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 ملخص البحث:

مات الفنٌة و  إلى التعرؾ ٌهدؾ هذا البحث واالستفادة من الخصائص  القٌم الجمالٌة والسمات الفنٌة  لفن االبرو ،على السِّ

اء ، و توظٌؾ بعض ( تصلح لفترة المس02 -02فً تصمٌمات لمالبس النساء  من سن )جمالٌة لفن اإلبرو والسمات ال

 برامج الحاسب االلً فً تصمٌم االزٌا ء المقترحة .

اإلسهام فى ربط مجال الفنون بمجال تصمٌم األزٌاء مما ٌساهم فى إنتاج نماذج فنٌة جدٌدة ، و همٌة البحث إلى ترجع أو

 على الرسم فن أو اإلبرو فن مثل عرٌق فن من فن اإلبرو ، و القاء الضوء على مستلهمة بتصمٌمات المحلى السوق اثراء

 المصمٌٌن فً ابتكار تصمٌمات جدٌدة معتمدة على فن اإلبرو   فً  تصمٌم االزٌاء ، مساعدة منه واالستفادة الماء

 باسرتطال من خالل تحلٌل القٌم الجمالٌة لفن االبررو وتحلٌرل اعمرال الررواد فرى هرذا المجرال  الوصفً واتَّبع البحث المنهج

 فً التطبٌقً  جانب واستخداما ال ، البحث فً الملبسٌة المقترحة التصمٌمات مجموعة فً والمستهلكٌن المتخصصٌن أراء

  . اإلبرو فن من مقتبسة ملبسٌة تصمٌمات عمل

( برٌن التصرمٌمات المقترحرة وفقرا 2.20وقد أظهرت نترائج البحرث وجرود فرروق ذات داللرة إحصرائٌة عنرد مسرتو  داللرة )

( برٌن  2.20آلراء المتخصصٌن من الناحٌة الجمالٌة والوظٌفٌة، ووجود فروق ذات داللرة إحصرائٌة عنرد مسرتو  داللرة ) 

 التصمٌمات المقترحة وفقا آلراء المستهلكات من الناحٌة الجمالٌة والوظٌفٌة. 

قد قدم البحث مجموعة من التوصٌات أهمهرا  االهتمرام بدراسرة الفنرون القدٌمرة وذات الترثثٌر مثرل فرن االبررو إلثرراء مجرال 

ر شرعبٌة بالعرالم وربطهرا بمجرال تصرمٌم االزٌراء ، تصمٌم األزٌاء,اجراء مزٌد من البحوث فرً ربرط الفنرون القدٌمرة واالكثر

 وتوظٌفها برؤي حدٌثة باستخدام المعالجات الرقمٌة بالحاسب االلً.

Abstract 

The aim of this research is to identify the artistic characteristics, aesthetic values and artistic 

features of the art of Ebro, and to take advantage of the aesthetic characteristics of the women 

in the design of women's clothing from the age of (20-30) suitable for the evening, and the use 

of some computer programs in the design of the proposed. 
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The importance of the research is to contribute to linking the field of the arts with the field of 

fashion design, which contributes to the production of new artistic models, enrich the local 

market with designs inspired by the art of Ebro, and shed light on ancient art such as the art of 

Ebro or the art of drawing on water and use it in fashion design, To help designers develop 

new designs based on the art of Ebro. 

The research followed the descriptive approach by analyzing the aesthetic values of the art of 

the Ebro and analyzing the work of the pioneers in this field by exploring the opinions of 

specialists and consumers in the set of the proposed design patterns in the research and using 

the practical aspect in the work of the designs derived from the art of Ebru. 

The results of the research showed a statistical difference in terms of aesthetic and functional 

aspects, at a significance level of (0.05), among the designs proposed by specialists. The 

findings also show a statistical difference in terms of aesthetic and functional aspects, at a 

significance level of (0.05), among the designs suggested by female customers, and these 

differences came in favor of the second design, which ranked first position among the designs 

proposed in both the aesthetic and functional aspects by the research sample specialists and 

consumers. 

The research presented a number of recommendations, the most important of which is: 

interest in the study of ancient and influential arts such as the art of Ebru to enrich the field of 

fashion design, conducting further research in linking the old and the most popular art in the 

world and linking it to the field of fashion design and employing it with modern vision using 

digital processors with computer. 

