشير نتائج جدول
الجبير في استحداث تصميمات طباعية كمـدخل تجريبـي   
للطباعة اليدوية لخدمة الصناعات الصغيرة تحقـق درجـة   
قبول ونجاح في ضوء متوسـطات تقيـيم المتخصصـين    

 حيـث بلـغ أقـل   ) جانب إمكانية انتاج المنتج وتسويقه(من
ومع ذلـك  ) ١١(للقطعة المنفذة رقم ) ٩٢.٠٠(معامل جودة

فهي نسبة مرتفعة نسبيا،  مما يشير إلي أن  الباحثتين أثناء 
تنفيذ القطع  قد راعتا في تنفيذها إثراء إمكانية إنتاج المنتج 

اتفاق :  وتسويقه وذلك في كل القطع المنفذة وذلك من خالل
تعد القطعة المنفذة اضافة في  ،التصميم مع الذوق الشخصي

الموضة،   زخرفة القطعة مع تتناسبمجال الطباعة اليدوية، 
امكانيه تسويق المنتج كصناعات صغيرة، تصـلح القطعـة   

 .المحلية األسواق في للتسويق قابل منتج تكون المنفذة أن

      الذي ينص علي ) ٥(للتحقق من الفرض
تحقق القطع المنفذة من توظيف الجبير في استحداث 

دوية لخدمة تصميمات طباعية كمدخل تجريبي للطباعة الي
الصناعات الصغيرة درجة قبول ونجاح في ضوء 

تم ) ككل(متوسطات تقييم المتخصصين لمحاور التقييم
حساب متوسطات تقييمات المتخصصين لمحاور التقييم 

نتائج تحليل و) ٧(للقطع المنفذة من خالل الجدول )ككل(
لتأثير  Two- way ANOVAالتباين األحادي في اتجاهين 

الفروق بين وحساب ) ٨(والقطع المنفذة جدولم محاور التقيي
للمقارنات المتعددة بين  Tukey اختبارالمتوسطات باستخدام  

  ).٩(تقييم القطع المنفذة جدول محاور 
إلي أن القطع المنفذة من استحداث ) ٧(تشير نتائج جدول

تصميمات طباعية كمدخل تجريبي للطباعة اليدوية لخدمة 
درجة قبول ونجاح في ضوء  الصناعات الصغيرة تحقق

حيث بلغ أقل ) ككل(متوسطات تقييم المتخصصين لالستمارة
ا بلغ أعلي بينم) ١١(القطعةفي ) ٩١.٣٣(معامل جودة

وهي ) ٩٨.١٧(جودةبمعامل ) 4(معامل جودة في القطعة
نسبة مرتفعة نسبيا، مما يشير إلي أن الباحثتين أثناء تنفيذ 

ذها تحقق محاور التقييم القطع المنفذة قد راعتا في تنفي
وبذلك تمت االجابه على التساؤل الثاني الذي  .تللموديال

 المطبوعة التصميمات في المتخصصين تقييم ما(ينص علي
  )بالجبير؟

كما هو موضح بجـدول   )٢ر(التحديد  قيمة معاملتشير 
انحدار المتغير التـابع   إلىنسبة التباين التي ترجع  إلى )٨(

دل ذلك ) ٢ر(ستقلة وكل ما ارتفعت قيمة المتغيرات الم على
ارتفاع النسبة المئوية التي تُسهم بها المتغيرات المستقلة  على
يدل  هذا٠.٨٠= ) ٢ر(حيث بلغت قيمة . المتغير التابع على
% ٨٠تفسر والقطع المنفذة أن المحاور محل الدراسة  على

تفسرها  ضوء تقييمات المتخصصينمن التباينات الكلية في 
  عوامل  إلىترجع % ٢٠القة الخطية، وأن النسبة المكملة الع
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عشوائية كأن تكون هناك متغيرات مهمة لم تُضـمن فـي   
كما يتضح من الجدول معنوية تأثير القطع المنفذة  .النموذج

 استحداث تصميمات طباعية كمدخل تجريبي للطباعـة  من
كما جاء فـي تقييمـات    اليدوية لخدمة الصناعات الصغيرة

وهـي دالـة   ) ٩.٠٠٣(المتخصصين حيث بلغت قيمة ف 
  ومعنوية تأثير المحاور.٠.٠٥إحصائيا عند مستوي 

من الناحية التصميمية، االبتكارية، الجمالي، إمكانية إنتـاج  (
وهي دالة ) ١٣.٠٣٢(حيث بلغت قيمة ف  )المنتج وتسويقه

  .٠.٠٥ند مستوي إحصائيا ع
التقييم قامت الباحثتـان  الفروق بين محاور ويؤكد داللة 
للمقارنات المتعـددة بـين محـاور     Tukeyبتطبيق اختبار 

