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 الممخص بالمغة العربية:
 مع سموك تتوافق والتى  الوظيفة عمى تحقيق والقائمة لمتصميم المادية ان األبعاد
 لممنتجات التسويق من درجة لتحقيق أعمى ضروريا أمرا أصحبت المستخدم ورغبات

 . رغباتو و المستيمك حاجة تصميمات تالئم الممبسية، النتاج
الفنية  الجوانب من العديد الخصوص وجو عمى مالبس المراىقين تتطمب ولما

 وجماليا. فأغمب وظيفيا جيدة ومقبولة صورة في النيائى المنتج تجعل التي والتصميمية
 الى الممحة حاجتيم مع الموضو بأحدث صيحات مالبس اقتناء فى يرغب الشباب
 ارتفاع مع بات صعبا الذى األمر . يرتدى ما كل فى والتطوير والتغيير والتجديد التنوع
المالبس  لتجديد حل ايجاد الضرورى من لذلك كان األساسية الحياة متطمبات أسعار
 وحيث لمتغييروالتجديد تصميمات ممبسية قابمة انتاج أو المالبس خزانة تحوييا والتى

  .بصيحات جديدة يوم كل الموضة تطالعنا
الشباب  تصميمة ممبسية لمالبس لتقديم رؤية  الحالى البحث فكرة جاءت ىنا ومن
الدوديمزلما لة من تشابة بين خصائص الفن و المراىقين(. مدعمة بوحدات من فن )

 امكانية األبيض مع القماش عمى األسود خصائص مرحمة المراىقة  وطباعتيا بالمون
الصبغات  أقالم التموين باستخدام اعادة يتم حيث من استخدامو فترة بعد ألوانو تغيير
 البرامج االطفال. اوالتموين سابقة التصميم التي يستخدميا  بكراسات أشبو الطريقة ىذه

 مختمفا تصميما جديدا فيصبح ألوانو وتجديد لتغيير لممستيمك والمتاحة االلكترونية
الشباب . واتبع البحث المنيج الوصفي والمنيج التجريبي . وجاءت  رغبات تالئم بألوان

 الفروض ذات  دالالت احصائية لصالح البحث.
مالبس   -المستيمك   -ن  الدودلزف  –التصميم التفاعمى  :الكممات المفتاحية

 الشباب.
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Abstract : The physical dimensions of the design based on the 
realization of the function, which correspond to the behavior and 
desires of the user, have become necessary to achieve the highest 
degree of marketing for apparel products, to produce designs that 
suit the needs and desires of the consumer. 
Teenage clothing in particular requires many technical and design 
aspects that make the final product look good, functional and 
aesthetically pleasing. Most of the youth want to acquire clothes 
with the latest fashions, with their urgent need for diversity, 
change, renewal and development in everything they wear. The 
matter became difficult with the high prices of basic life 
requirements. Therefore, it was necessary to find a solution to 
renew the clothes contained in the wardrobe or produce clothing 
designs that could be changed and renewed, as fashion informs us 
every day with new trends. 
Hence the idea of the current research to present a design vision 
for clothing for young people (teenagers). Supported with units of 
the art of Doodle, a combination of similarities between the 
characteristics of art and the characteristics of adolescence, and 
printing it in black on white cloth with the possibility of changing 
its colors after a period of use, as the coloring is done using 
pigment pens. This method is similar to the pre-designed coloring 
booklets that children use. Or the electronic programs available to 
the consumer to change and renew its colors, so it becomes a new, 
different design with colors that suit the desires of young people. 
The research followed the descriptive approach and the 
experimental method. The hypotheses were of statistical 
significance in favor of the research 
Key words: interactive design - doodle art - consumer - youth 
clothing 
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 مقدمة :
 استخدمت والتى كالمأكل والمسكن األساسية الحياتيو المتطمبات أحد المالبس تعد

الحيوانات  وفراء وصوف استخدام جمود من بداية البيئية المختمفة المؤثرات من لموقاية
 والسيكولوجية األخرى الثقافية األبعاد ذات المحاكة المالبس حتى الطيور وريش

 ، السراويل ، القمصان ، التنورات منيا يرةأشكاال كث اتخذت والتى واالجتماعية
 التطور فى أخذت ، والتى األناقة ومكمالت ، السباحة مالبس ، ، والسترات المعاطف
الركائز  وأحد واالبداع االبتكار محصمة تعد بالموضة والتى وثيقا ارتباطا لترتبط

 من شخصية الزى ولون وىيئة شكل كما يعكس المجتمع تقدم تعكس التى األساسية
 م(0202 -يرتدييا. ) ىبة رضا عبد العزيز

 التصميمية القيم اطار فى الوظيفة عمى تحقيق والقائمة لمتصميم المادية واألبعاد  
 من درجة لتحقيق أعمى ضروريا أمرا أضحت المستخدم ورغبات مع سموك تتوافق والتى

 . رغباتو و المستيمك حاجة تصميمات تالئم الممبسية، النتاج لممنتجات التسويق
الفنية  الجوانب من العديد الخصوص وجو عمى مالبس المراىقين تتطمب كما

 وجماليا. فأغمب وظيفيا جيدة ومقبولة صورة في النيائى المنتج تجعل التي والتصميمية
 الى الممحة حاجتيم مع الموضو بأحدث صيحات مالبس اقتناء فى يرغب الشباب
 ارتفاع مع بات صعبا الذى األمر ؛ يرتدى ما كل فى والتطوير والتجديدوالتغيير  التنوع
المالبس  لتجديد حل ايجاد الضرورى من لذلك كان األساسية الحياة متطمبات أسعار
 وحيث لمتغييروالتجديد تصميمات ممبسية قابمة انتاج أو المالبس خزانة تحوييا والتى

 م( 0202-بصيحات جديدة. )ماجدة يحيي  يوم كل الموضة تطالعنا
الشباب )  تصميمة ممبسية لمالبس لتقديم رؤية  الحالى البحث فكرة جاءت ىنا ومن

المراىقين(. مدعمة بوحدات من فن الدوديمزلما لة من تشابة بين خصائص الفن و 
 امكانية األبيض مع القماش عمى األسود خصائص مرحمة المراىقة  وطباعيا بالمون