Keywords: Designs, aesthetics of Art (APRO), computer software 

 : Antroduction المقدمة

ٌمتلئ عالم الفن بكثٌر من المعارؾ والفنون التً أخذت تتزاحم بؽٌة الظهور وصوال بالمتابع للفنون الً ارقً مراتب 

جاب واالنبهار ، وفن االبرو من الفنون التً لفتت انظار المهتمٌن بالفنون فً العالم حٌث تقام المعارض السنوٌة االع

 لعرض ابداعات الفنانٌن . 

 للفنان المبد  المتقن الفنً اإلحساس على ٌعتمد التً تطلق الخٌال واالبدا  للفنان دون تقٌد ، فهو الفنون من اإلبرو و فن

 الماء سطح على والدقة الجمال فً ؼاٌة فنٌة لوحات شكل فً الفن لهذا ومهارته حبه ٌترجم والذي

له  وضعت ذلك وبعد للفنانٌن الشخصٌة والخبرة والتعلم المعرفة منبعها كان الفن بهذا لالهتمام األولً البداٌات و      

 له ووضعت .الفنون من ؼٌره عن مٌزته التً ةاالبتكارٌ واألسالٌب الطرق له وأضٌفت والعلمٌة الفنٌة واألسس القوانٌن

 فائقة وبقدرة بنسب قٌاسٌة بالماء وإمتزاجها األلوان إنسٌابٌه فً ٌتحكم أن فاستطا  بها والتزام الفنان عرفها فنٌة معاٌٌر

ستحداث اعالٌة ومن هنا جاءت مشكلة البحث  وحسٌه فنٌة عبقرٌة على تدل زخرفٌة أشكاال الرائع التحكم هذا عن فنتجت

 تصمٌمات مستوحاة من جمالٌات فن )اإلبرو( باستخدام برامج الحاسب االلً

   :Statement of the problemمشكلة البحث 

 ما إمكانٌة تحلٌل واستنباط  القٌم الجمالٌة و السمات الفنٌة  الممٌزة لفن اإلبرو ؟ – 1

 اإلبرو لتناسب النساء  فن االستفادة من  استحداث تصمٌمات مستلهمة من جمالٌات ما – 0

 (؟ 02- 02بعمر ) 

 ما امكانٌة  توظٌؾ بعض برامج الحاسب  فً تصمٌم واخراج التصمٌمات المقترحة ؟ -0

 ما درجة تقبل  المستهلكٌن والمتخصصٌن  للتصمٌمات المقترحة المستلهمة من جمالٌات  فن اإلبرو؟   – 4
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          :Objectives أهداف البحث 

 استنباط  القٌم الجمالٌة والسمات الفنٌة  لفن االبرو .تحلٌل و – 1

 اعداد تصمٌمات مبتكرة مستلهمة من جمالٌات فن اإلبرو .. – 0

 توظٌؾ بعض برامج الحاسب االلً فً تصمٌم االزٌا ء المقترحة . -0

 تحدٌد درجة  تقبل  المستهلكٌن والمتخصصٌن للتصمٌمات المقترحة . – 4

  Significance : أهمٌة البحث 

 اإلسهام فى ربط مجال الفنون بمجال تصمٌم األزٌاء مما ٌساهم فى إنتاج نماذج فنٌة جدٌدة -1

 من فن اإلبرو  . مستلهمة بتصمٌمات المحلى السوق اثراء  - 0

 فً  تصمٌم االزٌاء  منه واالستفادة الماء على الرسم فن أو اإلبرو فن مثل عرٌق فن القاء الضوء على – 0

 .ساعدة المصمٌٌن فً ابتكار تصمٌمات جدٌدة معتمدة على فن اإلبرو  م  - 4

 بفن اإلبرو . وعالقتها المالبس مجال فً متخصصة العربٌة بدراسة المكتبة إثراء - 0

 االستفادة من برامج الحاسب اآللً فً استحداث تصمٌمات مستوحاه من فن اإلبرو . – 6

  : Hypothesisفروض البحث 

 ق دالة إحصائٌاً بٌن التصمٌمات المقترحة من حٌث تحقٌق الناحٌة الجمالٌة وفقاً آلراء المتخصصٌن .توجد فرو – 1