)٩(كما هو موضح بجدول :النحو التالي علىوذلك . التقييم
ستحداث تصـميمات  للقطع المنفذة من توظيف الجبير في ا) ككل(متوسطات تقييمات المتخصصين محاور التقييم . ٧جدول

 طباعية كمدخل تجريبي للطباعة اليدوية لخدمة الصناعات الصغيرة 

القطع 
  المنفذة

توافر أسس 
امكانية إنتاج المنتج  الجانب الجمالي  الجانب االبتكاري  التصميم

  وتسويقه
  )ككل(

  الترتيب
تقييم  المتوسط

تقييم المتوسط الجودة
تقييم المتوسط الجودة

قييمت  المتوسط الجودة
تقييم  المتوسط الجودة

  الجودة
1 14.3 95.33 13.4 89.33 14 93.33 13.9 92.67 55.6 92.67 10 
2 14.8 98.67 14.3 95.33 14.9 99.33 14.6 97.33 58.6 97.67 2 
3 14.4 96.00 13.6 90.67 14.2 94.67 14.5 96.67 56.7 94.50 7 
4 14.9 99.33 14.9 99.33 14.7 98.00 14.4 96.00 58.9 98.17 1 
5 14.2 94.67 14.3 95.33 14.3 95.33 14.6 97.33 57.4 95.67 6 
6 14.5 96.67 14.2 94.67 14.6 97.33 14.4 96.00 57.7 96.17 5 
7 14.7 98.00 14 93.33 14.8 98.67 14.8 98.67 58.3 97.17 3 
8 14.1 94.00 13.5 90.00 14.4 96.00 14.3 95.33 56.3 93.83 8 
9 14 93.33 13.7 91.33 14.1 94.00 13.7 91.33 55.5 92.50 11 

10 14.6 97.33 13.9 92.67 14.6 97.33 14.9 99.33 58 96.67 4 
11 13.8 92.00 13.3 88.67 13.9 92.67 13.8 92.00 54.8 91.33 12 
12 13.9 92.67 13.8 92.00 14.5 96.67 14.1 94.00 56.3 93.83 9 

استحداث والقطع المنفذة من لتأثير محاور التقييم  Two-way ANOVAحليل التباين األحادي في اتجاهين نتائج ت .٨جدول 
  المتخصصين في ضوء تقييمات تصميمات طباعية كمدخل تجريبي للطباعة اليدوية لخدمة الصناعات الصغيرة 

 الداللة مستوي "ف"قيمة  متوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعات مصدر التباين
 4.90711.4469.003.000 القطع المنفذة

 000. 1.9373.64613.032المحاور
  1.63533.050الخطأ

8.48047المجموع

 تقيـيم القطـع المنفـذة مـن    محاور للمقارنات المتعددة بين  Tukey باستخدام اختبارالفروق بين المتوسطات  .٩جدول 
  ل تجريبي للطباعة اليدوية لخدمة الصناعات الصغيرةاستحداث تصميمات طباعية كمدخ

 أسس التصميم 
١٤.٣٥=م

 الجانب االبتكاري
 ١٣.٩٠=م

  الجانب الجمالي
  ١٤.٤١= م

  امكانية انتاج المنتج وتسويقه
  ١٤.٣٣= م

  أسس التصميم
  ٠.٠٢  ٠.٠٦  *٠.٤٤   ١٤.٣٥= م

  الجانب االبتكاري
  *٠.٤٣ *٠.٥١      ١٣.٩٠= م

  الجانب الجمالي
 ٠.٠٨      ١٤.٤١ =م

  امكانية انتاج المنتج وتسويقه
      ١٤.٣٣= م
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معامل الجودة للقطع المنفذة من توظيف الجبير في استحداث تصميمات طباعية كمدخل تجريبي للطباعة اليدوية . ٤شكل 

)ج المنتج وتسويقهإمكانية انتا(لخدمة الصناعات الصغيرة في ضوء آراء المتخصصين للمحور الثاني من محاور التقييم   

  
من استحداث تصميمات طباعية كمدخل تجريبي للطباعة القطع المنفذة القطع المنفذة من محاور تقييم متوسطات . ٥شكل 

 اليدوية لخدمة الصناعات الصغيرة
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 الترتيب الشكل البياني القطعة

4 

 

1 

11 

 

12 

ر المحكمين أفضل القطع المنفذة وأقلها في التقييم من وجهه نظ. ٦شكل   
 توجد هنـاك  أنه )٩جدول(نتبين من النتائج التي يلخصها 

