
 

 المجــمة العممــــية لمتربيــــة النوعيـــة والعـموم التطبيقـــية
esThe Scientific Journal of Specific Education and Applied Scienc 

 

1 

 

 تصميم المالبس بمنيجيات عموم الطاقة
 

 ىالو عادل محمد منصور
 كميو اإلقتصاد المنزلى -جامعة حمواف 

 معيده بقسـ المبلبس والنسيج
 محمد سمير الصاوى   م عبد القادر               إيمان عبد السال    

 سوكمية اليند -جامعة مصر الدوليو    كميو اإلقتصاد المنزلى   -جامعة حمواف 
 العمارة  قسـ                قسـ المبلبس والنسيج                 

 ممخص البحث
ييدؼ البحث الى  طرح وصياغة منيجا لمتعامؿ بمقاييس وأسس عمـو 
الطاقة فى تصميـ المبلبس لمتوصؿ إلى تصميمات تحقؽ الجانب الوظيفى 

بالتكامؿ بيف  والجمالى والنفسى، كما ييدؼ إلى إكماؿ حمقة تصميـ المبلبس
عناصر وأسس التصميـ وقواعد وأسس بعض عموـ الطاقو مثؿ )عمـ الطاقو 
الصينى واليندى القديـ وعمـ ىندسة التشكيؿ الحيوى "البايوجيومترى" وعمـ ىندسو 
األعداد والنسب( فى تصميـ منتج ممبسى لمشباب ييدؼ لرفع كفاءة أداءىـ 

ب تبعا ألسس وقواعد عموـ الطاقو، الحيوى، وتـ تصميـ عدد مف المبلبس لمشبا
مع تطبيؽ أسس وعناصر تصميـ األزياء، ثـ عرضت التصميمات عمى عينتى 

( مف المتخصصيف فى تصميـ األزياء لمتعرؼ 6البحث التى تمثمت فى عدد )
عمى أرائيـ فى تمؾ التصميمات ومدى تحقؽ فييـ النواحى الجماليو والوظيفيو 

مف الشباب لمعرفة ارائيـ فى مدى مناسبة  (33مف خبلؿ استطبلع رأى، و)
 توصل البحث إلى :و التصميمات ليـ مف خبلؿ استطبلع رأى . 

إمكانيو إنتاج تصميمات مبلبس تواكب العصر مف خبلؿ التصميـ تبعا ألسس -
وقواعد عموـ الطاقو مما قد يجعميا تحمؿ فى طياتيا طاقو إيجابيو تساعد 
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ويو بكفاءه،التصميمات المقترحو والتى تـ اإلنساف عمى أداء الوظائؼ الحي
تصميميا تبعا السس وقواعد عموـ الطاقو المختمفو قد القت قبوال مف 
المتخصصيف، وتوصؿ اف ىناؾ تصميمات اجتمع عمييا اراء اغمب 

كاف أفضؿ الثالث المتخصصيف انيا تحمؿ قيـ جماليو اكثر مف غيرىا فالتصميـ 
، وأخيرا التصميـ االوؿ، ثـ التصميـ الثانىلتصميـ التصميمات وفقا لرأييـ، يميو ا

التصميمات المقترحو والتى تـ تصميميا تبعا السس وقواعد عموـ الطاقو الرابع، 
 المختمفو قد القت قبوال مف المستيمكات .

 مقدمة ومشكمة البحث :

الممبس ىو الجمد الثانى لئلنساف والذى يحميو مما يتعرض لو مف          
ارجيو لذلؾ يمكف اعتباره الدرع الواقى لو، كما اف المبلبس ليا دور مخاطر خ

كبير لمتأثير عمى صحة الفرد وايضا تؤثر عمى البيئو المحيطو باالنساف والتى 
، وحيث اف االنساف يعيش حياتو كميا مرتديا لممبلبس والتى 1تؤثر عمى صحتو

واع المبلبس وخامتيا تعد اوؿ طبقو مف طبقات البيئو المحيطو بو وباختبلؼ ان
وتصميماتيا يختمؼ تأثيرىا عمى االنساف نفسيا وجسديا، ىذا مادعى االنساف الى 
االبتكار الدائـ فى تصميـ االزياء والمبلبس الرضاء غاياتو المتجدده دائما مع 

 تطورات المجتمع والبيئو التى يعيش فييا .

ة مثؿ التأثيرات اآلف ظيرت لئلنساف بعض المشكبلت التكنولوجية الحديث
السمبيو لممجاالت الكيرومغناطيسية وتأثيرات اإلشعاعات األرضية عمى صحتو، 
ومع تطور نظريات الفيزياء ظيرت مفاىيـ  جديدة لمكوف تقدـ عمى أنو مزيج مف 
الطاقو، وىذه المفاىيـ الجديدة أدت إلى تغيير جذرى فى صياغة العموـ المختمفة، 

                                                           
1

وث البربهو النويهو ، العدد ، رللة حب "ادلالبس وصحة االنسان ىف القرن احلادى والعشرين"7منال البكرى ادلتوىل ( 
 .160م ، ص0202السابع يشر ، مايو 
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ـ الخاصة بكؿ المنتجات واألماكف واألشياء التى وشمؿ ىذا التغيير المفاىي
يتعامؿ معيا اإلنساف وبالتالى أصبح تعريؼ عناصر تشكيؿ وصياغة ىذه 
-األشياء أنيا عبارة عف كيانات مختمفة مف الطاقة، حيث أف كؿ مف )الشكؿ 

واأللواف( لة طاقة، وكؿ منيا يتبع صورة معينة مف صور  –والمواد المختمفة 
 ى تؤثر عمى المستخدـ ليا .الطاقة الت

وعمى ىذا األساس فإف صياغة التصميـ لكؿ منتج يتعامؿ معو اإلنساف 
أصبحت تتعدى بعدىا التشكيمى المدرؾ إلى بعد جديد غير مدرؾ، وأصبحت 
وسيمة لصياغة وتشكيؿ نوعية الطاقة المحيطة بو وبالتالى أصبحت أداة لمتأثير 

  عمى صحة اإلنساف واتزانو الحيوى .
ىى التى تحكـ العبلقة بيف األنظمة  Bioenergy)والطاقة الحيوية )  

الحيوية لمكائنات الحية، وتتنوع صورة ىذه الطاقة داخؿ جسـ اإلنساف ما بيف 
طاقة ايضية كيميائيو وكيروحيوية وحيوية ضوئية، وحيوية رقمية تسمى 

إلدخاؿ التوازف فى )مغناطيسية الحياة( ، وتعد تمؾ العموـ أحد الحموؿ المناسبة 
جسـ اإلنساف، حيث أنو يبحث فى كيفية تنظيـ المجاالت المختمفة لطاقة 
الكائنات الحية لتوفير اإلنسجاـ التاـ فى الكوف بيف جميع مجاالت الطاقة 

 المختمفة، وىى عمـو تدرس 
الوظيفة(كما أنو يدخؿ العامؿ  -الطاقة  –العبلقة بيف ثبلث عناصر: )الشكؿ 

فى استخدامات التكنولوجيا الحديثة، والتى تسببت فى بناء حضارة لـ اإلنسانى 
يسبؽ ليا مثيؿ فى توفير أساليب الراحة لئلنساف ولكف عمى حساب صحة 

 .  2اإلنساف سواء عمى المستوى المادى أو النفسى أو الفكرى أو الروحى

                                                           
2

7"تولهف اخلامات ىف الفن ادلصرى القدمي واإلفاده منها ىف إثراء القهم التشكهلهو ىف مساح يبد العاطى أمحد  ( 
 .0223"، رسالة ماجستري، كلهو البربهو النويهو، جامعو القاىره، ادلشغوالت اخلشبهو ادلعاصرة
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اقة ومف ىنا جاء االىتماـ بتمؾ العموـ التى تحقؽ التوازف النوعى فى الط
الحيوية والتوافؽ فى تبادؿ الطاقة مع البيئة المحيطة، وىو ما يشار إليو عمميا 

 . 3بتوازف تبادؿ الطاقة البيئى النوعى
وقد أثبتت العديد مف الدراسات فى مجاالت مختمفة أف تطبيؽ عمـو 
الطاقة عمى المنتجات ليا تأثير إيجابى عمى بيئة الفرد المحيطة، وبالتالى تأثير 

،  4بى عمى صحتو وحياتو. كدراسة )رضوى محمد فيمى عبد العزيز كامؿ(ايجا
ودراسة)نيفيف شرؼ ومحمد  5و)سالى الصاوى و باسؿ كماؿ ومحمد سمير(