 توجد فروق دالة إحصائٌاً بٌن التصمٌمات المقترحة من حٌث تحقٌق الناحٌة الوظٌفٌة وفقاً آلراء المتخصصٌن . -0

 حقٌق الناحٌة الجمالٌة وفقاً آلراء المستهلكات .  توجد فروق دالة إحصائٌاً بٌن التصمٌمات المقترحة من حٌث ت - 0

 توجد فروق دالة إحصائٌاً بٌن التصمٌمات المقترحة من حٌث تحقٌق الناحٌة الوظٌفٌة وفقاً آلراء المستهلكات . -4

 :    Terminologyمصطلحات البحث 

اسرم  علٌره أطلرق حٌرث األناضرول برالد إلرً إنتقلرت وقرد الماء سطح القدٌمة اللؽة فً وتعنً Ebre من مشتقة كلمة اإلبرو:

 الماء  سطح على الرسم فن أو اإلبرو فن باسم الفن هذا وعرؾ التركٌة اللؽة فً اإلبرو

ووضرعها فرً تكروٌن معرٌن إلعطراء شرئ لره وظٌفرة أو  البٌئرة التكوٌن واالبتكار ,أي جمع عناصرر مرن عملٌة هو :التصمٌم

 مدلول

  software :برامج الحاسب

ٌدسررتخدم بعملٌررة  و القٌرراملوصررؾ مجموعررة مررن عملٌررات الحاسررب المتكاملررة لحررل مسررثلة رٌاضررٌة معٌنررة أ مصررطلح عررام 

 .أو لتصحٌح صٌؽة تحرٌرٌة أو انجاز عملٌة معٌنة أو لعمل تصمٌم معٌن أو ؼٌر ذلك  إحصائٌة

البرنامج  "مجموعة من التعلٌمات واألوامر التً توضح للحاسب تسلسل الخطوات التً ٌنبؽً القٌام  برامج الحاسب االلً:

راج النتائج. وٌختزن البرنامج فً الذاكرة الرئٌسٌة للحاسب لتوجهه بها ألداء مهام معٌنة لحل المشكلة المطروحة واستخ

وتتوفر هذه  ."إلنجاز العملٌات المطلوبة وتمكنه أٌضا من إدارة ومراقبة وتنظٌم مكوناته المادٌة لتحقٌق المهمة المطلوبة

 أو حتى أحٌاناً على أقراص لٌنة . DVD أو أقراص CD البرامج عادة على اسطوانات مدمجة

 : Methodologyمنهج البحث 

التحلٌلً من خالل تحلٌل القٌم الجمالٌة لفن االبرو وتحلٌل اعمال الرواد فى هذا المجال  الوصفً المنهج الحالً البحث ٌتبع

 واستخداما الجانب  ، البحث فً الملبسٌة المقترحة التصمٌمات مجموعة فً والمستهلكٌن المتخصصٌن أراء باستطال 

 . اإلبرو فن من مقتبسة ملبسٌة تصمٌمات عمل فً التطبٌقً 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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  :Delimitationsحدود البحث 

 حدود مكانٌة  منطقة محافظة جدة ، المملكة العربٌة السعودٌة .

 حدود موضوعٌة  استخدام تصمٌمات مستوحاه من فن االبرو وتناسب النساء باستخدام الحاسب اآللى

 هـ . 1442-1401حدود زمنٌة   

  :Sampleعٌنة البحث 

 ( . 02عام ( وعددهم )  02إلى  02مجموعة من المستهلكات عمرهم من ) 

 :Toolsأدوات البحث

        استبٌان تقٌٌم للتصمٌمات المنفذة  تقدم للمتخصصٌن .استبٌان تقٌٌم للتصمٌمات المنفذة تقدم للمستهلكٌن .

 صدق وثبات أدوات البحث: 

 امت الباحثة بإعداد نوعان من االستبٌان وهما قبناء وإعداد أداة البحث )االستبٌان (: 

وٌهردؾ االسرتبٌان إلرى التعررؾ علرى أراء السرادة األسراتذة استبٌان خاص بالمتخصصٌن فً مجال المالبس والنسيٌج : -1

المتخصصٌن فً مجال المالبس والنسٌج وتتضرمن محرورٌن ) الروظٌفً والجمرالً ( لقٌراس نجراا التصرامٌم المقترحرة مرن 

 رها عن فن اإلبرو حٌث تعبٌ

إلى جانب قٌاس نجاا التصمٌمات المقترحة من حٌث اختٌرار الخامرة واأللروان وأسرالٌب التنفٌرذ. وقرد اسرتخدم مٌرزان تقردٌر 

 ( . - -مالئم إلى حد ما  -ثالثً لالستبٌان حٌث تضمن ثالث مستوٌات لإلجابة وهً ) مالئم 

اص بالمستهلكٌن للتعرؾ على مد  تقبلهم للتصرامٌم المقترحرة والترً تم إعداد استبٌان خ استبٌان خاص بالمستهلكات :-2

 تحمل جمالٌات فن اإلبرو .