  :فروقا دالة بين كل من
الجانـب  (ومحـور ) أسـس التصـميم  (محور الجانب  -١

) ٠.٤٤(حيث بلغت الفروق بين المتوسطات) االبتكاري
 – ٠.٠٥على الترتيب وهي دالة إحصائيا عند مسـتوي  

 لصالح أسس التصميم

الجانـب الجمـالي،   "ومحور " ريالجانب االبتكا"محور  -٢
حيث بلغت الفروق بـين  " وإمكانية انتاج وتسويق المنتج

على الترتيب وهـي دالـة   ) ٠.٤٣، ٠.٥١(المتوسطات 
 .لصالح الجانب الجمالي –٠.٠٥إحصائيا عند مستوي 

ويمكن للباحثتان ترتيب المحاور في ضوء متوسـطات  
انـب  الجانب الجمـالي، ج : تقييمات المتخصصين كما يلي

توافر أسس التصميم، جانب إمكانية انتاج المنتج وتسـويقه،  
  .الجانب االبتكاري

        الذي ينص علي ) ٦(للتحقق من الفرض
تحقق القطع المنفذة من توظيف الجبير في استحداث 
تصميمات طباعية كمدخل تجريبي للطباعة اليدوية لخدمة 
الصناعات الصغيرة درجة قبول ونجاح في ضوء 

تم حساب  )ككل(ت تقييم المستهلكين لعناصر التقييممتوسطا
  ) ١٠(متوسطات تقييمات المستهلك للقطع المنفذة جدول
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الوزن النسبي لبنود االستبيان في ضوء تقييمات  وحساب
) ٧(وشكل) ١١(المستهلكين للقطع المنفذة ككل جدول

لمتوسطات واالنحرافات المعيارية للقطع المنفذة اوحساب 
تحليل وحساب ) ١٢(في ضوء تقييمات المستهلكين جدول

للفروق بين  one- way ANOVA اتجاهالتباين األحادي في 
  ).١٣(تقييمات المستهلكين للقطع المنفذة جدول

 آراء ما(لإلجابة على التساؤل الثالث الذي ينص علي 
  بالجبير؟  المطبوعة اتالتصميم في المستهلكات

حيث يوضح ) ١٠(تمت اإلجابة عليه من خالل جدول 
متوسطات تقييمات المستهلكين للقطع المنفذة من استحداث 
تصميمات طباعية كمدخل تجريبي للطباعة اليدوية لخدمة 

الصناعات الصغيرة درجة قبول ونجاح في ضوء 
 .متوسطات تقييم المستهلكين لعناصر التقييم ككل

وجود فرق دال إحصـائيا  ) ١٣(يتضح من الجدول كما
 بين تقييمات المستهلكين للقطع المنفـذة  ٠.٠٥عند مستوي 

وهي دالة إحصائيا عند مستوي ) ٣.٢٢(حيث بلغت قيمة ف
٠.٠٥. 

ويمكن للباحثة ترتيب القطع المنفذة في ضـوء معامـل   
   .الجودة لمتوسطات تقييمات المستهلكين

  بنود االستبيان في ضوء تقييمات المستهلكين للقطع المنفذة ككلالوزن النسبي ل. ١١جدول 
  ترتيب العبارات  الوزن النسبي  متوسط تقييمات المستهلكين البنود

 9 96.57 34.77  .يتفق التصميم مع ذوقي الشخصي
 4 97.83 35.22  تضيف الطباعة بوحدات الجبير جماال مميزا للتصميم 

 6 97.69 35.17  طباعة المالبس مجال في تحقق القطعة المنفذة تطورا
 10 94.44 34.00  تتوافق األلوان المستخدمة مع اتجاهات الموضة الحالية

 2 98.17 35.34  .تتناسب الطباعة بوحدات الجبير كطباعة يدوية
 1 99.00 35.64  .تتناسب الطباعة بوحدات الجبير مع القطعة المنفذة

 3 98.11 35.32  .تتوافق ألوان الطباعة مع بعضها
 8 97.06 34.94  تصلح القطعة المنفذة كمنتج قابل للبيع

 5 97.78 35.20  يضيف المنتج المنفذ رؤية جديده في مجال الطباعة اليدوية 
 7 97.19 34.99  .تتناسب الطباعة بالجبير مع الخامة المنفذة عليها 
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هلكين للقطع المنفذة ككلالوزن النسبي لبنود االستمارة في ضوء تقييمات المست. ٧شكل  
  المتوسطات واالنحرافات المعيارية للقطع المنفذة في ضوء تقييمات المستهلكين. ١٢جدول