، و)ريياـ  7،وأيضا دراسو )ميا محمود إبراىيـ( 6سمير الصاوى و اخروف (
السكنية فى مجاؿ تصميـ وتنفيذ البيئات  9، و)أميرة السيد كامؿ( 8محسف محمد(

المختمفة كانت مف أىـ نتائج تمؾ الدراسات أف استخداـ عناصر التشكيؿ الحيوى 
أدى إلى الحصوؿ عمى مساكف صحية وأيضا استشفائية وتحسيف العبلقة بيف 

 محتويات البيئة الداخمية لممبانى مف اآلثاث وبيف صحة 
اإلنساف، كما يوجد عدد مف الدراسات القميمة فى مجاؿ طباعة 

نسوجات والمنتجات الخشبية تناولت تأثير عموـ الطاقة المختمفة عمى تمؾ الم
                                                           

3
"صهاغو مفردات لغو ىندسو التشكهل احلهوى ىف تصمهم األثاث وأثرىا يلى معدالت ساىل إمسايهل يراىف 7 ( 

 . 0202،رسالو دكتوراه غري منشوره، كلهو الفنون التطبهقهو، جامعو حلوان، األداء اإلنساىن"

. )Influence Of Biogeometry On Thermal comfortRadwa Mohamed Fahmy, (2015 )
4

FACULTY OF ENGINEERING,       CAIRO UNIVERSITY -GIZA, EGYPT . 

5) Sally Essawy, Basil Kamel, Mohamed ElSawy, Timeless Buildinee And  Human  

Brain  The Effect of Spiritual Spaces on Human Brain Waves, International 

Journal of Architectural Research  
6) Nevin E. Sharaf, Mohamed Samir El-Sawy and Other.(2014). Protective Role of 

Biogeometry Against Indoor Pollutants of Some Egyptian Building Materials 

in Adult Male Rats. Misr International University Cairo, Egypt. 
، زسالح دكرْزاٍ، صو٘ن الداخلٔ هي هٌظْزعلْم الطالح ":" ص٘اغح جدٗدج لعٌاصس الرهِا هحوْد إتساُ٘ن  (  7

 . 2009كل٘ح الفٌْى الرطث٘م٘ح، جاهعح حلْاى، 
:" الثاْٗجْ٘هرسٓ كوٌِج لص٘اغح عٌاصس العوازج ّالرصو٘ن الداخلٔ تالوٌرجعاخ ( زِٗام هحسي هحود علٔ 8

 . 2016رطث٘م٘ح، جاهعح حلْاى، ، زسالح هاجسر٘س )غ٘س هٌشْزج (، كل٘ح الفٌْى الالس٘اح٘ح اإلسرشفائ٘ح "

، رسالة " العالقة التفاعلية بين العلوم الحديثة والتصميم الداخلى للمسكن الصحى "( أميرة السيد كامل محمد :9

 . 7102ماجستير) غير منشورة (، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، 
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، وفى مجاؿ تصميـ االزياء تطرقت  10المنتجات كدراسو)سماح عبد العاطى(
لعبلقة المبلبس بالتشكيؿ الحيوى  مف خبلؿ "دراسة  11دراسة )آالء أشرؼ(

حيوى" وتناولت االتجاىات الحديثة لتصميـ األزياء باستخداـ ىندسة التشكيؿ ال
الدراسة تصميـ منتجات مختمفة تبعا لمنسب الخاصة بيندسة التشكيؿ الحيوي، 
واإلقتباس مف كؿ تصميـ عدد مف التصميمات تتبع اإلتجاىات الحديثة لممبلبس 

. 
ىذا مادعى الباحثيف إلى فكرة البحث الحالى والتى تعتمد فى األساس 

عدىا التشكيمى المدرؾ إلى بعد عمى صياغة التصميـ لممبلبس بحيث تتعدى ب
جديد غير مدرؾ، فقد تصبح وسيمة لصياغة وتشكيؿ الطاقة مف خبلؿ تصميميا 
تبعا لمنيجيات عموـ الطاقو المختمفو وبالتالى تصبح أداة لمتأثير عمى صحة 
تزانو الحيوى وتكوف أداة لمحماية مف الترددات والموجات الضارة   اإلنساف وا 

لعموـ التى تمكنيا مف تحويميا إلى منتج أكثر صحة، وأقؿ بربطيا بمجموعة مف ا
تموثا مف الموجات السالبة، وبالتالى مساعدة اإلنساف عمى أداء وظائفو بالكفاءة 

 المطموبة مف خبلؿ زيادة الطاقة الحيوية لو . 
 ويمكن تحديد مشكمة البحث فى التالي :

ـ مبلبس لمفتيات فى ما مدى نجاح تطبيؽ منيجيات عموـ الطاقة فى تصمي  -
 مرحمة الشباب ؟

 ما ىو رأي المتخصصيف في التصميمات المقترحة مف الناحيو الجمالية ؟  -
 ما درجة تقبؿ المستيمكيف لمتصميمات المقترحة؟  -
 
 

                                                           

  سواح عثد العاطٔ أحود: هسجع ساتك ذكسج( 10

" رسالة ماجستير، " اتجاهات حديثة لتصميم األزياء باستخدام هندسة التشكيل الحيوى لسيد: آالء أشرف ا( 00

 . 7102كلية البنات، جامعة عين شمس، 
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 وييدف البحث الى:
ابتكار تصميمات لفئة الشباب مف الفتيات باستخداـ بعض عناصر التصميـ  -

 مف خبلؿ عموـ الطاقو.
التعرؼ عمى رأى المتخصصيف في التصميمات المقترحة مف الناحيو   -

 الجمالية .
 .قياس مدى درجة تقبؿ المستيمكيف لتمؾ التصميمات   -
 

 اىمية البحـث :
 قد يفيد ىذا البحث  في :   

تقديـ صياغات جديدة  مع محاولة إيجاد عبلقة بيف تصميـ االزياء وعموـ الطاقو
ف عناصر التصميـ وابجديات عمـو الطاقو .واالستفادة لممبلبس نتيجو المزج بي

مف تأثير طاقة عناصر التصميـ فى تصميـ مبلبس لمشباب تعمؿ عمى توازف 
 الطاقة الحيوىو فى اجساميـ.

 فروض البحث :
يمكف االستفادة مف دراسة عمـو الطاقو  في ابتكار تصميمات تناسب الفتيات -1

 فى مرحمة الشباب.
ت داللة إحصائية بيف التصميمات االربعو وفقا آلراء توجد فروؽ ذا-2

 المتخصصيف.
وفقا آلراء  االربعوتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التصميمات -3

 . المستيمكات
 مصطمحات البحث :

 المبلبس: تصميـ 
لغو فنيو قواميا مجموعو مف العناصر المترابطو كالخط ، الشكؿ ، الموف  

يا مف حيث الطاقو والمحكومو بعدد مف االسس كالسيطره والخامو بسماتيا وحالت
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والتوازف وااليقاع وتوظيفيا بما يتبلئـ مع جسـ االنساف لتحقيؽ الجماؿ والمنفعو 
 والحمايو المطموبو .

يعد تصميـ االزياء مف اىـ الفنوف االساسيو في الحضاره فيو يعرض 
تتصؼ بيا العديد مف مظاىر ثقافات الماضي ويوضح الخصائص الذي 

 12المجتمعات عبر القروف 
 عمـو الطاقو :  

تمؾ الطاقة الكامنة المحركة لقوى الكوف ىى العموـ التى تناولت دراسة 
الطبيعية والتى تسير فى كؿ أنماط وصور الحياة ،واتزاف ىذه القوى يساعد عمى 
. البقاء وانشطارىا يدمر ماحولو واختبلليا يؤثر سمبا عمى الحياة بصورة عامة

وعموـ الطاقة الحيويو ىى تمؾ العموـ التى تدرس اثر المؤثرات الخارجيو 
والداخميو عمى العمميات الحيويو والطاقو الداخميو لمكائنات الحيو كعمـ )الطاقو 
الصينى واليندى القديـ وعمـ ىندسة التشكيؿ الحيوى "البايوجيومترى" وعمـ ىندسو 

 .  13األعداد والنسب(

 حدود البحـث :

الطاقو الصينى  تصر ىذا البحث عمى دراسة  بعض عموـ الطاقة كعمـاق
واليندى القديـ وعمـ ىندسة التشكيؿ الحيوى "البايوجيومترى" وعمـ ىندسو األعداد 

و تطبيؽ أسس وقواعد ىذه العموـ فى تصميمات لبموزات لمفتيات مف  والنسب
 (.33-18سف )