وتضرمن االسررتبٌان محررورٌن ) الروظٌفً والجمررالً (  ومجموعررة مررن العبرارات للحكررم مررن خاللهرا علررى نجرراا التصررمٌمات 

عاصرة التً تبحرث عرن التمٌرز والتجدٌرد فرً المقترحة من حٌث الشكل الجمالً ومد  مالئمتها وتوافقها مع ذوق المرأة الم

 أزٌائها .  

 أنواع فن اإلبرو:

   : ابرو بطال أو اإلبرو الكبٌر 

  . الطراز القدٌم 

 طراز السحاب.  

  طراز التربنتٌن أو النفط.  

 طراز الحجر السماقی 

  :طراز الرخام 

 :طراز الزهور البسٌطة 

  ابرو الشال. 

 . ابرو عش العندلٌب   

 . ابرو الرمل  

  ابرو الخطٌب. 

  ابرو المشط. 
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 رواد فن اإلبرو .

 -  :أوقٌاي الدٌن نجم

 وهً هواٌته الرماٌة كانت وقد ه 1396 عام وتوفً ه 1300 عام استانبول فً ولد اإلبرو بفن األوائل الرواد من هو

 وتعنً "أوق" من اسم مركب وهو "أوقٌاي" للقب اختٌار فً م 1934 عام تركٌا فً األلعاب قانون صدور عند السبب

 فً عدٌدة جوائز على وحصل العربً الخط أساتذة من كثٌر أٌدي على الدٌن نجم تتلمذ وقد. قوس تعنً "ٌاي" و سهم

فن  فً وتمٌز باستانبول اإلبرو فن مدرسة فً مدرسا عمل و اإلبرو بفن طفولته منذ شؽؾ وقد ، 1906عام  الخط مجال

  . المكتوب واإلبرو المزهر اإلبرو

 
 

 -: جٌل باردوجً حكمت  - 2

 ٌحب كان الطفولة حٌث منذ الفنٌة موهبته برزت حٌث ه 1340 عام اسطنبول فً ولد ، عصره فً اإلبرو فن رائد وهو

 األشكال تحاكً . بحٌث سطح الماء على الطبٌعٌة الورود رسم على الفنٌة بالقدرة الفنً أسلوبه تمٌز وقد والرسم، الخط

 الٌاسمٌن زهور رسم فً وبر  اإلعجاب بالجمال وتثٌر تنبض فنٌة أشكال ذات تكوٌنات برسم فردان كما ، الطبٌعٌة

 وأداء للفراغ ، الذكً باستؽالله تمٌز وقد اإلبرو لفن معلما بها عمل تركٌا فً الفنون تثسست أكادٌمٌة وعندما.والقرنفل

 . الفنٌة أعماله فً المعقدة التراكٌب

 

 

 

 
نقال عن 

https://www.ward2u.com/sho

wthread.php?t=2338&page=3

&styleid=1&langid=1 
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  -:  باران أمٌن

 ولعه ولكن بداٌة حٌاته فً محاسب منصب وشؽل دراسته أتم أن بعد استانبول إلً قدم ثم بتركٌا "اندرٌونا" مدٌنة فً ولد

 عدة بعد استقال ثم لفترة عمل خطاط ثم الخطاطٌن ٌد على العربً الخط فن ٌدرس جعله والرسم الخط بحب وشؽفه

 نجم ٌد على اإلبرو فن فٌها ودرس بها بتركٌا التحق 1914 امع الخطاطٌن مدرسة افتتحت وعندما ارتٌاحه، لعدم سنوات

جٌجٌكلً " وهو المزهر اإلبرو لفن جدٌد أسلوب ابتكار فً المبدعة وعقلٌته الفنٌة بموهبته استطا  وقد. أوقٌاي الدٌن