  اكبر قيمة  اصغر قيمة  الخطا المعيارى االنحراف المعيارى المتوسط  القطعة
1 2.89 0.05 .017 2.80 2.97 
2 2.97 0.03 .0009 2.90 3.00 
3 2.91 0.05 .015 2.80 2.97 
4 2.94 0.03 .010 2.87 2.97 
5 2.91 0.05 .016 2.80 2.97 
6 2.93 0.04 .013 2.83 2.97 
7 2.95 0.03 .009 2.90 3.00 
8 2.90 0.06 .019 2.80 2.97 
9 2.90 0.06 .018 2.80 2.97 

10 2.94 0.03 .009 2.87 2.97 
11 2.89 0.05 .0172.80 2.97 
12 2.92 0.04 .012 2.83 2.97 

   للفروق بين تقييمات المستهلكين للقطع المنفذة one- way ANOVA اتجاهنتائج تحليل التباين األحادي في . ١٣جدول 
"ف"قيمة متوسط المربعاتدرجات الحرية مجموع المربعاتمصدر التباين  مستوي الداللة 
 07411.0073.220.بين المجموعات

 
.001 

225108.002.داخل المجموعات 
299119.التباين الكلي

  الوزن النسبي لبنود االستبيان في ضوء تقييمات المستهلكين للقطع المنفذة ككل. ١٤جدول 
  الترتيب  معامل الجودة متوسط تقييمات المستهلكين  القطعة

12.8996.40 12 
2  2.9799.07 1 
3  2.9196.87 8 
4  2.9498.13 3 
5  2.9197.00 7 
6  2.9397.63 5 
7  2.9598.47 2 
8  2.9096.77 9 
9  2.9096.60 10 

10  2.9497.87 4 
11 2.8996.40 11 
12 2.9297.40 6 

العالقة االرتباطية بين ترتيب المتخصصين والمستهلكين للقطع المنفذة من استحداث تصميمات طباعية كمدخل . ١٥جدول 
 .غيرةتجريبي للطباعة اليدوية لخدمة الصناعات الص

  معامل ارتباط سبيرمان للرتب  ترتيب المستهلكين ترتيب المتخصصين  القطعة
1 1210

0.912** 

2  1 2 
3  87
4 3 1 
5  7 6 
6  5 5 
7  23
8  9 8 
9  10 11 

10  4 4 
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11 11 12 
12 6 9 

  
     الذي ينص علي ) ٧(للتحقق من الفرض

لمتخصصين توجد عالقة ارتباطية بين ترتيب ا 
والمستهلكين للقطع المنفذة من استحداث تصميمات طباعية 
كمدخل تجريبي للطباعة اليدوية لخدمة الصناعات الصغيرة 
درجة قبول ونجاح في ضوء متوسطات تقييم المستهلكين 

  . لعناصر التقييم
قامت الباحثتان بحساب معامل ارتباط الرتب لسـبيرمان  

  :)١٥(ح بالجدولبين ترتيب كل منهم، كما هو موض
تم حساب معامل ارتباط الرتب لسبيرمان لمعرفة العالقة 
االرتباطية بين ترتيب كل من المتخصصين والمستهلكين 
وذلك في ضوء محاور التقييم لكل منهم وبلغت قيمة 

وهي دالة إحصائيا عند مستوي داللة ) ٠.٩١٢= ر(
وهي عالقة طردية أي أن هناك توافق بين التقييم  ٠.٠١

  .ن الناحية العلمية والعمليةم
  التوصيات

  الصناعة بمجال التعليمية العملية ربط -
 تقليل في ودورها الصغيرة الصناعات بأهمية التوعية -

  الخريجين شباب وتشغيل البطالة
 المالبس بتجميل جديدة أساليب باستحداث االهتمام -

  .ومكمالتها
 لتشغي خالل من بالكليات اإلنتاجية الوحدات دور تفعيل -

 العمل فرص لهن يتاح لم الالتي المتميزات الخريجات
  .في الطباعة جديدة أساليب وتنفيذ ابتكار في

 تقليل في ودورها الصغيرة الصناعات بأهمية التوعية -
  .الشباب وتشغيل البطالة

 اليدوية األعمال إلى للرجوع القومي الوعي زيادة  -
 وعاتالمشر كأحد بها والعمل قيمتها معرفه على والحث
  .الصغيرة

  

  املـراجـع
 .العربية اللغة مجمع -) ٢٠٠٢(الوجيز المعجم

 التصميم: )١٩٨٤(احمد حافظ رشدان، فتح الباب عبد الحليم
 .، عالم الكتب، القاهرةفي الفن التشكيلي

 فـي  وأسسـه صره االتصميم وعن: )٢٠٠٠(شوقي إسماعيل
  .، دار الكتب المصرية، القاهرةالتشكيليالفن 
 المحافظات رموز تطويع" ):٢٠٠٤(غزي محمد لجما إيمان

 تنميـة  في تساهم التي الصغيرة الصناعات في السياحية
 االقتصـاد  كليـة - دكتـوراه  رسالة-"القومي االقتصاد
 .المنوفية جامعة-المنزلي