الصبغات  أقالم التموين باستخدام اعادة يتم حيث من استخدامو فترة بعد ألوانو ييرتغ
 البرامج او يستخدميا االطفال  التى التصميم سابقة التموين بكراسات أشبو الطريقة ىذه

 مختمفا تصميما جديدا فيصبح ألوانو وتجديد لتغيير لممستيمك والمتاحة االلكترونية
 وميول الشباب. رغبات تالئم بألوان
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 ويمكن صياغة  مشكمة البحث في اإلجابو عن التساؤالت اآلتية :
ما امكانية االستفادة من فن الدوديمز لتقديم رؤية تصميمية ممبسية ذات طابع  -0

 خاص يتوافر بيا الجانب الجمالي  ؟ 

ما امكانية تقديم تصميمات  يتوافر بيا الحداثة  ومسايرة اتجاىات الموضة  -0
 ؟ بوحدات من فن الدوديمزمدعمة 

ما امكانية تقديم تصميمات ممبسية تتناسب مع خصائص مرحمة المراىقة مدعمة  -2
 بوحدات من فن الدوديمز؟

ما امكانية رفع القيمة االستيالكية لمالبس المراىقين  من خالل تحقيق التفاعل  -4
 بين التصميم والمستيمك) المراىقين( ؟

 أىداف البحث : 
ائص فن الدوديمز و تقديم رؤية تصميمية ممبسية ذات طابع االستفادة من خص -0

 خاص لمالبس الشباب ) المراىقين(.

تقديم  تصميمات ممبسية لمشباب تتميز بالحداثة  ويتوافر بيا الجانب الجمالي  -0
 وتساير اتجاىات الموضة.

المساىمة في تطوير الفكر التصميمي من خالل صياغات تصميمية تحقق التفاعل  -2
 نتج والمستيمك .بين الم

محاولة رفع القيمة االستيالكية والوظيفية لمالبس الشباب من خالل التصميم   -4
 التفاعمي لفن الدوديمز.

 

 أىمية البحث: 

 تعظيم دراسة خصائص فن الدوديمز وتاثيرة عمي التصميمات الممبسية لمشباب. -0

طبيعة و  امكانية اعادة استخدام المالبس بطريقة متجددة ومتغيرة تتناسب  -0
 خصائص مرحمة  الشباب .

 تحقيق التفاعل او التكامل بين المنتج والمستيمك ورفع القيمة االستيالكية. -2
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 حدود  البحث :
 م0202عام زمانية: 
  مدينة اسيوطمكانية: 
متخصصين في مجال المالبس  –سنة(  01الي  00المراىقين اناث وذكور ) بشرية: 
 والنسيج .

شيرت باعتبارة من اكثر القطع انتشارا بين الشباب -: تيالمقترحةالقطع الممبسية 
واليدف من التصميمات البموزة( تحديدا لالناث  -السالوبيت -سواء الذكور و)الفستان

تحقيق اليدف الجمالى الى جانب المساىمو في رفع القيمة االستيالكية لمقطع المقترحو 
 التموين بشكل مختمف في كل مرة يرتدييا .الممبسية المقترحة والتفاعل معيا من خالل 

 منيج البحث :
من خالل دراسة فن الدوديمز وخصائصة وخصائص منيج وصفي مع التطبيق:  

تصميم ممبسي   00من خالل تقديم عدد .والتطبيق مرحمة المراىقة ومدي الترابط بينيما
تصميمات سالوبت( يحمل  -بموزة –فستان –شيرت -لبعض المفردات الممبسية ) تي

 .مختمفة من فن الدوديمز والتفاعل مع التصميم من خالل تموينو
 فروض البحث :

ىناك فروق ذات داللة  احصائية بين التصميمات الممبسية المقترحة من حيث  -0
 صر واسس التصميم ( لصالح عينة البحث.اتوافر الناحية الجمالية ) عن

الممبسية المقترحة من حيث ىناك فروق ذات داللة احصائية بين التصميمات  -0
 توافر الحداثة  واتجاىات الموضة  لصالح عينة البحث

ىناك فروق ذات داللة احصائية بين التصميمات الممبسية المقترحة من حيث  -2
 مالءمتيا لطبيعة وخصائص مرحمة المراىقة .

 يمكن تحقيق التفاعل التصميمي بين التصميمات المقترحة والمستيمك )المراىقين(. -4
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 ادوات البحث:
( 00استبيان لمسادة المتخصصين في مجال المالبس والنسيج  وعددىم ) -0

لقياس مالئمة التصميمات الممبسية المقترحة جماليا ووظيفيا و توافر 
 عناصر االبتكار والحداثة ومسايرة اتجاىات الموضة.

سنة(  01الي  00استبيان لعينة البحث )الشباب المراىقين من سن  -0
من االناث لقياس  21من الذكور و 01( شاب مقسمة الي   12)وعددىم 

مالئمة  التصميمات لتمبية احتياجاتيم ورغباتيم وامكانية التفاعل والتكامل 
 بين التصميمات المقترحة وبين عينة البحث.

 

 مصطمحات البحث:
       : التصميم التفاعمي 

خالل معالجة جزئية او  يقصد بالتفاعل حدوث تاثير او تغير في شكل التصميم من
 كمية باستخدام اداة محددة لتحقيق ىدف ما

والتفاعل تبادل بين الياف القماش سواء كان كان منسوج او غير منسوج ومصدر تاثير 
 م(.0204 -اخر ) جييان محمد الجمل

ىو التصميم الذي يتيح لممستخدمين التفاعل بشكل اسيل مثل تمكين المستخدم من 
 م (0204 –تغير عناصر واجية التصميم وتغير الوان الخمفية  ) بسنت مصطفي 

 فن الدوديمز:

ىو نوع من انواع الرسم وىو عبارة عن خطوط ترسم والشخص مشغول في عمل شئ 
عني بالمغة العربية  خربشة تم رسميا عفويا اخر وفن الدوديمز ىو فن الخربشات وت