 . "إبرو

 
 61ص  – 1990عمل فنً للفنان ) أمٌن باران ( 

 الخطٌب محمد أفندى : 

ل، وقد عرؾ بالخطٌب ألنه كان خطٌب مسجد أٌاصوفٌا، وتارٌخ مولده ؼٌرر معرروؾ إال أنره تروفً من أهل مدٌنة إسطنبو

م، وقد ذكر فً كتاب تحفة الخطاطٌن بلقب "أستاذ قدٌم مبارك، وقد تعلرم خطروط الثلرث و النسرخ علرى ۱۷۷۱ه ۱۱۱6عام 

 ٌد المعلم "زهدي إسماعٌل أؼا"، وهو مبتكر أشكال اإلبرو 

ركب قطرات مركزة من األلوان ثم إعادة تشكٌلها باستخدام إبرة على شكل زهور مركبة، وأوراق اإلبرو التً تتكون من م

األشكال ٌطلق علٌها إسم إبررو الخطٌرب. و أوراق اإلبررو الترً قرام بعملهرا تعررؾ بواسرطة ألوانهرا الممٌرزة  التً تحمل هذه

فً الخطٌب محمد فً الحرٌق الرذي دمرر منزلره الواقرع فرً وكانت واسعة الشهرة و ٌحرص الكثٌرون على اقتنائها، وقد تو

 حً خوکاباسا باسطنبول.

 

  

 

 
http://www.ebrusitesi.com/gal

eri/hatip.html 
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 التصامٌم المقترحة
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 صدق وثبات االستبٌان :  

ٌقصد بصدق االستبٌان  قدرة االستبٌان على قٌاس ما وضع لقٌاسه , وللتحقق من صدق االستبٌان تم عرض الصورة 

لى مجموعة من المحكمٌن من السادة أعضاء هٌئة التدرٌس قسم المالبس والنسٌج بكلٌة االقتصاد المنزلً المبدئٌة لهما ع

جامعة الملك عبد العزٌز ومن الكلٌات المناظرة المتخصصٌن فً مجال الدراسة , وذلك إلبداء الرأي فً محتواها ومد  

                           -توافر النقاط التالٌة فً االستبٌان وهً   

     الصٌاؼة ووضوا العبارات 
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   التسلسل والتنظٌم  وعدد العبارات 

   شمول االستبٌان ألهداؾ البحث 

 حساب صدق وثبات االستبٌان 

( حٌرث قامرت  02تم توزٌع االستبٌان على عٌنة مقصودة من المتخصصات فً المجال, وبلػ العدد الكلى لهرذه العٌنرة  )   

بارات عن طرٌق حسراب معرامالت االرتبراط برٌن درجرة مالئمرة كرل محرور علرى حرد  والدرجرة الباحثة بحساب صدق الع

 ( 1الكلٌة لالستبٌان )االتساق الداخلً( وٌوضح ذلك جدول رقم )

وٌقصد به ضمان الحصول على نفس النتائج تقرٌباً إذا أعٌد تطبٌق االستبٌان أكثر من مررة علرى نفرس    ثبات االستبٌان  :

 العٌنة وذلك مع مراعاة مماثلة الظروؾ، وتم التحقق من ثبات االستبٌان .    

ب درجرات (  للمقارنرة برٌن متوسرطات رتر Kruskal-Wallis Test( الختبار كروسٌكال والٌرز ) 0( قٌمة )كا1جدول )

 التصمٌمات من وجهة نظر المتخصصٌن فً الجانب الجمالى ككل  .

 الداللة 2كا درجة الحرٌة متوسط الرتب العدد التصمٌم البٌان

الجانب 

 الجمالى

 95.65 20 التصمٌم األول

10 35.06 0.01 

 104.38 20 التصمٌم الثانً

 130.18 20 التصمٌم الثالث

 141.20 20 التصمٌم الرابع

 61.43 20 التصمٌم الخامس

 115.23 20 التصمٌم السادس

 94.30 20 التصمٌم السابع

 106.05 20 التصمٌم الثامن

 131.28 20 التصمٌم التاسع

 130.35 20 التصمٌم العاشر

 105.48 20 التصمٌم الحادي عشر

 (1جدول )

 تطبٌق االستبٌان :