 مـن  االسـتفادة ):" ٢٠١٠(ابراهيم اللطيف عبد عمر إيمان
 جينـز ال اقمشة على والتطريز للطباعة المختلفة التقنيات
 غير-ماجستير رسالة-المراهقة مرحلة في الفتاة لمالبس
 المالبـس  قسـم  – المنزلـي  االقتصـاد  كلية –منشورة
  .المنوفية جامعة – والنسيج

 إرشـادي  برنـامج ): "٢٠١١(محمد البنهاوى خيري راندا
 ومكمالتهـا  السـيدات  لمالبـس  الجماليـة  القيم إلثراء

-ماجسـتير  الةرس-"والتطريز اليدوية الطباعة باستخدام
 المالبـس  قسم – المنزلي االقتصاد كلية – منشورة غير

  .المنوفية جامعة –والنسيج
 عجـائن  اسـتحداث " ):٢٠٠٩(شمس السباعي أحمد ريهام

 طباعة أساليب بين بالتوليف التصميمات إلثراء طباعية



 ٢٠١٤ ديسمبر -أكتوبر )٤العدد ٣٥مجلد( -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 
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 كليـة   -غير منشورة –رسالة دكتوراه -" المنسوجات
  .المنصورة جامعة .الفنية التربية قسم. النوعية التربية

إمكانيـة  " ):م٢٠٠٥(زينب حامد محمد الحسيني سـرحان 
االستفادة من أغطية الرأس في العصور اإلسالمية فـي  

رسـالة  " ابتكار تصميمات عصرية لطالبـات الجامعـة  
جامعة -كلية االقتصاد المنزلي -ماجستير غير منشورة 

  .المنوفية
ية اللونية ألسلوب الشفاف): "٢٠١٣(سارة سعيد حافظ محمد 

االستنسيل في الفن المعاصر كمـدخل إلثـراء مجـال    
 –غيـر منشـورة   –رسالة ماجيستير –"الصناعة اليدوية
 –قسم الشغال الفنية والتراث الشعبي  –كلية التربية الفنية

  .جامعة حلوان
 استحداث مجـاالت ابداعيـة  ):" ٢٠٠١(عفاف أحمد عمران

ستنسـل والشاشـة   الطباعـة باال  بين اسلوبي بالتوليف
كلية - التربية الفنية والفنون مجلة بحوث في ،"الحريرية

العـدد   –المجلد الثالـث  –جامعة حلوان - التربية الفنية
  . يوليو-الثالث

المزج بين طباعة " ):٢٠٠١(غادة شاكر عبد الفتاح عفيفي 
المنسوجات والتطريز فى تصميم أقمشـة المفروشـات   

رسـالة  " يقيـة الحديثـة  باستخدام بعض األساليب التطب
جامعة -كلية االقتصاد المنزلي -ماجستير غير منشورة 

  .المنوفية
 وحـدات  اسـتخدامات " ):٢٠٠٣( محمـد  سـمير  صافيناز

 والطباعـة  التطريز بأساليب وتطبيقها معاصرة زخرفية
 ماجيستير رسالة-" االطفال مالبس جماليات إلثراء معا
 المالبـس  قسم-المنزلي االقتصاد كلية- منشورة غير –

  .المنوفية جامعة-والنسيج
االستفادة من عـوادم مصـانع   " :)٢٠٠٠(على السيد زلط 

المالبس الجاهزة في إنتاج بعض مالبـس ومكمـالت   
-بحث منشور، المؤتمر السنوي األول -" أزياء الشباب

دمياط، ابريل  –جامعة المنصورة -كلية التربية النوعية 
٢٠٠٠.  

فـن  "، )٢٠١٠(ي إبـراهيم  صفاء صبر- زلطعلى السيد 
، دار اإلسـالم للطباعـة والنشـر،    "طباعة المنسوجات

  .ةالمنصور
  
  

 األقمشـة  طباعـة ): "٢٠٠٣(االسود متولي ابراهيم ماجدة
 –" لألطفـال  مبتكـرة  تصميمات على للحصول القطنية

 االقتصـاد  كليـة -غيـر منشـورة    –رسالة دكتوراه 
  .فيةجامعة المنو-والنسيج المالبس قسم -المنزلي

 دمـج  إمكانية" :٢٠١٢-مروة السعيد عبد الرحمن الدميري 
 الصور تنفيذ في اآللية والتطريز الطباعة تقنيات بعض

 –" الشـباب  مالبس اثراء في منها واالستفادة المجهرية
كلية االقتصاد المنزلي  –غير منشورة -رسالة ماجستير