 : عينة البحث
 : تمثمت عينة البحث فى مجموعتيف

                                                           

 . 2،2011دازعالن الكرة، الماُسٍ، ط"لْاعد ّأسس ذصو٘ن االشٗاء"، ( ٗسسٕ هعْض:12
ٓ ت٘ي الٌظسٗح ّالرطث٘ك،  ٌُدسح الرشك٘ل الحْ٘ "الطالح ّلغح الشكل"،هحود سو٘س الصآّ  :  (01

 .2015داز الِدٓ، الماُسج ، 
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المجموعة االولى : ىى عدد مف المتخصصيف االكاديميف فى مجاؿ المبلبس 
 (.13والنسيج وعددىـ )

 ( . 133المجموعة الثانية : ىى عدد مف الفتايات وعددىـ )
 منيج البحث:

 والدراسو التطبيقيو.يتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي 
 إجراءات البحث :

 :  اوال :االطار النظرى
 االزياء.تصميـ -1

إف تصميـ األزياء فف مف الفنوف التشكيمية لما فيو مف اإلبداع وابتكار  
تصاميـ جميمة ونافعة لئلنساف فيو يجمع بيف اإلحتياجات الجمالية والنفعية 
ف عممية بناء التصاميـ تعتمد بشكؿ عاـ  والخاصة والعامة في نفس الوقت، وا 

فيـ األساسيات باإلضافة إلى القدرات عمى الكثير مف الدراية والدقة والميارة وت
 اإلبتكارية الخبلقة مع إدخاؿ لمسات جمالية وفقَا لمتطمبات التصميـ .

 عناصر تصميـ األزياء .
تعتبر الخطوط، بانواعيا المختمفو واألشكاؿ، واأللواف بخصائصيا  

يو المتعدده، والمواد)القماش( بتأثيراتو الناتجو مف تنوع سطحو وتراكيبو النسيج
المختمفو ىي العناصر المكونة ألي تصميـ، والفكرة العامة في تصميـ األزياء 
ميمة كأي موضوع يتعمؽ بالذوؽ السميـ، وعناصر التصميـ ليا القدرة عمى 
التشكيؿ والتحوير، وعند بناء أي تصميـ فمف الضروري التفكير في كؿ عنصر 

تبلئـ داخؿ الوحدة مع مف العناصر المكونة لمتصميـ عمى حدة حتى يمكف أف ي
باقي العناصر، ألف جماؿ كؿ عنصر يتوقؼ عمى الصمة بينو وبيف العناصر 

 األخرى حتى نصؿ إلى الصورة الفنية المبتكرة .
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دراكو ليذه  وعناصر التصميـ ىي مفردات يستخدميا الفناف أو المصمـ، وا 
سيبًل طيعًا  العناصر إدراؾ جيدًا واعيًا يساعده في عممية التخطيط ويجعؿ عممو

 الخامو( . –الموف  –الشكؿ  –وىذه العناصر ىى ) الخط 
 عمـو الطاقو:-2

قامت الحضارات السابقة عمى عموـ ومفاىيـ تبنى أساسا عمى مبلحظة  
الكوف وما فيو مع محاولة التناغـ معو وكانت الطاقة ىى المحرؾ األساسى ليذه 

ة، الطاقو الينديو القديمو، عمـ العموـ والتى منيا عمـ الطاقو الصينية القديم
ىندسو التشكيؿ الحيوى"البايوجيومترى"،عمـ ىندسو األعداد النسب  وفيما يمى 

 توضيح لكؿ عمـ مف العموـ .
 عمم ىندسو الطاقو الصينية القديمة :-أ

اتخذت الطاقة فى الحضارة الصينية القديمة اسماء منيا "شى" وعبر عنيا 
طوط وقنوات تمتد عبر الكائف الحى وخاصة الصينيوف بانيا تتساب فى خ

االنساف )الجسـ البشرى ( وأف عبلج المرض يكوف بتنشيط انسياب ىذه الطاقة 
( ورفع ما يحجب انسيابيا وظير معو عمـ أطمؽ عميو 1)شكؿ

( اى عمـ الوخز باإلبر الصينية ومع انو ACUPUNCTURE"االكوباكنتشر")
 ب المختمفة إال أنو اآلف اعترؼ بو كأحد ظؿ يياجـ لفترة طويمة مف مدارس الط

الطرؽ اليامة لعبلج كتير مف األمراض والتى قد يفشؿ فييا الطب الحديث 
 .14ومراكز ونقط الطاقة وكذلؾ وضعوا الخرائط لجسـ االنساف

 
 
 
 
 

                                                           

 ( هحود سو٘س الصآّ  : هسجع سثك ذكسج .14
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 15(1)شكؿ 

ألنسجة واألعضاء ويقوـ ىذا النظاـ بإمتصاص وتوزيع طاقة الحياة لمخبليا وا
وعرؼ العالـ ىذا النظاـ مف خبلؿ مسارات الطاقة المختمفة بالجسـ والتى يقـو 
عمييا العبلج بالضغط واالبر الصينية والذى أصبح معترفا بو دوليا وطبيا 
وأصبح يدرس فى العديد مف مدارس الطب. وىذه النقاط الخاصة تقع عمى 

قة الحياة وىو"الشى" وىذا النوع مسارات الطاقة التى تحمؿ إحدى أنواع طا
 من الطاقة ياتى من خالل ثالثة مصادر :الخاص 

 أوليا  : ما ياتى مف الطاقة الحيوية المورثة مف الوالديف  .
 ثانييا : ىى جزء ممتص ومنتج مف األغذية التى تؤكؿ .

ثالثيا : وىو أىميـ والذى يأتى مباشرة مف البيئة المحيطة ويأخذ مساره إلى 
ؿ الجسـ مف خبلؿ مسارات الطاقة الرقيقة وتقميا الى المسارات التى توزعيا داخ

عمى جميع أعضاء الجسـ وتبعا لنظرية الطب التقميدى الصينى فإف المرض ىو 
نتيجة لعدـ اتزاف تدفؽ الطاقة "شي" الى األعضاء المختمفة وأف العبلج بالضغط 

 .16إعادة ىذا االتزاف  او باالبر الصينية ىو أحد الطرؽ التى تساعد عمى
 

                                                           

15) Acupuncture chart for women  https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1xgk   
m6hSKjiSspn6A79XXaa.jpg?size=194222&height=800&width=800&hash=725af40

699ce168b973762belee  Acupuncture chart for women   
 هحود سو٘س الصآّ  : هسجع سثك ذكسج .( 16
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 عمم ىندسو الطاقو الينديو القديمو:-ب
وفى الحضارة اليندية ظيرت ىذه الطاقة والتى كانوا يعتقدوف أنيا تسود  

المكاف وتستطيع شفاء المرضى وىى التى أطمقوا عمييا "برانا" وىى "بالمغة 
يا تنفس السنسكريتية" تعنى الطاقة األولية وفى بعض األحياف تترجـ عمى أن

الطاقة الحيوية وليا عديد مف المعانى فى مختمؼ المستويات فيى تمثؿ الشكؿ 
األساسى لمطاقة التى تعمؿ فى المستوى العقمى وكذلؾ فيى الطاقة األولية 
الخبلقة والتى تنبع مف قوى الطبيعة، والبرانا ىى التى تقوـ عمى إعادة صياغة 

فسو اإلنساف والذى يمثؿ أصؿ الحياة مكونات اليواء وخاصة االكسجيف الذى يتن
وترتفع البرانا داخؿ الفرغات المعمارية وتظؿ متقاربة ومتبلحمة مع الفراغ ميما 

 .17كاف شكؿ الفراغ ولكنيا ترتب بتوجييو 
ومف دراسة ىذه الطاقة ظيرت عموـ ذات صمة بيا مثؿ دراسة قنوات   

عمييا "الشاكرا" وىى تعنى الطاقة داخؿ الجسـ البشرى وبواباتيا والتى يطمقوف 
( وكاف الينود يعتقدوف 2دوامات أشبو بالعجبلت )شكؿ -بالمغو "السنسكريتية" 

أف الطاقة القادمة مف العالـ األثيرى تنفذ الى الجسـ البشرى مف خبلؿ ىذه 
واستطاع المراكز وتاخذ ىذه المراكز أىميتيا الرتباطيا بأعضيا الجسـ المختمفة 

 .18ير ىذه المراكز بإستخداـ طريقة كيرلياف العمـ الحديث تصو 

                                                           

:Judy Piatkus limited.).Working With Earth Energies.LondonDavid, Furlong. (2003 

17) 

. New York: Vastu Living Creating A Home For The Soul18) Cox,Kathleen.(2000).