( وهم السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 02ق االستبٌان بعد التثكد من صدقة وثباته على عٌنة المتخصصٌن وعددهم )تم تطبٌ

المتخصصٌن فً مجال الدراسة وتم اختٌار عٌنة من المتخصصٌن بطرٌقة قصدٌه للتعرؾ على أرائهم فً مجموعات 

د من صدقة وثباته على عٌنه من المستهلكٌن فً المنطقة التصمٌمات المنفذة , أما االستبٌان الثانً تم تطبٌقه بعد التثك

 ( والمختارة بطرٌقة عشوائٌة للتعرؾ على مد  قبولهم واستحسانهم للتصامٌم المنفذة .02الؽربٌة وعددهم )

 بناء وإعداد أداة البحث )االستبٌان (

 استبٌان خاص بالمتخصصٌن فً مجال المالبس والنسٌج :-1

لتعرؾ على أراء السادة األساتذة المتخصصٌن فً مجال المالبس والنسٌج وتتضمن محورٌن ) وٌهدؾ االستبٌان إلى ا

الوظٌفً والجمالً ( وعبارات ٌمكن من خاللها قٌاس نجاا التصامٌم المقترحة من حٌث تعبٌرها عن فن اإلبرو إلى جانب 

 لتنفٌذ.قٌاس نجاا التصمٌمات المقترحة من حٌث اختٌار الخامة واأللوان وأسالٌب ا
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 استبٌان خاص بالمستهلكات : -2

تررم إعررداد اسررتبٌان خرراص بالمسررتهلكٌن للتعرررؾ علررى مررد  تقرربلهم للتصررامٌم المقترحررة والتررً تحمررل جمالٌررات فررن اإلبرررو . 

وتضمن االسرتبٌان محرورٌن ) الروظٌفً والجمرالً (  ومجموعرة مرن العبرارات بحٌرث ٌمكرن الحكرم مرن خاللهرا علرى نجراا 

رحة من حٌث الشكل الجمالً ومد  مالئمتها وتوافقها مرع ذوق المررأة المعاصررة الترً تبحرث عرن التمٌرز التصمٌمات المقت

 والتجدٌد فً أزٌائها .

 : النتائج

بالنسرربة للفرررض األول مررن فررروض البحررث و الررذي ٌررنص علررى مررا ٌلررً   " توجررد فررروق داللررة إحصررائٌاً بررٌن التصررمٌمات 

مالٌة وفقاً ألراء المتخصصٌن " . للتحقق من صحة الفرض استخدمت الباحثة اختبرار المقترحة من حٌث تحقٌق الناحٌة الج

 كروسٌكال والٌز

  (Kruskal-Wallis Test للمقارنة بٌن متوسطات رتب درجرات التصرمٌمات مرن وجهرة نظرر 0( ، لحساب قٌمة )كا )

 المتخصصٌن فى الجانب الجمالى ، وٌتضح ذلك من الجدول التالً  

 صحة الفرض األولالتحقق من 
كا( قٌمة ) 2جدول رقم ) 

2
درجات التصمٌمات من رتب للمقارنة بٌن متوسطات  (  Kruskal-Wallis Testكروسٌكال والٌز ) ( الختبار 

 فً الجانب الجمالى ككل وجهة نظر المتخصصٌن

 العدد التصمٌم البٌان
متوسط 

 الرتب
 الداللة 2كا درجة الحرٌة

الجانب 

 الجمالى

 95.65 20 األولالتصمٌم 

10 35.06 0.01 

 104.38 20 التصمٌم الثانً

 130.18 20 التصمٌم الثالث

 141.20 20 التصمٌم الرابع

 61.43 20 التصمٌم الخامس

 115.23 20 التصمٌم السادس

 94.30 20 التصمٌم السابع

 106.05 20 التصمٌم الثامن

 131.28 20 التصمٌم التاسع

 130.35 20 التصمٌم العاشر

 105.48 20 التصمٌم الحادي عشر

 ( 2جدول رقم ) 
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 والرسم البٌانً ٌوضح ذلك

 
 (  1شكل رقم ) 

 التحقق من صحة الفرض الثانً 

صييمٌمات توجييد فيروق داللية إحصيائٌا  بيٌن الت" بالنسربة للفررض الثرانً مرن فرروض البحررث و الرذي ٌرنص علرى مرا ٌلرً   