  .جامعة المنوفية –قسم المالبس والنسيج –
تصــميم طباعــة "  ،)١٩٩٣(ســين مصــطفى محمــد ح

الطبعـة األولـى؛ كليـة الفنـون     " المنسوجات اليدوية 
  .التطبيقية، جامعة حلوان

 مقارنـة  دراسـة " :)٢٠٠٢(يوسـف  العزيز عبد أحمد مها
 األقمشـة  علـى  واآللي اليدوي التطريز أساليب لبعض
 الصـناعات  مجـال  في منها واالستفادة الحديثة النسجية
-المنزلـي  االقتصاد كلية-جستيرما رسالة-" الصغيرة
  .حلوان جامعة

طباعة المنسوجات فـي  : ")٢٠١١(مها محمد السيد عامر 
 –العربي السـادس (المؤتمر السنوي  –" خدمة المجتمع
بعنوان تطوير بـرامج التعلـيم العـالي    ) الدولي الثالث

النوعي في مصر والعالم العربي في ضـوء متطلبـات   
جامعـة   –النوعيـة  كليـة التربيـة    –عصر المعرفة 

  المنصورة 



...يمات طباعيةة المخرمات في استحداث تصمتوظيف أقمش :،.وأخرون نجالء محمد أحمد ماضي  
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 الفني التراث لعناصر دراسة): "٢٠٠٨(السعدي سالم نجالء
 دراسـة (باالستنسل الطباعة مجال في لتوظيفها العماني
 كليـة -غير منشـورة   –رسالة ماجيستير-) " تجريبية
  .القاهرة جامعة-الفنية  التربية قسم-النوعية التربية

كار وحدات زخرفية ابت): "٢٠٠٩(نجالء محمد أحمد ماضي 
مستمدة من العصر المملوكي واالستفادة منها في إثـراء  

رسالة دكتوراه " التصميمات المطبوعة للمالبس المنزلية
  .ةجامعة المنصور-كلية التربية النوعية -غير منشورة 

             :)٢٠٠١(القوصـي  العزيز عبد العفيفي الرحمن عبد نفيسة
 المعدنيـة  والخامـات  لخيـوط ا الستخدام الجمالية القيم"

 رسالة" المطرزة الصغيرة الصناعات مجال في ودورها
  .حلوان جامعة المنزلي، االقتصاد كلية دكتوراه،

  
فاعليـة برنـامج   " ):٢٠٠٧(وليد شعبان مصطفى رمضان

تدريبي لتنمية القدرات اإلنتاجية فـي مجـال الجلـود    
واألصداف لطالب المدن الجامعية بجامعة حلوان بمـا  

، بحث منشور، المجلد الثاني، "يخدم الصناعات الصغيرة
  .  كلية التربية النوعية بالمنصورة، ابريل

Schaeffer, O, E, Gale William (1973): Esquire's Encyclopedia 
of 20th Century Men's Fashion, Mc Grow – Hill Inc. New 
York. 

 
ABSTRACT 

Using Lace Fabrics in the Development of Printed Designs as an Experimental 
Entrance to Manual Printing in order to Serve Small Industries 

Naglaa Mohamed Ahmed Mady, Rasha Abbass Mohamed Metwally              

Small Industries are considered to be one of the best 
types of projects which induce development and 
provide real job opportunities in the different countries 
around the world, especially in the developing 
countries. Textile printing is considered as one of the 
important artistic fields, which can contribute directly in 
the continuous interaction with society. It is considered 
to be one of the most important applied fields, which 
can offer useful products with exceptional aesthetic 
value. Therefore, it could be used as an essence for 
small projects, which contribute in developing the 
society and reduce unemployment, which will have in 
return a positive impact on the society in general.   

The research aims at measuring the success of the 
printed models, using lace fabrics, according to the 
specialists. Furthermore, it also aims to take advantage 
of the search results in prepare, qualify and train the 
students of the Fourth Year, in order to meet the 
requirements of labor market, and to find new fine 
artistic solutions to ornament clothes, using lace fabrics 
in manual printing, in a way suitable for the field of 
small industries.  

The study has concluded that the pieces, produced 
by the use of lace fabrics in the development of printed 
designs as an experimental entrance to manual printing 

in order to serve small industries, have achieved a 
degree of acceptance and success, in light of the 
specialists' evaluation averages, concerning the 
following axes: the basics of design, the creative aspect, 
the aesthetic aspect and the possibility of producing and 
marketing the product; i.e., the pieces, produced by the 
use of lace fabrics in the development of printed designs 
as an experimental entrance to manual printing in order 
to serve small industries, have achieved a degree of 
acceptance and success, in light of the specialists' 
evaluation averages to the evaluation axes (as a whole).  