 . بدون ادني تفكير

وىي رسوم وكتابات وخطوط عشوائية وغير دقيقة واغمبيا غير مفيومة وتكون عفوية 
عادة . ولكن عمماء النفس يجيدون ليا تفسيرات ومبررات ويضعونيا في فمك التعبير 
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رب دراستيا خصوصا عند م بدا الغ0502عن خوالج ومكونات النفس البشرية ومنذ 
 https://wikipedia.org/w/index.php  االوالد

 ) تعريف اجرائي لمباحثة(:مالبس الشباب:   

 االنتقالية المرحمو فى استخدامو وفنون بالكساء يتعمق ما كل عمى يطمق مصطمح ىو
 .والعقمية والنفسيو الجسميو التغيرات من العديد يعتمييا والتى والنضوج الطفولو بين

 مرحمة المراىقة:

المراىقة كممة مشتقة من فعل رىق بمعني قارب فترة الحمم والبموغ . وىي فترة زمنية 
فاصمة بين حياة الطفولة والبموغ وتبدا من العاشرة عند البنات والثانية عشر عند 

م(0222-مادة رىق . حرف الراء  -لسان العرب -االوالد.)ابن منظور  
 :المستيمك
 بو الخاصة الشخصية االحتياجات لتمبية والخدمات السمع عمى يحصل الذي الشخص

 الخدمات أو السمع يشترى الذى الشخص بأنو كمبريدج قاموس ويعرفو.  مقابل نظير أو
 (م0204 – الجمل محمد جييان.)الخاص الستخدامو

 

 االطار النظري :
 التفاعمية والمالبس :

 وتعبر لو الخارجي المظير تشكل فيي الفرد، حياة في سيكولوجيا دورا المالبس تمعب
 وقوة، وقارا وتكسبو الشخص رونق من تزيد فقد صفاتا خاصة، وتعطييا ذاتو عن أحيانا
 أو يمبسيا من عمى حالة أثر ليا يكون ما غالبا أنو الى باإلضافة قيمتو من تحط وقد

 يختمف مصمم كل ولكن التصميم، عناصر مع التعامل يستطيع مصمم يشاىدىا. وكل
 فكرتو وترجمتيا إلظيار ىذه العناصر وتسخير استخدام كيفية في اآلخر عن

 م(0205 –)نانسي محمد خيرت واخرون .لمواقع

 المحمي المستوى عمى وفعالة متعددة أدوار لو التشكيمي الفن خالل من فالمصمم
 أنو األخرى، الفنون عن التشكيمي الفن ما يميز أىم إنكارىا، ومن نستطيع ال والعالمي

 ليفيم ألن يترجم اإلبداعي التشكيمي الفن يحتاج فال كالم، دون التخاطب عمى قادرة لغة
 إليو. الذي يصبو ما المتمقي
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 القرن تسعينات بداية في التفاعمية مفيوم والصحفي والعممي الفكري الوسط تداول فقد
 والتي الحديثة االتصاالت ووسائل الرقمية في التكنولوجيا اليائل التقدم نتيجة الماضي

 محصورا كان االتصالية بعدما العممية في المشاركة خاصية بفضميا المتمقي اكتساب تم
 التفاعمية مفيوم أصبح وقد.. والجريدة واإلذاعة التميفزيون من إليو الموجية الرسائل في

 ليس اإلذاعة في مثال فالتفاعمية باختالفيا، وتختمف المتعددة أكثر بالوسائط مرتبطاً 
 والديموقراطية الحرية التفاعمية بمفاىيم مفيوم ارتبط وقد الفيديو، ألعاب في نفسيا

 لالنسان تترك والتي االتصال وسائل تقدم طريق عن وتجسدت والحوار والمشاركة
 الفنية واألفكار التصميمات من مجموعة عن عبارة التطبيقية في الفنون الحرية والتفاعل

 تتميز أكثر أو متغيرين بين المتبادلة من األفعال الكثير تعزز التي الالنيائية
 الصور والرسومات عبر التواصل خالل من األفعال ىذه توقع ويمكن بالديناميكية،

 أي.. وجذاب بسيط ابداعي بشكل والمختمفة المتعددة االبتكارية والتصميمات والرموز
 خالل من إدارتيا ُيمكن ىنا التفاعمي االتصال عميمة المشاركين في استجابة أن

 التفاعل، حيث ىذا من خالل المرجوة والمعمومات األفكار لتوصيل الرموز تمك استخدام
 لينتج حركيا، أو ذىنيا مباشر، أوغير مباشراً  تصوريا، أو رمزيا التفاعل ىذا يكون
 م( 0204 -مصطفي امينوالمصمم.) بسنت  والوسيط المتمقي بين إيجابيا مثمراً  تفاعال

 التي الميمة واألىداف المعايير من العديد عمى بداخمو يحتوي التفاعمي التصميم
 :وىي يحققيا

 أساس عمي المنتج تصنيف يتم وبالتالي بالبيئة، وعالقتو المنتج سموك تحديد -0
 .واالستخدام السموك

 .المستخدم آلراء تبعاً  لألفضل وتحديثو وتقييمو المستخدم، عمي المنَتج تأثير توقع -0

 .المختمفة األجناس بين تواصل لغة يعد إنو حيث البشر بين التفاىم -2
 .بيا والفيزيائية والتاريخية الثقافية والعوامل المنتجات بين الروابط اكتشاف -4

 والعمل التقنيات أحدث استخدام خالل من عنو والترفيو اإلنسان حياة تحسين -1
 بتقدم. حياتو يمارس ُتسعده وتجعمو جديدة منتجات البتكار المستمر
 ترتبط حيث االتصاالت من سمسمة خالل من التبادل مدي عن التعبير ىي التفاعمية

 من عالية بدرجة يتميز عندما تفاعمياً  يعد االتصال وبيذا السابقة، بالرسائل رسالة كل
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 بدور المرسل المتمقي يقوم عندما االستجابة ىذه وتظير الفعل، ورد االستجابة
 ال ثم ومن لمتفاعمية األساسي المكّون االستجابة ىذه وتمثل األصمية، لمرسالة ويستجيب
 أن كما والمستقبل، المرسل بين ديناميكية عممية بل أحادي االتجاه االتصال يصبح