Marlowe and Company. 
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 19(2)شكؿ 

وىذه الطاقة ىامة لصحة اإلنساف ويمكف اف نرجع ىذه الطاقة إلى "الطاقة   
الروحية " والتى تنطمؽ مف خبلؿ مداخؿ مختمفة بالجسـ وترتبط ىذه المداخؿ 

عمييا باالعضاء المختمفة المادية وىو نظاـ خاص بالمراكز السبعة والتى يطمؽ 
بمعنى  20( وجاءت ىذه الكممة مف "المغة السنسكريتية"CHAKRASالشاكرا" )"
(WHEEL عجمة والتى بواسطة قدرات خاصة أمكف لبعض الناس رؤيتيا )

واستطاعوا أف يصفوىا بأنيا مثؿ العجبلت الدائرية المموية مف الضوء المموف 
اس العممية التى تصور وأمكف اآلف رؤيتيا وتصويرىا وقياسيا بواسطة أجيزه القي

اليالة حيث تمتص الطاقة الكونية الرقيقة لمجسـ مف خبلؿ تمؾ المراكز وتتدفؽ 
ىذه الطاقة بداخؿ الجسـ ويطمؽ عمييا "البرانا" بالغة اليندية وتتأثر تمؾ الطاقة 

 .21بمكونات الشخصية وبالعواطؼ كما تتأثر أيضا بالوضع الروحى 

                                                           

 (19طفٔ سل٘واى الشكساخ السثع ّازذثاطِا تالجسن ّزد هص

  38.html_post,2016-https://masterward1.blogspot.com/2016/03/blog 

- www.esatclear.ie/cammalot/auraphotos.html 20) 

: ُٖ لغح لدٗوح فٖ الٌِد ُّٖ لغح طمْس٘ح للٌِدّس٘ح، ّالثْذٗح، ّالجاً٘ح. لِا هْلع فٖ الٌِد السٌسكسٗر٘ح  -

ّجٌْب شسق آس٘ا هشاتَ للغح الالذٌ٘٘ح ّالًْ٘اً٘ح فٖ أّزّتا فٖ المسّى الْسطٔ، ّلد الحظ ُرا الشثَ العالن 

 .ّٗل٘ام جًْص ح٘س كاى ٗعول لاض٘اً ٌُان، ّلِرٍ اللغح جصء هسكصٕ فٖ الرمل٘د الٌِدّسٖ اللغْٕ

21) Alvino, Gloria : The Human Energy Field in Relation to Science, Consciousness, 

and Health , 1996 ,http://www.vxm.com .  

 

https://masterward1.blogspot.com/2016/03/blog-38.html_post,2016
http://www.esatclear.ie/cammalot/auraphotos.html
http://www.esatclear.ie/cammalot/auraphotos.html
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ركز الجذور والذى يقع فى نياية العمود الفقرى السبعة ىو م وأوؿ ىذه المراكز
الذى برتبط بالييكؿ العظمى بالنخاع العظمى وىو المصدر االساسى لتكويف 
 الخبليا ونتيجة ليذا االرتباط فيعتقد أف ليا تاثير كبيرا فى تقوية جياز المناعة .

مبايض يقع مباشرة فوؽ الحوض السفمى وتقع عند النساء أعمى ال والمركز الثانى
 وعند الرجاؿ فوؽ الخصيتيف ولذلؾ فيى مسئولة عف التكاثر والجنس .

يقع فوؽ المعدة ويرتبط بالبنكرياس والغدة الكظرية والتى ترتبط  المركز الثالث
 بعمميات اليضـ وتتعمؽ أيضا بعمميات اإلجيادات المختمفو بالجسـ.

مب ويرتبط بالغدة يقع فى منتصؼ الصدر ويطمؽ عميو مركز الق المركز الرابع 
 .22وىى التى تمعب دورا أساسيا فى تنظيـ مستويات الدفاع داخؿ الجسـ 

يرتبط مباشرة بالغدة الدرقية ويقع مباشرة فوقيا وىى ترتبط  والمركز الخامس
 بالمعدالت االيضية .

أو مركز الجبية ويقع ما بيف العينيف وترتبط مباشرة بالغدة  والمركز السادس
الغدة األساسية المرتبطة بالمخ وىى تنتج ىرمونات خاصة ترتبط النخامية وىى 

 بمعدالت األداء والنشاط المختمفة 
أو المركز التاج وترتبط أيضا بالغدة النخامية وتؤثر فى إنتاج  المركز السابع

 الميبلتونيف وتتوزع جميع ىذه المراكز عمى المحور الرأسى لمجسـ .
ثيرات أقوى مف كونيا ترتبط بالعمميات ويظير أف المركز السبعة ليا تأ 

عمى المستوى الحيوى فقط ولكنيا تؤثر فى العمميات عمى المستوى العاطفى 
والروحى فكؿ شاكرا ترتبط بعصب خاص يعرؼ بالعقد العصبية وكؿ منيا يعتبر 
كأنو مركز مخى صغير ولو ذاكرة يمكف مف خبلليا لؤلعضاء تذكر ما قامت 

  23بو
 

                                                           

la,USA:Lotus Press.-gri. Shan). Aura Healing HandbookLubeck,Walter.(2000 22)  

. London: Judy Century 
st

Vibrational Medicine For the 21Gerber,Richard.(2000).

Piatkus Ltd. 23) 
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 Biogeometryلتشكيل الحيوى )البايوجيومترى (: عمم ىندسة ا -ج
ىو عمـ يدرس تأثير األشكاؿ اليندسية عمى العمميات الحيوية داخؿ 

، ويبحث عف كيفية إيجاد طاقة نوعية متناغمة فى البيئة  24الكائنات الحيو
المحيطة باإلنساف، وكيفية إدخاؿ الطاقة المنظمة فى المجاالت المختمفة لطاقة 

لحية، باعتبارىا أساس اإلتزاف فى الكوف مف خبلؿ دراسة العبلقة بيف الكائنات ا
 .25الشكؿ والوظيفة والطاقو 

وعمـ البايوجيومترى ينظر لمكوف عمى أنو محيط ىائؿ مف الذبذبات  
المختمفة والتى جعميا اهلل تتعايش معا سواء أدركت ىذه الموجات أـ ال . بمعنى 

ترجمة الذبذبة بواسطة وسائؿ حؿ الشفرات  أف إدراؾ الصفة المادية راجع إلى
الخاصة بكؿ مخموؽ فإف اهلل وضع فى كؿ مخموؽ نظاـ ترجمة خاص بو 
بستطيع مف خبللة إدراؾ وفيـ الذبذبات الخاصة بو والمماثمة لو والتى يستطيع 
أف يدخؿ فى رنيف معيا، وبالتالى فاف لغة الكوف ىى لغة ذبذبية تستطيع أف 

ذا استطاع أى مخموؽ او أى ذبذبة أف تغير مف ترددىا تتحاور بيا المخم وقات وا 
لتكوف فى حالة رنيف مع مخموؽ ذبذبى آخر فإنيا تحدثو وتتحاور معو وتؤثر فية 
وتتأثر بو . ولذلؾ فإنو مف الياـ إدراؾ ىذه الصفة الذبذبية ومحاولة فيميا حتى 

ت ذبذبات تنتج مف نستطيع التحدث بمغة الكوف، فعمى سبيؿ المثاؿ يعتبر الصو 
حركة األحباؿ الصوتية بالحنجرة وتخرج منيا ذبذبات تقوـ بدفع اليواء أماميا 
وحتى ىذه المرحمة اليوجد معنى ليذا الصوت ولكف عندما يصؿ ىذا اليواء الى 
المستقبؿ وىو األذف، تبدأ مراحؿ فؾ ىذه الشفرة وتوصيميا لممخ الذى يقـو 

عطاء أوامر لمجسـ حت ذا أخذنا ىذا المفيـو بفيميا وا  ى يبدأ فى رد الفعؿ . وا 

                                                           

 :" العوازج ّالٌِدسح الحْ٘ٗح ، ًحْ هٌِج٘ح لسفع كفاءج األداء داخل الفساغاخ الوعوازٗح(هحود سو٘س الصآّ 24

 .2004،  كل٘ح الٌِدسح ، جاهعح الماُسج ، "،زسالح دكرْزاٍ )غ٘س هٌشْزج (

25)Ibrahem Karim : Back to Future for Mankind, Bio Geometry Consulting 

Ltd,Egypt,2009. 
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وطبؽ عمى كؿ الكوف نجد أنو البد مف وجود مرسؿ أو مصدر لمذبذبة والبد مف 
 .26وجود مستقبؿ ليا 