Moreover, the pieces, produced by the use of lace 
fabrics in the development of printed designs as an 
experimental entrance to manual printing in order to 
serve small industries, have also achieved a degree of 
acceptance and success, in light of the consumers' 
evaluation averages to the evaluation elements. 
Therefore, there is a correlation between the order of 
the specialists and the consumers, regarding the pieces, 
produced by the use of Guipure in the development of 
printed designs as an experimental entrance to manual 
printing in order to serve small industries, which have 
achieved a degree of acceptance and success, in light of 
their evaluation averages.  

 
 
 



  
  

للقطع المنفذة من توظيف الجبير في استحداث تصـميمات طباعيـة كمـدخل    ) توافر أسس التصميم(متوسطات تقييمات المتخصصين للمحور األول من محاور التقييم  :٣جدول 
  تجريبي للطباعة اليدوية لخدمة الصناعات الصغيرة

القطعة أسس التصميم :األولالمحور 
)١(

القطعة
)٢(

القطعة
)٣(

قطعةال
)٤(

القطعة
)٥(

القطعة
)٦(

القطعة
)٧(

القطعة
)٨(

القطعة 
)٩( 

القطعة
)١٠(

القطعة
)١١(

القطعة 
)١٢( 

 2.82.8 2.9 2.82.932.82.8 2.932.93  النسبة والتناسب بين أجزاء التصميم
 2.82.8 3 2.82.932.82.8 2.832.83  االتزان
 2.82.8 2.9 2.92.92.92.82.8 2.92.92.93  الترديد 
 2.72.8 2.9 2.92.92.92.92.8 2.92.92.92.9  وااليقاع
 2.72.7 2.9 2.82.92.92.82.8 2.832.93  التنوع 

 13.813.9 14.6 14.214.514.714.114 14.314.814.414.9تقييمات المتخصصين اتمتوسطمجموع 
 92.0092.67 97.33 94.6796.6798.0094.0093.33 95.3398.6796.0099.33  تقييم الجودة الكلية للمحور

  
للقطع المنفذة من توظيف الجبير في استحداث تصميمات طباعية كمدخل تجريبي ) يالجانب االبتكار(من محاور التقييم الثاني متوسطات تقييمات المتخصصين للمحور : ٤جدول 

  ت الصغيرةللطباعة اليدوية لخدمة الصناعا
القطعة الجانب االبتكاري: الثانيالمحور 

)١(
القطعة 

)٢( 
القطعة

)٣(
القطعة

)٤(
القطعة

)٥(
القطعة

)٦(
القطعة

)٧(
القطعة 

)٨( 
القطعة 

)٩( 
القطعة

)١٠(
القطعة

)١١(
القطعة 

)١٢( 
 2.82.8 2.9 2.832.92.92.92.82.8 2.82.9 تحقق الطباعة بوحدات الجبير تطورا فى مجال زخرفة المالبس 

 2.62.8 2.8 2.732.92.92.92.72.7 2.62.9  التميز والتفرد فى توظيف وحدات الجبير فى الطباعة
 2.82.8 2.8 2.832.82.82.82.82.8 2.82.8  توظيف الجبير فى عطى قيم تشكيلية وفنية جديدة
 2.52.7 2.7 2.62.92.82.72.72.52.7 2.52.8  ة اليدويةيضيف المنتج المنفذ رؤية جديدة فى مجال الطباع

 2.62.7 2.7 2.732.92.92.72.72.7 2.72.9  مستوى االبتكار والتجديد فى التصميم
 13.313.8 13.9 13.614.914.314.21413.513.7 13.414.3مجموع متوسطات تقييمات المتخصصين

 88.6792.00 92.67 90.6799.3395.3394.6793.3390.0091.33 89.3395.33  ورتقييم الجودة الكلية للمح
  
  



  
  
  
  
  

للقطع المنفذة من توظيف الجبير في استحداث تصميمات طباعية كمدخل تجريبـي  ) الجانب الجمالي(متوسطات تقييمات المتخصصين للمحور الثالث من محاور التقييم  .٥جدول 
  الصناعات الصغيرةاليدوية لخدمة  للطباعة

 القطعة الجانب الجمالي: الثالثالمحور 
)١( 

القطعة
)٢(

القطعة
)٣(

القطعة
)٤(

القطعة
)٥(

القطعة
)٦(

القطعة
)٧(

القطعة 
)٨( 

القطعة 
)٩( 

القطعة
)١٠(

القطعة
)١١(

القطعة 
)١٢( 

 2.92.9 2.9 2.932.92.932.92.9 2.93  مالئمة توزيع الوحدات مع المنتج 
 2.82.9 2.9 2.82.92.92.932.92.8 2.83   واالنسجام القطعة المنفذة التالف في يتحقق 