 عمييا السيطرة االتصال من عممية في المشاركون يتمكن التي الدرجة ىي التفاعمية
 م( 0200 –والمتمقي. .) عماد حسين عبيد  المرسل بين األدوار وتبادل

 ممبسية مدعمة بوحدات من فن الدوديمز تصميمات تقديم  البحث ىذا يتناول حيث 
 جذاب بأسموب وتطبيقيا مع الشباب ) المراىقين( والتصميم ، التفاعمية عمي تعتمد
 مع مقترحات  مختمفة لكل قطعة تتناسب  باستخدام الواحده القطعو الممبسيو عمي

وإلعطائيم فرصةالتعبير عن  مياراتيم لتنميو ميول ورغبات الشباب )المراىقين(
الفنية واالرتقاء بالتذوق  البصرية والرسائل اإلبداعية لّمغة احتياجاتيم وتقبل

 تحقيق عمى والعمل مبتكرة تفاعمية تقديم تصميمات خالل من وذلك الممبسي،
 المرجوة لتحقيقيا. األىداف

 عوامل نجاح التصميم التنافسي :

 خالل من تحقيقو يراد ىدف ممبسي تصميم لكل أن نجد المالبس تصميم مجال في
 نجد أن يمكن الممبس خالل فمن األىداف، تتناسب مع أن يجب والتي التصميم، وحدة
 كل أجزاء بين التشابو الوحدة تعني وال البساطة، الي تسعي التصميم في الوحدة

 الستخداميا والمفردات العناصر من لمجموعة وترتيب اختبار يتم بل فقط التصميم
 في واضعا األفكار من كبير عدد بين االختيار وعمى المصمم مرئية، اتصال كوسيمة
 م(0202-النجاح.) عمي السيد زلط واخرون  لتحقيق والميارات التنفيذ وسائل اعتباره

 

 التنافسي: التصميم نجاح عوامل ومن

 واالنتشار واالستمرار التجديد -0

 النيائي إنتاج  المنتج وأجمميا اً  اقتصاد وأكثرىا اإلنتاجية األساليب أفضل اتباع-0

 والتقاليد العادات مع ما حد تتناسب الي التي الموضة واتجاىات خطوط مسايرة -2
 المجتمع في السائدة

 وتحقيق مثالية، مواصفات عمى لمحصول وجمالياً  وظيفياً  المالبس مالءمة -3
وىذا ما تم والجمالي.  الغرض الوظيفي لتالئم االستخدام في كفاءة أعمى
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مراعاة اثناء اختيار وحدات الدوديمز المستخدمة في المقترحات 
 التصميمية .

 -رئيسية: أنواع ثالثة إلى األزياء تصميم وينقسم

 الوظيفي التصميم -0

 الناحية أي أجمو من ُصمم الذي واليدف التصميم بوظيفة األولى بالدرجة يرتبط وىو
 .لمممبس الوظيفية

 البنائي التصميم -2

 وتحديد البناء كيفية في تكمن تساؤالت عدة خالل من يحدد الذي التصميم وىو
 ووظيفتو البنائي تصميمو بين تجمع تصميميا، وكيف المراد األجزاء وأشكال الخطوط
 صمم من الذي لمغرض المؤدي المبسط الشكل إعطاء في باآلخر منيما كل وارتباط
 أجمو.

 الزخرفي التصميم -3

. صفتو أو الخارجي البناء تغير جماليات إضافة بغرض البنائي لمتصميم تطوير وىو
 لمقطعة خارجية خامات بإضافة إما بإحدى طريقتين المالبس تصميم في يتم وىو

 تصميم إلى التصميم بتقسيم يعني والطباعة وال الصباغة طريق عن أو الممبسية،
يرتبط  ال منيم كل أن أو بذاتو مستقل جزء منيم كل أن وزخرفي وبنائي وظيفي
 والتصميم البنائي لمتصميم شامال الوظيفي التصميم يكون أن يجب ولكن باآلخر،
 عنو، ومعبرا الوظيفي لمتصميم مكمال الوقت وفي نفس الزخرفي لمتصميم شامال البنائي
 اآلخر منيم يخدم كل بحيث وىكذا البنائي، لمتصميم مكمال الزخرفي التصميم يكون وأن

 م(0204 –) سعد سالمان عمي .ويبرزه

 الموضة: مفيوم

 مع االنسان تكيف لمدى صورة فيي الجديدة واالتجاىات واألفكار السريع النبض ىي
 بيا توجد التي الزمنية الفترة فمسفة تتضمن نجد إنيا تحميميا وعند المتغير، عالمو
 واالقتصادية، واالجتماعية، السياسية، النواحي من العصر ومتغيرات أحداث فتعكس
 المجتمع وعادات ألفكار الحيوية الصورة عن فقط تعبر ال فيي. والتكنولوجية والثقافية،

 مجال في بوضوح الموضة وتظير ، فيو تسود التي أسموب الحياة عن تعبر بل



 

501 

 0000 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 التقدم مع خاصة بشكل سريع، المتغيرة المجاالت من ألنيا خاص بشكل المالبس
والوظيفية.  التشكيمية جوانبو لو كعمم التصميم، بعمم المرتبطة العموم في الحادث السريع

 م(0202-) ىبة رضا عبد العزيز 

 -الموضة: تغير

 األزياء أن فنجد التجديد، في يرغبون دائما فالجميع األفراد تغير بسبب الموضة تتغير
 بعض في محيط موقف مع ولمتكيف الحالي لمالءمة الموسم تبعا عممية ألسباب تتغير

 تؤدى التي ومن األسباب متتالية، مواسم لعدة الموضة شيوع تستمر وأحيانا الحاالت
 -الموضة: تغير الى

 لمحياة بيجة يعطيو جديد لكل الدائم االنسان تطمع -0

 االنسان يمارسيا التي الحديثة األنشطة وتعدد لممدنية الدائم التطور -0
 انتشار سرعة عمى يساعد مما والتوزيع واالتصال النقل وسيولة الخامات تنوع -2

 م(0203 –الموضة.) وئام محمد حمزة 

 األزياء: تصميم مجال في وأسسو التصميم عناصر

 إن حيث البناء، في السميمة لألسس يفتقر إنما التصميم من يخمو الذي الفني العمل إن
 الفني، العمل لجودة ضمانا يكفي ال التصميم في ظيور وحدىا التمقائية عمى االعتماد