وبما أف ىذه األشكاؿ اليندسية ليا ذبذبتيا الخاصة فيى تؤثر بقدر ما  
او باخرى  فى المحيط الخاص بيا وكؿ مف يتعامؿ مع ىذه االشكاؿ فيو بصورة

يستقبؿ ىذا التأثير وقد يدركو او اليدركو، واذا ظير ىذا التاثير فى صورة تنظيـ 
لمطاقة ذبذبية ضارة وبالتالى فإف عممية البحث عف االشكاؿ التى يصدر عنيا 
تمؾ الموجات المنظمة ىى بداية الفكر فى عمـ البيوجيومترى وبدراسة االشكاؿ 

والعموـ المتصمة بيا سواء أكانت مادية اـ رمزية اليندسية المختمفة وتركيباتيا 
وجد أف ىذه الطاقة المنظمة تتواجد بالمركز واف الشكؿ اليندسى الذى اليمكف 
رسمو بدوف مركز ىو الدائرة ، والدائرة كشكؿ ىندسى يرمز ليا فى الحضارات 
المختمفة عمى انيا رمز الى اهلل فيو كؿ شئ فى المركز وال شئ فى المحيط 

خارجى، فيو االوؿ فى المركز وببل نياية فى المحيط والكوف كمو يعمؿ مف ال
منظومة دائرية تعتمد عمى المراكز فالمجرات بالسماء ليا مركزىا والذرة الدقيقة 
ليا مركز ىا وكمما وصؿ االنساف الى مركز وجد مركزا آخر أدؽ منو وال نياية 

 .27 ليذ المراكز إال عند النقطة النيائية وىى اهلل
 

 أسس التشكيل باستخدام البيوجيومترى
فى عمـ البيوجيومترى يبدو أف ىناؾ عددًا مف ىذه األسس التشكيمية لو   

مردود فى مفيـو الطاقة المنظمة وذلؾ مثؿ:اإليقاع والنسب والتوجبو واالرتباط 
بالمركز واالتزاف المتماثؿ وغير المتماثؿ والتداخؿ، وتعمؿ ىذه العناصر منفردة 

                                                           

Biogeometry and the Forming Process Back to the Future 26) Karim,Ibrahim. (2002). 

-WPAHR-onal Conference of the UIA. Alexandria:First Internatiof New Architecture

V on Architec-ture&Heritage as a Paradigm for Knowledge and Development 

Lessons of the Past, New Invventions and Future Challenges. 

27) Karim,Ibrahim : Op cit. 
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و مجتمعة عمى إيجاد نوعية مف الطاقة المطيفة المنظمة داخؿ التشكيؿ وىذه أ
الطاقة تؤثر إيجابيًا عمى محتوى ىذا التشكيؿ وذلؾ مما يضيؼ بعدًا جديدًا 
لتأثير التشكيبلت المختمفة تبعًا ألسس البيوجيومترى، وفيما يمى توضيح إلحدى 

 أسس التشكيؿ وىو :
 (CENTERن  )اإلرتباط بالمركز أوالدورا-

أف لكؿ شئ فى الكوف مركز وكمما توصؿ الباحثوف لمركز ظيرت 
تفاصيؿ ومراكز أدؽ أى أف منظومة الكوف مبنية عمى وجود مركز واحد وىو اهلل 
ومنو تشع كؿ المحاور األخرى والتى بدورىا تحتوى عمى مراكز ولتتبع ىذا 

شكؿ أو إظياره ىو  المفيوـ البد مف النظر الى الكوف و البحث عف  مركز كؿ
إظيار لطاقة ىذا التشكيؿ فدوراف المربع حوؿ مركزه إليجاد شكؿ النجمة يوجد 
نوعًا مف الحركة التى توجد مركزًا وتؤكده بالتالى تنطمؽ منيا الطاقة المنظمة 
عادة  لتغطى الشكؿ بأكممو فعمميات دوراف األشكاؿ ىى مف أىـ عمميات توليد وا 

د مركز حقيقى بو وقد لوحظ مف قياسات الطاقة تنشيط طاقة الشكؿ بإيجا
المنظمة أف تحديد أو رسـ ىذا المركز يجعؿ الطاقة تختفى مف التشكيؿ وذلؾ 
التجاه الطاقة الى المركز أدؽ بداخؿ ىذه النقطة التى تـ تحديدىا وتظؿ ىذه 
العممية مستمرة فعند كؿ تحديد لمركز يظير مركز جديد حتى ينتيى الى مركز 

 .28وىو اهلل مركز كؿ شىءواحد 
 عمم ىندسو األعداد النسب :  -د

وقد الحظ كثير مف المدققيف والباحثيف وجود نسب حسابية ثابتة تتكرر 
فى الكوف ومنيا النسب الميتافيزيقية والتى أطمؽ عمييا النسبة الذىبية والتى 

تماثؿ  أخذىا االنساف ليبدع بيا إنتاجو وترتبط ىذه النسبة بنوعية طاقة منظمة
بلثية البيوجيومترى ثالطاقة المتواجدة فى أماكف العبادة وتتكوف ىذه الطاقة مف 

                                                           

بين النظرية والتطبيق،  هندسة التشكيل الحيوى  "الطاقة ولغة الشكل"،محمد سمير الصاوى  :  (72

 7102دار الهدى، القاهرة ، 



 

 المجــمة العممــــية لمتربيــــة النوعيـــة والعـموم التطبيقـــية
esThe Scientific Journal of Specific Education and Applied Scienc 

 

17 

 

(HH-G,HHGOLD,HHUV( ووجد إرتباط ىذه الطاقة بالرقـ )وذلؾ 16 )
ألف لكؿ رقـ طاقة نوعية خاصة بو ويمكف التعبير عف خواص األرقاـ بالنسب 

فى النظاـ الكونى االتزاف  مثؿ النسبة الذىبية، وبالتالى إذا كانت العيف ترى
ويشعر بو المتمقى فى كؿ خط رسمتو الطبيعة ويدرؾ أنيا منظومة متكررة 
بصورىا بداية مف حبة الرمؿ وانتياء باألفبلؾ فبلبد عمى المتأمؿ مف تتبع 

 . 29واستقراء ليذه التشكيبلت فى محاولة ألستنتاج أسسيا 
ذه األسس فى أطر وىناؾ العديد مف الباحثيف الذيف حاولوا وضع ى

مختمفة ومف ىذه المنظومات المدخؿ المتكامؿ لآلليات التى تحقؽ تأثيرات 
فسيولوجية ونفسية مرغوبة فى التجربة التشكيمية المعمارية والتى تتماثؿ فى 
الوحدة واالستقرار واالستمرار والمقياس واإليقاع والنسب والمجيود اإلبداعى 

 . 30والحقيقة والصورة الذىنية 
يمكف إيجاد عبلقة الرنيف ما بيف نوعية الطاقة المطيفة المتناغمة و 

مف خبلؿ األرقاـ والنسب الموجودة فى نقاط قوى األرض، وكؿ ما يتـ تصميمو 
والزوايا المختمفة، المستخدمة فى عممية تصميـ وتشكيؿ العمؿ أيا كاف نوعو، 

  تصميـ المبلبس  ضا فىسواء كاف قطعة حمى أو اثاث او بيت او حتى مدينة وأي
ومف خبلؿ العديد مف القياسات التجريبية لمطاقة النوعية المطيفة، تـ تحديد 

 . BG3مجموعة مف األرقاـ تتناغـ مع ىذه الطاقة المنظمة التى تنتج 
( ىو أوؿ رقـ يظير نوعية الطاقة 16ويذكر "د.ابراىيـ كريـ " أف الرقـ )

تسمسؿ جدوؿ األرقاـ المتناغمة، ، وىو يمثؿ الموقع األوؿ فى BG3المنظمة 
( داخؿ حيز التصميـ، يعمؿ عمى 7( والرقـ )16وأف بإيجاد عبلقة بيف الرقـ )

                                                           

 .Bilthoven, Ancient Egypt and Pythagoras29) Karim, Ibrahim. (1999). 

Netherlands:Jachtlaan.  