 "   المقترحة من حٌث تحقٌق الناحٌة الوظٌفٌة وفقا  ألراء المتخصصٌن

درجرات التصرمٌمات رترب للمقارنرة برٌن متوسرطات  (  Kruskal-Wallis Testكروسٌكال والٌز ) ( الختبار 0كاقٌمة )

 فً الجانب الوظٌفً ككل من وجهة نظر المتخصصٌن

 متوسط الرتب العدد التصمٌم البٌان
درجة 

 حرٌةال
 الداللة 0كا

الجانب 
 الوظٌفً

 121.12 02 التصمٌم األول

12 40.24 2.21 

 40.00 02 التصمٌم الثانً

 100.00 02 التصمٌم الثالث

 100.00 02 التصمٌم الرابع

 04.00 02 التصمٌم الخامس

 106.00 02 التصمٌم السادس

 10.00 02 التصمٌم السابع

 124.64 02 م الثامنالتصمٌ

 106.04 02 التصمٌم التاسع

 100.40 02 التصمٌم العاشر

 11.10 02 التصمٌم الحادي عشر
 (  3جدول رقم ) 

 والرسم البٌانً ٌوضح ذلك :

 
 ( 2شكل رقم ) 
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 التحقق من صحة الفرض الثالث 

توجيد فيروق داللية إحصيائٌا  بيٌن التصيمٌمات مرا ٌلرً   " بالنسبة للفرض الثالث من فروض البحث و الذي ٌرنص علرى    

 " .  المقترحة من حٌث تحقٌق الناحٌة الجمالٌة وفقا  ألراء المستهلكات

درجرات التصرمٌمات رترب للمقارنة بٌن متوسرطات  (  Kruskal-Wallis Testكروسٌكال والٌز ) ( الختبار 0كاقٌمة ) 

 .  لى ككلفً الجانب الجما من وجهة نظر المستهلكٌن

 متوسط الرتب العدد التصمٌم البٌان
درجة 
 الحرٌة

 الداللة 2كا

الجانب 
 الجمالى

 249.61 50 التصمٌم األول

10 20.15 0.05 

 228.32 50 التصمٌم الثانً

 292.97 50 التصمٌم الثالث

 302.41 50 التصمٌم الرابع

 250.24 50 التصمٌم الخامس

 321.63 50 سالتصمٌم الساد

 269.75 50 التصمٌم السابع

 260.01 50 التصمٌم الثامن

 298.15 50 التصمٌم التاسع

 279.53 50 التصمٌم العاشر

التصمٌم الحادي 
 عشر

50 277.88 

 (  4جدول رقم ) 

 والرسم البٌانً ٌوضح ذلك :

 
 (  3شكل رقم ) 

 عالتحقق من صحة الفرض الراب

توجررد فررروق داللررة إحصررائٌاً بررٌن التصررمٌمات بالنسرربة للفرررض الرابررع مررن فررروض البحررث و الررذي ٌررنص علررى مررا ٌلررً   " 

 المقترحة من حٌث تحقٌق الناحٌة الوظٌفٌة وفقاً ألراء المستهلكات " .

ت التصرمٌمات درجرارترب للمقارنرة برٌن متوسرطات  (  Kruskal-Wallis Testكروسٌكال والٌز ) ( الختبار 0كاقٌمة )

 فً الجانب الوظٌفً ككل من وجهة نظر المستهلكٌن
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 متوسط الرتب العدد التصمٌم البٌان
درجة 
 الحرٌة

 الداللة 2كا

الجانب 
 الوظٌفً

 226.94 50 التصمٌم األول

10 29.87 0.01 

 231.91 50 التصمٌم الثانً

 285.46 50 التصمٌم الثالث

 277.01 50 التصمٌم الرابع

 240.87 50 التصمٌم الخامس

 333.90 50 التصمٌم السادس

 283.78 50 التصمٌم السابع

 239.00 50 التصمٌم الثامن

 325.84 50 التصمٌم التاسع

 303.24 50 التصمٌم العاشر

 282.55 50 التصمٌم الحادي عشر
 ( 5جدول رقم ) 

 :والرسم البٌانً ٌوضح ذلك 

 
 (  4شكل رقم ) 