دراك ونمو البحث، عممية في يتمثل فإنو الواعي بالشكل التصميم أما   النتائج التفكير، وا 
 يخاطب ولكنو النفعي، المادي الجانب عمى فقط يقتصر ال التصميم فإن لذلك ،

 إن حيث البعض، بعضيا مع وتوافقيا عناصره انسجام من خالل الجمالي اإلحساس
 نتيجة إبداعية ميارة يتم إالعن ال وىذا لو، المكونة العناصر وترتيب إعادة ىو التصميم
 التصميم عناصر والترديد وتعد والتناسب، والتنظيم، اإليقاع، ألساليب المصمم لوعى

 يعتمد والذي األولية، اليندسية لألشكال اليندسي لمنظام األولية المبادئ من وأسسيا
الجمالية.  ) ايناس  سماتو لتحقيق ونظامو التصميم إطار في الفني ابتكار العمل عميو

وىذا ما تم مراعاتة في التصميمات المترحة في االطار م(. 0203 –حمدي واخرون 
 التطبيقي.
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 األزياء: تصميم أسس

 بشكل العناصر تمك تستخدم وحينما التصميم عناصر استخدام لكيفية محددات ىي
 األسس وتتنوع الممبسية، القطعة داخل يحدث انسجام األسس ليذه طبقا ومؤثر فعال
 الترديد والسيطرة، االتزان، التركيز والتكامل، الترابط التناسب، الى لمتصميم الفنية

 التوافق، الوحدة. وااليقاع،
 التناسب

 التي األخرى والمساحات الواحدة المساحة بين العالقة أي شيئين بين العالقة ىي النسبة
 أو اكتشاف، فيو وأكثر أشياء ثالثة بين عالقة التناسب ىو أما التصميم، داخل توظف
 النوع. نفس من أشياء عدة خواص بين العالقات طبيعة وصف

 والتكامل الترابط

 العام الشكل في وخط ولون قماش من ببعض بعضيا األجزاء بعالقة اإلحساس ىو
 الزي بين العالقة أيضا يشمل بل المصمم عناصر الزي عمى يقتصر ال والترابط لمزى،
 المستخدمة. األناقة ومكمالت لو، المصمم والجسم

 والسيطرة التركيز

 جذب في تساعد التي األسس أبسط من فني عمل أي في والسيطرة التركيز يعد
 أو فكرة ىناك تكون ان االعتبار في أن يوضع البد األزياء تصميم مجال ففي االنتباه،

 .ويبرزه عميو يسيطر التصميم في سائد خط
 االتزان

 وألوان وأشكال خطوط من التصميم عناصر بتوزيع يكون األزياء تصميم في االتزان
 .الراحة الى يدعو بشكل

 واإليقاع الترديد

 ترتيب خالل من العين تحرك عند بيا نحس التي واالنتقاالت التحركات ىو الترديد
 أو عناصر تكرار عن الناتج االستمرار ومعناه واتجاىاتيا المختمفة وتموجاتيا الخطوط
 . متشابية أجزاء
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 التوافق
 مع وتوافقيا األلوان انسجام من التناسق يحدث وقد والتناسق، االنسجام بو يقصد
 الجسم مع تتناسب بصورة المساحات استخدامعند  التوافق يكون وقد البعض، بعضيا
 أو الشدة الكنو أو حيث من متوافقة كانت سواء بعضيا مع األلوان بتجاور أو البشرى،
 متضادة. أو الكثافة

 الوحدة

 الناحية من النجاح إلى بو لموصول التصميم في األساسية المبادئ من الوحدة تحقيق
 أن يمكن بل التصميم أجزاء كل بين التشابو الوحدةتعنى  وال ،  والتشكيمية الجمالية
 كال معا فتصبح األجزاء ىذه تجتمع أن يجب ولكن االختالف من كثير ىناك يكون

 م(0202 –متماسك .) ىناء كامل حسين الصعيدي 
 -فن الدوديمز وخصائصة :

وىو الشخبطة او الخربشة والتي تحتوي عمي رسومات وخطوط وكتابات عشوائية وغير 
 دقيقة واغمبيا غير مفيومة وتكون عفوية .

 -من خصائص: (Doodle art)وتري الباحثة ان اىم ما يتميز فن الدوديمز 

 يعد شكل من اشكال التعبير عن ثورة الشخص 

  يعد وسيمة لمتعبير عن مشاعر االشخاص وارائيم الشخصية بحرية
 كبري

 فنون يعبر عن ثقافة الشعوب وممارساتيم التي تجسدىا عادة ال
 الخاصة بيم

 يعتبر منصة لمتعبير عن الجمال 

 الخصائص االنفعالية لمرحمة المراىقة:
تتميز فترة المراىقة بالقمق واالضطراب والتوتر الشديد بسبب التغيرات التي تنتاب 

 المراىق عمي المستوي العضوي والنفسي واالجتماعي .
اعتبرت ىذة الفترة بانيا مرحمة ازمة وانفعال وثورة وعنف وال سيما اذا كان المراىق 
يعيش في مجتمع تقميدي اليراعي متطمبات المراىق وحاجاتة وميولة واتجاىاتة النفسية 
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وال ييتم برغباتة المادية والمعنوية والعاطفية .وبالتالي يمجا المراىق الي تصرفات 
 م(0202 –تقميدية.) وفاء حسين  عمي ، ميا احمد ابراىيم  وانفعاالت غربية  غير

ديمز جاءت -ولما لة من تشابية بين خصائص مرحمة المراىقة وخصائص فن الدو+
فكرة البحث والتي تتمثل في تقديم رؤية تصميمة جديدة لمالبس المراىقين تمبي 

مكن تموينيا احتاجاتيم ورغباتيم ذات طابع خاص  مدعمو بوحدات من فن الدوديمزم
 في كل مرة يرتدييا المراىق حسب ميولة وانفعاالتو.