 . 1997،الج٘صج، هسكص أتحاز إًرسكًْسلد، :"اإلبداع الفنى فى العماره" علٔ زأفد  (30
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الكيرباء، بينما تعمؿ العبلقة بيف الرقـ  نوعية الطاقة السمبية الصادرة عفإزالة 
 . 31(عمى إزالة نوعية الطاقة السمبية الصادرة عف المياه الجوفية9( ورقـ )16)

الئلفادة مف ىذا المبدأ فى تصميـ المبلبس بشكؿ كبير، وذلؾ عف طريؽ  ويمكف
اإلفادة مف األرقاـ الواردة فى جدوؿ التناغـ الرقمى فى تحديد أبعاد التصميـ 

 وزواياه وتكرارات عناصره .

 (3) شكؿ 
 يوضح جدوؿ األرقاـ المتناغمة

 ما يمى: ثانيا: يشمل اإلطار التطبيقي
ميمات بموزات لمفتيات مف االماـ والخمؼ )أربعة( تصتـ تصميـ  -1

بتوظيؼ مجموعو مف عمـو الطاقو مثؿ العموـ الصينيو والينديو القديمو وعمـ 
                                                           

 . 2009جْ٘هرسٓ كْس٘لرٌ٘ج، الوعادٓ، فثساٗس، اتساُ٘ن كسٗن : هحاضساخ  تشسكح تاْٗ( 31
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ىندسو التشكيؿ الحيوى وعمـ األعداد والنسب تبعا السس وقواعد كؿ عمـ مف 
 تمؾ العموـ.

 ادوات البحث: -2
 ( استماره استطبلع رأى : 2تـ تصميـ )

 (: 1و إلى المتخصصيف في مجاؿ المبلبس ) ممحؽ رقـ أ ػ استطبلع رأى موج
اليدؼ مف استطبلع الرأى التعرؼ عمى آراء المتخصصيف وقياسيا تجاه الناحيو 
الجماليو لمتصميمات المقترحو والتى تـ تصميميا تبعا السس وقواعد بعض عمـو 
الطاقو و تضمف محوريف المحور االوؿ يقيس الناحيو الجماليو لبلماـ فى 

(، والمحور الثانى تناوؿ 11لتصميـ واشتمؿ عمى مجموعة مف البنود عددىا )ا
 ( تقيس مدى 8التصميـ مف الخمؼ واشتمؿ عمى عدد مف البنود )

لمجانب الجمالى، وقد استخدـ ميزاف  تقدير ثبلثى  مقترحو تحقيؽ التصميمات ال
يث تعطي حيث تضمف ثبلثة مستويات لئلجابة وىي )نعـ ػ إلى حد ما ػ ال ( ح

( درجات، و إلى حد ما درجتاف وال درجة واحدة، وبذلؾ 3اإلجابة عمى نعـ  )
 درجو .  57يصبح درجو االستماره الكميو = 

 (2ب ػ استطبلع رأى المستيمكات )الفتيات( ) ممحؽ رقـ 
تـ إعداد استطبلع رأى لمفتيات عينة البحث لمتعرؼ عمى مدى تقبميـ 

منت االستماره محوريف : المحور االوؿ تناوؿ لمتصميمات المقترحو، وقد تض
( تقيس مدى مبلئمتيا وتوافقيا 9االماـ واشتمؿ عمى مجموعو مف البنود عددىا )

مع الفتيات التي ىي المستيمؾ األساسي لمنتجات ىذا البحث ، والمحور الثانى 
( بنود ، وقد استخدـ ميزاف تقدير  ثبلثي 6تناوؿ الخمؼ واشتمؿ عمى عدد )

ستبياف حيث تضمف ثبلث مستويات لئلجابة وىي )نعـ ػ إلى حد ما  ػ ال( لبل
حيث تعطي اإلجابة بنعـ ثبلث درجات و إلى حد ما درجتاف ال  درجة واحدة ، 

 درجو. 45وبذلؾ تصبح الدرجو الكميو لبلستماره =
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 صدق وثبات ادوات البحث:
تـ عرض صدق المحكمين ألستمارتى استطالع الرأى "الصدق المنطقى" 

( مف ٦استمارتى استطبلع رأى المتخصصيف والمستيمكات عمى عدد )
( ، وذلؾ بيدؼ التاكد مف دقة االستمارتيف  فى 3المتخصصيف )ممحؽ رقـ 

القياس وفقا لميدؼ مف كؿ منيما، وقد ابدى المتخصصيف بعض المبلحظات 
ـ، ، وطمبوا بعض التعديبلت، وتـ التصويب بناء عمى مقترحاتيـ ومبلحظاتي

وكانت نسبة اتفاؽ آراء المحكموف الستمارة استطبلع اراء المتخصصيف 
% وبالنسبة الستمارة استطبلع رأى المستيمكات كانت نسبة االتفاؽ 94.25
% ، وىما نسبتاف مرتفعتاف تسمح بتطبيؽ االستمارتيف والوثوؽ فى 93.3

 نتائجيما. 
 استطالع الرأى:وفيما يمى عرض الصدق والثبات االحصائى ألستمارتى 

 أواًل: استطالع رأى المتخصصين
 الصدق:  -١
وذلؾ بحساب معامؿ إرتباط   االتساق الداخميتـ حساب الصدؽ باستخداـ    

ماره ، والدرجة الكمية لبلست( بيرسوف بيف درجة كؿ محور )االماـ، الخمؼ
 والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:

 
الكمية الستمارة بين درجة كل محور الدرجة  ( معامالت االرتباط1جدول )

 استطالع رأى المتخصصين
 الداللة االرتباط المحاور
 3.31 3.842 : االماـاألوؿالمحور 

 3.31 3.763  المحور الثاني: الخمؼ
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(  3.31يتضح مف الجدوؿ أف معامبلت االرتباط كميا دالة عند مستوى )  
حد الصحيح مما يشير الى صدؽ استمارة القتراب قيـ معامؿ اإلرتباط  مف الوا

         استطبلع رأى المتخصصيف وقدرتيا عمى القياس الصحيح وتجانس محاورىا.
 الثبات: -٢

" بالنسبة لممحاور Guttmanتـ حساب الثبات عف طريؽ معامؿ "جيوتماف 
 ولئلستبياف ككؿ، والجدوؿ التالى يبيف ذلؾ: 

 
 ستطالع رأى المتخصصينااستمارة  ( قيم معامل الثبات لمحاور2جدول )

 جيوتماف المعامؿ
 3.812  ستبياف ككؿاالثبات 

   
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة معامؿ الثبات جيوتماف داؿ عند مستوى  

مما يؤكد عمى ثبات استمارة استطبلع رأى المتخصصيف ودقة قياسيا  3.31
استجابات المستيمكات واتساؽ عباراتيا والثقة فى المعمومات الناتجة عف 

 )الفتايات عينة البحث(.
 )الفتيات(: المستيمكات ثانيا: استطالع رأى 

  :الصدق: صدق االتساق الداخمي  -١
تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب معامؿ ارتباط  
بيرسوف بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لبلستماره، ويعرض الجدوؿ التالي 

 تيجة:الن
 
 
 



 

 المجــمة العممــــية لمتربيــــة النوعيـــة والعـموم التطبيقـــية
esThe Scientific Journal of Specific Education and Applied Scienc 

 

22 

 

 ( معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لالستبيان3جدول )
 الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط ـ
1 3.931 3.31 6  3.852 3.31 11 3.621  3.35 
2 3.842 3.31 7  3.633  3.35 12 3.613  3.35 
3 3.764  3.31 8  3.876 3.31 13 0.789 3.31 
4 3.612 3.35 9  0.824 3.31 14 0.823 3.31 
5 3.913 3.31 13  0.912 3.31 15 0.773 3.31 

( ٠٠,٠–٠١،٠يتضح مف الجدوؿ أف معامبلت االرتباط كميا دالة عند مستوى )
القتراب قيـ معامؿ االرتباط مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس 

 .مارهعبارات االست
 
 ت:الثبا -٢

 Alpha Cronbachتـ حساب الثبات عف طريؽ  معامؿ الفا كرونباخ 
 ستبيان المستيمكاتإل( قيم معامل الثبات 4جدول )

 الفا كرونباخ  المعامؿ
 3.878  قيـ الثبات 

 
 ٠١،٠يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة ثبات معامؿ الفا دالة عند مستوى   

أى وصبلحيتيا لقياس ىدؼ البحث مما يؤكد عمى ثبات استمارة استطبلع الر 
 الذى صممت لتحقيقو.