 وجاء ترتٌب التصمٌمات من قبل المتخصصات

 ترتٌب التصمٌم متوسط الرتب التصمٌم

 المركز األول 141.2 التصمٌم الرابع

 المركز الثانً 131.28 التصمٌم التاسع

 المركز الثالث 130.35 التصمٌم العاشر

 المركز الرابع 130.18 التصمٌم الثالث

 المركز الخامس 115.23 التصمٌم السادس

 المركز السادس 106.05 التصمٌم الثامن

 المركز السابع 105.48 التصمٌم الحادي عشر

 المركز الثامن 104.38 التصمٌم الثانً

 المركز التاسع 95.65 التصمٌم األول

 المركز العاشر 94.3 التصمٌم السابع

 المركز الحادى عشر 61.43 التصمٌم الخامس

 ( 6) جدول رقم 
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 وجاء ترتٌب التصمٌمات من قبل المستهلكات

 ترتٌب التصمٌم متوسط الرتب التصمٌم

 المركز األول 321.63 التصمٌم السادس

 المركز الثانً 302.41 التصمٌم الرابع

 المركز الثالث 298.15 التصمٌم التاسع

 المركز الرابع 292.97 التصمٌم الثالث

 لمركز الخامسا 279.53 التصمٌم العاشر

 المركز السادس 277.88 التصمٌم الحادي عشر

 المركز السابع 269.75 التصمٌم السابع

 المركز الثامن 260.01 التصمٌم الثامن

 المركز التاسع 250.24 التصمٌم الخامس

 المركز العاشر 249.61 التصمٌم األول

 المركز الحادى عشر 228.32 التصمٌم الثانً

 (  7جدول رقم ) 

 نتائج البحث :

 أوضحت نتائج تطبٌق االستبٌانٌن أمكانٌة التصمٌم بفن اإلبرو , واثر ذلك فً تجدٌد خطوط الموضة . -1

 أن فن اإلبرو من الفنون التً تهتم بالتشكٌل الفنً الدقٌق لألعمال وإمكانٌة استخدام برامج الحاسب اآللً -0

 كار التصمٌم بناء على معرفة المصمم بثسلوب اإلبرو .االستفادة من اإلبرو كطرٌقة لصٌاؼة بعض أف -0

 استخدام فن اإلبرو فً تصمٌم وتنفٌذ المالبس ٌساهم فً تجدٌد األفكار وابتكار أسالٌب جدٌدة للتصمٌم  -4

 أكدت نتائج تطبٌق االستبٌان أن التصامٌم المنفذة أظهرت سمات فن اإلبرو . -0

 دس جاء بالمركز األول .ألراء المستهلكات لصالح التصمٌم السا

توجد فروق داللة إحصائٌاً بٌن التصمٌمات المقترحة من حٌث تحقٌق الناحٌة الوظٌفٌة وفقراً ألراء المسرتهلكات لصرالح  - 1

 التصمٌم السادس جاء بالمركز األول .

ألراء المتخصصٌن لصالح  توجد فروق داللة إحصائٌاً بٌن التصمٌمات المقترحة من حٌث تحقٌق الناحٌة الجمالٌة وفقاً  - 6

 التصمٌم الرابع جاء بالمركز األول .

 توجد فروق داللة إحصائٌاً بٌن التصمٌمات المقترحة من حٌث تحقٌق الناحٌة الوظٌفٌة وفقاً ألراء المتخصصٌن - 0

 لصالح التصمٌم التاسع جاء بالمركز األول .

ن حٌث تحقٌق الناحٌة الجمالٌرة وفقراً ألراء المسرتهلكات لصرالح توجد فروق داللة إحصائٌاً بٌن التصمٌمات المقترحة م - 4

 التصمٌم السادس جاء بالمركز األول .

توجد فروق داللة إحصائٌاً بٌن التصمٌمات المقترحة من حٌث تحقٌق الناحٌة الوظٌفٌة وفقراً ألراء المسرتهلكات لصرالح  - 1

 التصمٌم السادس جاء بالمركز األول .
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 : توصٌات البحث

ضرورة االستلهام من الفنون المختلفة مثل فن اإلبرو فً مجال تصمٌم األزٌاء فً المقررات الدراسٌة مثل مادة تصمٌم  -1

 األزٌاء.

 إجراء المزٌد من الدراسات واألبحاث التً تتناول جمالٌات فن اإلبرو . -0
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