 
 االطار التطبيقي :

من خالل تفعيل دور المالبس  كوسية لالحساس بالثقة في النفس والتميز  وخاصة في 
مرحمة المراىقة و الن المالبس  وسيمة لمتعبير عن مشاعر االشخاص  الشخصية 

و الحزن او الغضب . قامت الباحثة بدراسة فن بحرية كبيرة سواء الفرح والسرور ا
الدوديمز لما لو من تشابية مع خصائص مرحمة المراىقة من حيث التجديد والتغيير 

( موديل لكل موديل ثالث  00(  مفردات ممبسية بواقع )4حيث تم تصميم عدد اربع )
 ( مقترحات تصميمية .2)

سود  عمي اقمشة البولي اكريمك وتم طباعة بعض من وحدات فن الدوديمز بالون اال
لونيا ابيض باستخدام الطباعة الحرارية. ثم تم عرضيا عمي المراىقين لتموينيا باقالم 

قطعة مطبوعة وتم تموينيا حسب رغبة ومشاعر 00التموين القابمة لمغسل . وعددىم 
 وميول كل فرد من المراىقين.

 

             
 والقابمة لمغسلصورة توضح االلوان المستخدمة 
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ثم تم اعداد استمارة تحكيم خاصة بالمحكمين والخبراء المتخصصين في مجال  

(  وكذلك استمارة تحكيم  خاصة بالمراىقين  وعددىم 00المالبس والنسيج  وعددىم )
من  01سنة( مقسمة الي  01الي  00( من الشباب ) الذكور واالناث( اعمارىم )12)

 من االناث  21الذكورو
قياس توافر  وىدفةوالخاص بالسادة المتخصصين في مجال المالبس  االستبيان  االول

اسس وعناصر التصميم في التصميمات المقترحة ايضا توزيع وحدات فن الدوديمز 
باسموب فني جمالي صحيح يخدم التصميمات المقترحة وتم استخدام التقدير الخماسي 

 وزان النسبية لممتوسطات الحسابية الموزونةاألو قياس  لالجابة عمي بنود االستبيان
  -واحتوي االستبيان عمي المحاور والبنود االتية:

":  توافر الجوانب الجمالية في التصميمات المقترحة  :والذي ينص عمي  المحور االول
 )اسس وعناص التصميم ("

 :واحتوي المحور عمي البنود االتية
 :*عناصر التصميم

 التصميم )الخط(ما مدى توافر عناصر 

 ما مدى توافر عناصر التصميم )المون(
 الخامة(تاثير  ما مدى توافر عناصر التصميم )

 ما مدى توافر عناصر التصميم )الشكل(
 :*اسس التصميم

 ما مدى توافر أسس التصميم )الوحدة(

 ما مدى توافر أسس التصميم )التباين( -0

 ما مدى توافر أسس التصميم )التكرار( -0

 (فر أسس التصميم )التناسقما مدى توا -3
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توافر الحداثة واالبتكارفي التصميمات الممبسية : والذي ينص عمي "" المحور الثاني
 المقترحة:

تم تحكيمة من بعض الساده المتخصصين في مجال المالبس والنسيج التي بمغ عددىم 
 -( واحتوي المحور عمي البنود االتية:00)

  المقترحةمدى توافر الحداثة في التصميمات 

 مدى توافر االبتكار في التصميمات المقترحة 

  مدى مسايرة التصميمات اتجاىات الموضةال 

 قياس مالءمة وىدفةوالخاص المراىقين الذكور واالناث   االستبيان  الثانيواحتوي 
 المقترحة  التصميمات بين التفاعل لمشباب ومدي تحقيق المقترحة الممبسية التصميمات

و  المراىقين( وتم استخدام التقدير الخماسي لالجابة عمي بنود االستبيانوالمستيمك ) 
واحتوي االستبيان عمي المحاور  األوزان النسبية لممتوسطات الحسابية الموزونةقياس 

  -والبنود االتية:

 :"لمشباب المقترحة الممبسية التصميمات " مالءمة: والذي ينص عمي المحور االول
   -واحتوي المحور عمي البنود االتية:

 مدى تمبية التصميم لالحتياجات والميولما  -0

 مدى تفضيل الوحدة التصميميةالي   -0

 مدى مناسبة التصميم مع العادات  -2

 الي اي مدي يمكن لمتصميمات المقترحة ان تساىم في التواصل مع االخر  -4

 المقترحة  صميماتالت بين التفاعل " تحقيق والذي ينص عمي :الثاني المحور
   -" واحتوي المحور عمي البنود االتية:والمستيمك) المراىقين( 

 اإلحساس بالمتعة في تموين الوحدةما  مدي   -0

 ىل األلوان سيمة االستخدام -0

 ىل الخامة المطبوعة مناسبة لمتموين -2
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وتم تحكيم التصميمات  المقترحة من قبل المحكمين الخبراء في مجال المالبس والنسيج 
لممحور االول والثاني بينما تم تحكيم المحور الثالث والرابع من قبل عينة البحث ) 

 المراىقين ( وتم معالجتيا احصائيا لتفسير النتائج 
 

  قياس الصدق والثبات اوال:
ص السيكومترية )الثبات والصدق( بأكثر من طريقة حيث تم أمكن التحقق من الخصائ

أمكن حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية، وكما أمكن حساب الصدق 
عن طريق صدق المحكمين وصدق االتساق الداخمي ويمكن توضيح الثبات والصدق 

 كما يمي:
 

 (00)ن=   ( ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية الستبيان0جدول ) 

 الفاكرونباخ المتغيرات
 التجزئة النصفية

معامل 
 االرتباط

 تصحيح أثر الطول
 جتمان سبيرمان براون

 27332 27342 27244 27342 المحور األول: توافر الجوانب الجمالية
 27324 27324 27204 27440 المحور الثاني: توافر الحداثة 

 27434 27434 27333 27320 الدرجة الكمية
 27333 27343 27244 27344 المحور الثالث: مالءمة التصميمات لمشباب

 27424 27425 27325 27303 المحور الرابع: تحقيق التفاعل بين التصميمات والمستيمك
 27412 27414 27310 27434 الدرجة الكمية