 نتائج البحث: 
يمكف االستفادة مف دراسة عمـو : ينص الفرض االوؿ عمى انو  " الفرض االول

 .الطاقو  في ابتكار تصميمات تناسب الفتيات فى مرحمة الشباب"
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( تصميمات مختمفو كؿ تصميـ 4لمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ تصميـ عدد )
بعا السس وقواعد احد عموـ الطاقو الحيويو المختمفو وتـ تحميؿ مصمـ ت

التصميمات لمتأكيد عمى انو يمكف مف خبلؿ عناصر التصميـ  واسس وقيـ 
-18عموـ الطاقو  تحقيؽ النواحى الجماليو لتصميمات البموزه لمفتيات مف سف )

 ( كالتالى :33
 عمم اليندسو الصينى  -التصميم االول 

  
 
 
 

              
 الخمؼ اـ                         االم                         

 (4،5شكؿ )                                      
 قى جسـ المرأه الطاقو واماكف االبر الصينيومسارات             

        
 
 
 

             
 الخمؼ            االماـ                                        

 (6،7شكؿ )                     
 الصينى ه  تبعا لقواعد واسس عمـ اليندسوتصميـ بموز              

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 

استخدمت الدراسو الرنيف الشكمى مع مسارات الطاقو الصينيو المرتبطو بجسـ  -
قصات تمر عمى تمؾ  اإلنساف حيث تـ ربط خطوط التصميـ بمسار الطاقو عف طريؽ
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المسارات وبزوايا تتركز عمى بعض اماكف االبر الصينيو فى الجسـ ،كما وضع فى 
 اإلعتبار التناسب اليندسى والجمالى .

 التصميـ متماثؿ فى كؿ مف االماـ والخمؼ مما يوحى بالثبات والراحو البصريو. -
مرد والقصو الموازيو لو االماـ:تنوع اتجاىات الخطوط فالطوليو المتمثمو فى خطى ال -

والتى تؤكد عمى بعض نقاط الطاقو بالجسـ كذلؾ خطى بنسة الوسط مع الخط 
العرضى المتمثؿ فى سفرة االماـ وخط االسوره مع الخطوط المنحنيو فى القصات وخط 

 الذيؿ كميا مجتمعو تعمؿ عمى اعطاء حركو داخؿ التصميـ .
لخمؼ مابيف خطوط مستقيمو طوليو الخمؼ: تنوع اتجاىات الخطوط فى تصميـ ا -

ومائمو وخطوط منحنيو باتجاىات مختمفو قسـ مساحة الحمؼ الى اشكاؿ ىندسيو بنسب 
 متناسبو .

 عمم اليندسو اليندى   -التصميم الثانى 
  
 
 
 

           
 
 
 

                         
 الخمؼ      ماـ                       اال                     

 (8،9شكؿ )                                           
 تصميـ بموزه  تبعا لقواعد واسس عمـ اليندسو اليندى                
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( والتى تعبر فى عمـ  2اعتمد التصميـ عمى أماكف الشكرات بالجسـ ) صوره  -
ركز فى خط الطاقو اليندى عف مراكز الطاقو السبعو فى جسـ االنساف والتى تتم

ستخداـ الزوايا اليندسيو  نصؼ االماـ و تتحكـ فى طاقة الجسـ مع التأكيد عمييا وا 
ستفادة الجسـ منيا .  لتنشيط بوابات الطاقو وا 

 التصميـ متماثؿ ممايعطى احساس باالتزاف والثبات . -
االماـ: خط التصميـ الرئيسى مستقيـ اتخذ اتجاىات مختمفو وايضا خط الذيؿ وخط  -
سوره مما يعطى االيحاء بالحركو اليادئو فى التصيـ ، و تكرار االزرار  يؤدى الى اال

 ايقاع منتظـ فى التصميـ .
الخمؼ: التصميـ مف خبلؿ خط مستقيـ باتجاىات مختمفو وخط الذيؿ واالسوره  -

 يعطى االيحاء بالحركو اليادئو فى التصميـ.
 )البايوجيومترى (عمم ىندسة التشكيل الحيوى  -التصميم الثالث 

 
 
 
 
 
 
 

 الخمؼ       ألماـ                       ا                    
 (11،  13شكؿ )           

 تصميـ بموزه  تبعا لقواعد واسس عمـ اليندسو التشكيؿ الحيوى    
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إدخاؿ طاقو المركز مف خبلؿ تنفيذ عدد مف الدوائر تـ وضع التصميـ بإستخداـ -
ذات المراكز المتعدده وبالتالى ىذا التراكب يؤدى الى حركو تشير الى المركز  المتراكبو

وبالتالى تتولد طاقو، مع تطبيؽ اسس التصميـ بالبيوجيومترى ومنيا التداخؿ والشفافية 
 مف خبلؿ استخداـ بعض الخامات المختمفة التى تعطى إحساس بالتنوع . 

 رج واإليقاع .التصميـ غير متماثؿ ممايعطى احساس بالتد-
االماـ: خط التصميـ الرئيسى ياخذ شكؿ المنحنيات التى ليا نفس اإلتجاه بدايو مف -

خط الذيؿ حتى خط الرقبو وأيضا خط االسوره مما يعطى االيحاء بالتكرار واإليقاع فى 
خطوط التصميـ والذى يعطى االحساس بالدوراف والحركو ، وتـ وضع المرد بخط 

نمط الخط المنحنى ويعطى راحو لمعيف و تكرار االزرار بو  يؤدى مستقيـ مائؿ ليغير 
 الى ايقاع منتظـ فى التصميـ .

الخمؼ: التصميـ مف خبلؿ خط منحنى لو نفس االتجاه  وخط الذيؿ واالسوره يعطى -
 .االيحاء بالحركو اليادئو فى التصميـ

 عمم ىندسة األعداد والنسب  -التصميم الرابع 
 
 
 
 
 
 

 الخمف      األمام                                          
 ( 13،  12شكل)                               

 تصميم بموزه  تبعا لقواعد واسس عمم ىندسو االعداد والنسب              
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تـ وضع التصميـ بناءا عمى توافؽ النسب اليندسية المرتبطة بعموـ االعداد وااليقاع ليا  -
عف تقاطع تمؾ الخطوط وزياده عددىا وسمكيا تكويف شبكو تولد طاقو حركيو ذات  ونتج

اتزاف فى التناسب اليندسى الجمالى، مع ادخاؿ الحركة التموجية والتى تعطى احساس 
 بالسرعة والتغير .

 التصميـ غير متماثؿ فى كؿ مف االماـ والخمؼ مما يوحى بالثبات والراحو البصريو. -
نوع اتجاىات الخطوط فالطوليو المتمثمة فى  القصات الراسيو والتى تؤكد عمى االماـ : ت -

النسبو والتناسب مف خبلؿ المسافات بيف الخطوط وذلؾ عمى بعض نقاط الطاقو فى الجسـ، 
والخطوط العرضيو المتمثمة فى القصات العرضيو وسفرة االماـ والخمؼ وتمؾ الخطوط عند 

ب طاقى،  وخط االسوره مع الخطوط المنحنيو فى الذيؿ تقاطعيا معا تكوف شبكو بتناس
وايضا فى الفالونات المتموجو فى االماـ  كميا مجتمعو تعمؿ عمى اعطاء حركو داخؿ 

 التصميـ .
مستقيمو عرضيو مع  لخطوط فى تصميـ الخمؼ مابيف خطوطالخمؼ: تنوع اتجاىات ا -

ىندسيو بنسب  ؼ الى اشكاؿـ مساحة الخمخط واحد طولى وخطوط منحنيو فى الذيؿ قس
 متناسبو أدت الى ترديد مع االماـ .

ناء عمى التصميمات السابقو وتحميميا تبعا السس وقواعد عموـ الطاقو المختمفو يتحقؽ ب
 الفرض االوؿ.
 الفرض الثانى:

وفقا آلراء  االربعوتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التصميمات "ينص الفرض عمى أنو 
 المتخصصيف

االربعو تبعًا آلراء عينة متحقؽ مف ىذا الفرض تـ إجراء تحميؿ التبايف لدرجات التصميمات ل
 والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:المتخصصيف 
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 المتخصصينوفقا آلراء االربعو ( تحميل التباين لدرجات التصميمات 5جدول )

 المتخصصيف
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 قيمة 
 ) ؼ(

 الداللة

بيف 
 المجموعات

77984.511 25994.837 
3 

49.857 
3.31 
داخؿ  داؿ

 المجموعات
13427.72 521.386 

23 

   23  88412.231 المجموع
وىى قيمة دالة إحصائيا عند  (49.857كانت )( أف قيمة ) ؼ( 6يتضح مف جدوؿ )

وفقا آلراء ربعو ، مما يؤكد عمى وجود فروؽ حقيقية بيف التصميمات اال (3.31مستوى)
لممقارنات  LSDالمتخصصيف، ولمعرفة ىذه الفروؽ واتجاه دالالتيا تـ تطبيؽ اختبار 

 المتعددة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :
 لممقارنات المتعددة LSDاختبار  (6جدول )

 " 1تصميـ "  التصميمات
 42ـ= 

 " 2تصميـ " 
 47  ـ=

 " 3تصميـ " 
 50 ـ=

 " 4تصميـ " 
 40ـ= 

    - " 1"  تصميـ

 8.632 " 2تصميـ " 
** 

-   

 6.989 " 3تصميـ " 
* 

5.894 
** 

-  

 21.981 " 4تصميـ " 
** 

16.541 
* 

11.838 
** 

- 

        غير داؿ        3.35* داؿ عند مستوى       3.31** داؿ عند مستوى       
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 وفيما يمى شكل األعمدة الذى يبين نتيجة الجدول السابق ويؤكدىا.