 2.72.8 2.9 2.82.92.82.92.92.82.7 2.72.9  مالئمة األلوان المستخدمة مع القطعة المنفذة
 2.72.9 2.9 2.82.92.82.92.92.82.8 2.73  دقه تنفيذ الطباعة باستخدام الجبير

 2.83 3 2.932.93332.9 2.93  .المالبس إثراء في بالجبير الطباعة مـن االستفادة تحقيــق مـدى
 13.914.5 14.6 14.214.714.314.614.814.414.1 1414.9تقييمات المتخصصين اتمتوسطمجموع 

 92.6796.67 97.33 94.6798.0095.3397.3398.6796.0094.00 93.3399.33  تقييم الجودة الكلية للمحور
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

للقطع المنفذة من توظيف الجبير في استحداث تصميمات طباعية ) إمكانية انتاج المنتج وتسويقه(متوسطات تقييمات المتخصصين للمحور الرابع من محاور التقييم  :٦جدول 
  كمدخل تجريبي للطباعة اليدوية لخدمة الصناعات الصغيرة

 القطعة إمكانية انتاج المنتج وتسويقه :الثالثالمحور 
)١( 

القطعة
)٢(

القطعة
)٣(

القطعة
)٤(

القطعة
)٥(

القطعة
)٦(

القطعة
)٧(

القطعة 
)٨( 

القطعة 
)٩( 

القطعة
)١٠(

القطعة
)١١(

القطعة 
)١٢( 

 2.82.8 3 2.82.92.92.832.82.8 2.82.8  يتفق التصميم مع ذوقي الشخصي 
 2.72.8 3 2.82.92.92.82.92.82.6 2.82.8  عد القطعة المنفذة اضافة في مجال الطباعة اليدوية ي 

 2.82.8 3 32.92.932.932.8 2.83  الموضة زخرفة القطعة مع تتناسب
 2.82.9 2.9 32.82.92.932.92.8 2.83  امكانيه تسويق المنتج كصناعات صغيرة

 2.72.8 3 2.92.932.932.82.7 2.73  المحلية األسواق في للتسويق قابل منتج تكون لمنفذة أنتصلح القطعة ا
 13.814.1 14.9 14.514.414.614.414.814.313.7 13.914.6تقييمات المتخصصين اتمتوسطمجموع 

 92.0094.00 99.33 96.6796.0097.3396.0098.6795.3391.33 92.6797.33  تقييم الجودة الكلية للمحور
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

ل ونجاح في ضوء متوسطات تقييمات المستهلك للقطع المنفذة من استحداث تصميمات طباعية كمدخل تجريبي للطباعة اليدوية لخدمة الصناعات الصغيرة درجة قبو. ١٠جدول 
  متوسطات تقييم المستهلكين لعناصر التقييم  

 القطعة                                                     
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1                              البنود              

 2.90 2.932.83 2.83 3.002.872.932.872.903.002.87 2.83  .يتفق التصميم مع ذوقي الشخصي
 2.93 2.9 2.93 2.93 2.93 2.97 2.93 2.93 2.97 2.93 2.97 2.9   تضيف الطباعة بوحدات الجبير جماال مميزا للتصميم
 2.93 2.9 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 3 2.9تحقق القطعة المنفذة تطورا في مجال طباعة المالبس
 2.83 2.8 2.87 2.8 2.8 2.9 2.83 2.8 2.87 2.8 2.9 2.8  تتوافق األلوان المستخدمة مع اتجاهات الموضة الحالية

 2.97 2.93 2.97 2.93 2.8 2.97 2.97 2.97 2.97 2.93 3 2.93  .تتناسب الطباعة بوحدات الجبير كطباعة يدوية
 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97  .تتناسب الطباعة بوحدات الجبير مع القطعة المنفذة

 2.93 2.93 2.93 2.93 2.97 2.97 2.93 2.93 2.97 2.93 2.97 2.93  .تتوافق ألوان الطباعة مع بعضها
 2.93 2.83 2.97 2.83 2.93 2.97 2.97 2.87 2.97 2.87 2.97 2.83  تصلح القطعة المنفذة كمنتج قابل للبيع

 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.97 2.93  يضيف المنتج المنفذ رؤية جديده في مجال الطباعة اليدوية 
 2.9 2.9 2.93 2.9 2.9 2.93 2.93 2.9 2.93 2.9 2.97 2.9  .تتناسب الطباعة بالجبير مع الخامة المنفذة عليها

29.3628.9229.22 28.98 29.03 29.54 29.29 29.10 29.44 28.9229.7229.06  متوسط تقييمات المتخصصين
97.8896.4197.40 96.61 96.76 98.47 97.63 96.99 98.14 96.4199.0796.86  معامل الجودة

  
 