قيمة ألفا ( أن المقياس يتمتع بثبات ألفا كرونباخ حيث بمغت 0يتضح من خالل جدول )
( لممحور األول: مدى 27434، 303، 27344، 27320، 27440، 27342كرونباخ )

توار الحداثة ، والدرجة الكمية، والمحور  توافر الجوانب الجمالية،  والمحور الثاني: مدى
الثالث: مالءمة التصميمات لمشباب، والمحور الرابع تحقيق التفاعل بين التصميمات 

لي، وكما يتسم المقياس بثبات التجزئة النصفية حيث بمغ معامل والمستيمك عمى التوا
( 27310، 27325، 27244، 27333، 27204، 27244االرتباط بين النصفين )

ر الحداثة ، فلمتغيرات لممحور األول: توافر الجوانب الجمالية،  والمحور الثاني: توا
ب، والمحور الرابع تحقيق والدرجة الكمية، والمحور الثالث: مالءمة التصميمات لمشبا
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التفاعل بين التصميمات والمستيمك عمى التوالي، وبعد تصحيح أثر الطول لممقياس 
، 27434، 27324، 27342بمعادلة سبيرمان براون بمغ ثبات التجزئة النصفية )

( لمتغيرات لممحور األول: توافر الجوانب الجمالية،  27414، 27425، 27343
ر الحداثة ، والدرجة الكمية، والمحور الثالث: مالءمة التصميمات فوالمحور الثاني: توا

لمشباب، والمحور الرابع تحقيق التفاعل بين التصميمات والمستيمك عمى التوالي، وكما 
، 27434، 27324، 27332بمغ ثبات التجزئة النصفية بعد التصحيح بمعادلة جتمان )

توافر الجوانب الجمالية،   ( لمتغيرات لممحور األول:27412، 27424، 27333
ر الحداثة  ، والدرجة الكمية، والمحور الثالث: مالءمة التصميمات فوالمحور الثاني: توا

لمشباب، والمحور الرابع تحقيق التفاعل بين التصميمات والمستيمك عمى التوالي، وىي 
س لدى استخدام المقياتوافر صدق  قيم جميعيا يدل عمى ثبات جيد لممقياس مما يجعل 

 عينة الدراسة الحالية.
( االتساق الداخمي بين البنود واألبعاد الفرعية وبين درجات األبعاد والدرجة الكمية الستبيان 0جدول )

 (00)ن= 
المحور األول: توافر الجوانب 

المحور الثاني: توافر  الجمالية
 الحداثة 

المحور الثالث: 
مالءمة التصميمات 

 لمشباب

تحقيق التفاعل المحور الرابع: 
عناصر  أسس التصميم بين التصميمات والمستيمك

 التصميم
 االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند
0 27302** 0 27320** 0 27421** 0 27243** 0 27424** 
0 27214** 0 27312** 0 27324** 0 27214** 0 27315** 
2 27222** 2 27320** 

2 27434** 2 27325** 2 27342** 
4 27242** 4 27134** 

27444** 27445** 27332** 27420** 
( االستبيان يتسم بصدق االتساق الداخمي لممقياس بين 0يتضح من خالل جدول )

البنود ودرجة البعد وبين درجة البعد والدرجة الكمية لممقياس حيث تراوحت معامالت 
االرتباط بين درجات البنود والدرجة الكمية لممحور األول: توافر الجوانب الجمالية 

(، وكما تراوحت معامالت االرتباط بين درجات البنود والدرجة 27312إلى  27222)
(، وكما تراوحت معامالت 27434إلى  27324ر الحداثة )فالكمية لممحور الثاني: توا
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رجة الكمية لممحور الرابع: تحقيق التفاعل بين االرتباط بين درجات البنود والد
(، وىي قيم جميعيا تدل عمى صدق جيد 27424إلى  27342التصميمات والمستيمك )

لممقياس، وكما بمغت معامالت االرتباط بين المحاور الفرعية لالستبيان بالدرجة الكمية 
مى صدق ( عمى التوالي وىي قيم جميعيا تدل ع27420، 27332، 27445، 27444)

 مرتفع لممقياس الحالي لدى عينة الدراسة.
 

 لنتائج وتفسيرىا:ا
 اوال: التصميمات المقترحة:

 وجاءت التصميمات مقسمة كاالتي: 
 اوال :المقترحات التصميمية الخاصة بالذكور:

وتشمل ثالث مقترحات تصميمية ممبسية لمفردة واحدة وىي) التيشيرت  ( باعتبارة  
اكثر المفردات الممبسية استخداما لدي الذكور االشباب وتم توزيع وحدات من فن 
 الدوديمز عمي كل تصميم بتالث طرق مختمفة . وجاءت المقترحات الممبسية كاالتي :

 
 التصميم الوحدة لممبسيالمقترح ا القطعة المطبوعة الممونة

 
 

       

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 األول
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 الثاني

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 الثالث

 
 تعتمد لفن الدوديمز  ممبسية مدعمة بوحدات تصميمات الجدول تقديم  ىذا يتناول حيث
القطعو  عمي جذاب بأسموب وتطبيقيا مع الشباب ) المراىقين( الذكور  ، التفاعمية عمي

ميول ورغبات  مع مقترحات  مختمفة لكل قطعة تتناسب  باستخدام الواحده الممبسيو
 لّمغة وإلعطائيم فرصةالتعبير عن احتياجاتيم وتقبل مياراتيم لتنميو الشباب )المراىقين(

واالرتقاء بالتذوق الممبسي و يتوافر بيا اسس   الفنية البصرية والرسائل اإلبداعية
وا لتجديد والتغير المستمر من خالل القطعو الممبسية الواحدة   وعناصر التصميم
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مما يساىم في رفع القية االستيالكية  .وتموينيا بطريقة مختمفة في كل مرة يرتدييا
 لممالبس 

 -ثانيا:المقترحات التصميمية الخاصة باالناث:
السالوبيت(  –البموزة  –( مفردات ممبسية لمفتيات وىي  )الفستان 2وتشمل ثالث )  

عمي اعتبارىا اكثر المفردات الممبسية التي ترغب الفتيات في ارتدائيا في مرحمة 
المراىقة المتاخرة . وتم تقديم ثالث مقترحات تصميمية لكل مفردة ممبسية وتوزيع 
وحدات فن الدوديمز عمي كل مقترح تصميمي بثالث طرق مختمفة . وتحكيميا من قبل 