 وفقا لآلراء المتخصصيناالربعو ( درجات التصميمات 14شكل )           
 ( السابقين يتضح ما يمى:14( والشكل )6من الجدول ) 

وفقا ألراء المتخصصيف عند االربعو وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات 
ت درجات تقييـ ، وبالنظر الى متوسطا3.35، 3.31مستوي داللة 

كاف أفضؿ  الثالث المتخصصيف لمتصميمات االربعو نجد أف التصميـ 
، وأخيرا االوؿ، ثـ التصميـ الثانىالتصميمات وفقا لرأييـ ، يميو التصميـ 

 . وبذلؾ يتحقؽ الفرض الثانى    الرابع التصميـ 
 :الثالثالفرض 

لتصميمات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ا"ينص الفرض عمى أنو 
 المستيمكات"وفقا آلراء  االربعو

االربعو تبعًا لمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ إجراء تحميؿ التبايف لدرجات التصميمات 
 والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:آلراء المستيمكات )الفتيات( 
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 المستيمكاتوفقا آلراء االربعو ( تحميل التباين لدرجات التصميمات 7جدول )

 المستيمكات
مجموع 

 ربعاتالم
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 الداللة ) ؼ(قيمة

بيف 
 المجموعات

48846.576 16282.192 3 
42.335 

3.31 
داخؿ  داؿ

 المجموعات
152331.23

4 
384.599 

396 

   399  231147.78 المجموع
( وىى قيمة دالة 42.335( أف قيمة ) ؼ( كانت )7يتضح مف جدوؿ )   

(، مما يؤكد عمى وجود فروؽ حقيقية بيف 3.31إحصائيا عند مستوى )
العينو ، ولمعرفة ىذه الفروؽ واتجاه دالالتيا تـ وفقا آلراء التصميمات االربعو 

 لممقارنات المتعددة والجدوؿ التالي يشير إلى النتيجة: LSDتطبيؽ اختبار 
 لممقارنات المتعددة LSDاختبار  (8جدول )

 " 1تصميـ "  التصميمات
 37ـ= 

 " 2 تصميـ "
 35  ـ=

 " 3تصميـ "
 39  ـ=

 " 4تصميـ " 
 32ـ= 

    - " 1تصميـ " 
 11.692 " 2تصميـ " 

* 
-   

 6.989 " 3تصميـ " 
* 

5.894 
** 

-  

 21.981 " 4تصميـ " 
** 

33.363 
** 

18.288 
** 

- 

 غير داؿ         3.35داؿ عند مستوى  *   3.31داؿ عند مستوى   **



 

 المجــمة العممــــية لمتربيــــة النوعيـــة والعـموم التطبيقـــية
esThe Scientific Journal of Specific Education and Applied Scienc 

 

31 

 

 لذى يبين نتيجة الجدول السابق ويؤكدىا.وفيما يمى شكل األعمدة ا

 
 وفقا لآلراء المستيمكااالربعو ( متوسط درجات التصميمات 15شكل )    

 ( السابقين يتضح ما يمى:15( والشكل )8من الجدول ) 
وفقا ألراء االربعو وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات 

ؿ درجات متوسطات ، ومف خبل 3.35، 3.31المستيمكات عند مستوي داللة 
كاف  الثالث المستيمكات عند تقييميف لمتصميمات األربعو نجد أف التصميـ 

، الثانى، ثـ التصميـ االوؿأفضؿ التصميمات بناء عمى ارائيف، يميو التصميـ 
 .  وبذلؾ يتحقؽ الفرض الثالث.الرابعوأخيرا التصميـ 

 توصؿ البحث إلى :ممخص النتائج :   
صميمات مبلبس تواكب العصر مف خبلؿ التصميـ تبعا ألسس إمكانيو إنتاج ت-

وقواعد عموـ الطاقو مما قد يجعميا تحمؿ فى طياتيا طاقو إيجابيو تساعد 
 اإلنساف عمى أداء الوظائؼ الحيويو بكفاءه

التصميمات المقترحو والتى تـ تصميميا تبعا السس وقواعد عموـ الطاقو -
 صيف.المختمفو قد القت قبوال مف المتخص
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ىناؾ تصميمات اجتمع عمييا اراء اغمب المتخصصيف انيا تحمؿ قيـ جماليو -
كاف أفضؿ التصميمات وفقا لرأييـ ، يميو  الثالث اكثر مف غيرىا فالتصميـ 

 الرابع.، وأخيرا التصميـ االوؿ، ثـ التصميـ الثانىالتصميـ 
الطاقو  التصميمات المقترحو والتى تـ تصميميا تبعا السس وقواعد عموـ-

 المختمفو قد القت قبوال مف المستيمكات.
ىناؾ تصميمات اجتمع عمييا اراء اغمب المتسيمكات انيا تناسبيف اكثر مف -

الثالث الذى تـ تصميمو تبعا السس وقواعد عمـ التشكيؿ غيرىا فالتصميـ 
كاف أفضؿ التصميمات بناء عمى ارائيف، يميو التصميـ الحيوى)البايوجميترى(

،ثـ لذى تـ تصميمو تبعا السس وقواعد اسس عمـ اليندسو الصينىاالوؿ ا
، وأخيرا الثانى الذى تـ تصميمو تبعا السس وقواعد عمـ اليندسو اليندىالتصميـ 
 الذى تـ تصميمو بقواعد واسس عمـ ىندسة االعداد والنسب. الرابعالتصميـ 

 التوصيات:
الفنوف التطبيقيو  اجراء دراسات تتناوؿ تطبيؽ عموـ الطاقو فى مجاالت -

 والتشكيميو المختمفو.
الدعوه النشاء مراكز بحثيو لعموـ الطاقو مف أجؿ ربط ىذة الدراسو  -

 األكاديميو بالواقع العممى .
اقتراح مداخؿ جديده لتدريس الفنوف إعتمادا عمى فمسفة و نظريات عمـو  -

 الطاقو المختمفو .
بعا السس وقواعد عمـو رفع كفاءة المبلبس مف خبلؿ تصميميا وانتاجيا ت -

 الطاقو المختمفو 
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Abstract 
 The research aims to put an approach depended on 
standards and foundations of energy science in clothing design 
in order to reach designs that achieve the functional, aesthetic 
and psychological aspect. The research also aims to complete 
the cycle of designing the clothes with the complementarity 
between the elements and principles of design, rules and 
foundations of some energy science in designing ( Chinese and 
ancient Indian energy science, biogeometry, number and 
lineage engineering )a clothing product for young people in 
order to raise the efficiency of their performance The vital, 
and a number of clothes were designed for young people 
according to the foundations and rules of energy sciences, by 
elements and principals of fashion design, then the designs 
were presented on two samples which were represented in a 
number(6)of specialists in fashion design to get their views in 
those designs its aesthetic and functional 
performance,and(30)young people to know their views on 
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them, and the results indicated that the proposed designs have 
been accepted by both specialists and young people together. 
 The research approved that 7-  
-The possibility of producing clothing designs that keep with 
the times according to the foundations and rules of energy 
science, which may make it carry a positive energy that helps 
the human to perform vital functions efficiently . 
-The proposed designs which were designed according to the 
foundations and rules of the energy sciences, have been 
accepted by specialists. 
- There are designs on which the opinions of most specialists 

have met, that they carry beautiful values more than 
others.The third design was the best design according to their 
opinion, followed by the second design, then the first design, 
and finally the fourth design. 
-The proposed designs that were designed according to the 
different foundations and rules of energy sciences have 
accepted by consumers 

 
 