مجال المالبس والنسيج وكذلك الفئة المستيمكة ) الفتيات ( .  الخبراء والمتخصصين في
 -وجاءت المقترحات التصميمية الممبسية كاالتي :

 
التصم الوحدة المقترح الممبسي القطعة المطبوعة الممونة

 يم

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 األول
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 الثاني

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 الثالث
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 الرابع

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

الخام
 س
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الساد
 س

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 السابع
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 الثامن

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 التاسع

 
 تعتمد بوحدات  لفن الدوديمز ممبسية مدعمة تصميمات الجدول تقديم  ىذا يتناول حيث
المراىقة مع الشباب ) المراىقين( االناث  ، حيت تتميز الفتاة في مرحمة  التفاعمية عمي

بالرغبة الممحة في التغير والتجديد في مالبسيا وفقا لاللوان والخامات التي تساير 
  الموضة

النفعي خالل  المادي الجانب عمى فقط تقتصر لمفتيات ال لذلك تم تقديم  تصميمات
 يخاطب ولكن  القطعو الممبسية الواحدة  وتموينيا بطريقة مختمفة في كل مرة ترتدييا ،
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 البعض، بعضيا مع وتوافقيا عناصر التصميم  انسجام من خالل الجمالي اإلحساس
 الجمالية.   السمات والترديد لتحقيق والتناسب، والتنظيم، واسس التصميم سواء اإليقاع،

 
ثانيا : التحميل االحصائي لمتصميمات المقترحة بعد تطبيق االستبيان و تفسير 

 -النتائج لمتحقق من صحة الفروض:
" توافر الجوانب الجمالية وتوافر اسس  تحقيق الفرض االول والذي ينص عميتم 

ر فتوا" والفرض الثاني الذي ينص عميوعناصر التصميم في التصميمات المقترحة"  
من خالل حساب  المتوسطات الحسابية الموزونة في التصميمات المقترحة" الحداثة 

لدى عينة من السادة المتخصصين في   والنسب المئوية الموزونة لمتصميمات المقترحة
 (4، 2، 0،0والموضحة بالشكل رقم )  (00مجال المالبس والنسيج وعددىم )

 
 -اوال: اراء السادة المتخصصين في مجال المالبس والنسيج:

95

95.5

96

96.5

97

97.5

98

98.5

                                                                                                            

                                           

 
آراء السادة المتخصصين في ( المتوسطات الحسابية الموزونة والنسب المئوية الموزونة لدى عينةمن 0شكل )

 (00مجال المالبس والنسيج  عمى جميع الموديالت المقترحة لمشباب الذكور )ن=
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96

96.5

97

97.5

98

98.5

                                                                                                            

                                           

  
( المتوسطات الحسابية الموزونة والنسب المئوية الموزونة لدى عينةمن آراء السادة المتخصصين في 0شكل )

 (00ترحات الممبسية لالناث) لمبموزة( )ن=والنسيج  عمى جميع المق مجال المالبس
 

96.2

96.4

96.6

96.8

97

97.2

97.4

97.6

97.8

98

98.2

                                                                                                            

                                           

 
( المتوسطات الحسابية الموزونة والنسب المئوية الموزونة لدى عينةمن آراء السادة المتخصصين في 2شكل )

 (00مجال المالبس والنسيج  عمى جميع المقترحات الممبسية لالناث) السموبت( )ن=
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95.4

95.6

95.8

96

96.2

96.4

96.6

96.8

97

97.2

97.4

97.6

                                                                                                            

                                           

 
( المتوسطات الحسابية الموزونة والنسب المئوية الموزونة لدى عينةمن آراء السادة المتخصصين في 4شكل )

 (00مجال المالبس والنسيج  عمى جميع المقترحات الممبسية لالناث) الفستان( )ن=
 
 

الموزونة لمدى توافر  يتضح من خالل ما سبق أن األوزان النسبية لممتوسطات الحسابية 
الجانب الجمالي )أسس وعناصر التصميم( لمتصميمات المقترحة حسب آراء أخصائي 

وذلك لممقترحات التصميمية   .%51724% الي 55725المالبس قد تراوحت بين 
% 022الخاصة بالذكور بينما التصميمات الخاصة باالناث جاءت بنسب تتراوح بين 

حصائية جاءت متفقة مع بعض الدراسات والبحوث % وىذة النسب اال54711الي  
 صبري صفاء ، زلط السيد عميالتي اىتمت بتصميم مالبس المراىقين كدراسة 

 الثراء التصميمية المعالجات توظيف امكانية"   الفضل ابو السالم عبد ،مروة الصعيدي
خميل احمد " رؤية تشكيمية لتصميم  ".و دراسة عيود المراىقات مالبس جماليات

رضا عبد . ودراسو ىبة -وتطريز بعض مالبس الفتيات في مرحمة المراىقة المبكرة "
العزيز محمود " فاعمية وحدة تعميمية مقترحة لتوظيف جماليات فن الماندال في تصميم 

 مكمالت المالبس"
الجمالية وتوافر اسس  وىذا ما يحقيق الفرض االول والذي ينص عمي " توافر الجوانب

ر فتواوعناصر التصميم في التصميمات المقترحة"  والفرض الثاني الذي ينص عمي 
 في التصميمات المقترحة.الحداثة 
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 -)عينة البحث(:ثانيا: اراء الشباب و الفتيات في التصميمات الممبسية المقترحة

 
" لمشبابالمقترحة مالءمة التصميمات "  تم تحقيق الفرض الثالث والذي ينص عمي

 المقترحة  تحقيق التفاعل بين التصميمات " والفرض الرابع الذي ينص عمي
 ".  والمستيمك

من خالل حساب المتوسطات الحسابية الموزونة والنسب المئوية الموزونة   
( مقسمة الي مجموعة من 12لمتصميممت المقترحة  لدى عينة من المراىقين وعددىم )

فتاة والتي يمكن توضحييا  من  21ومجموعة من االناث وعددىم  01الذكور وعددىم 
 (4، 3، 2، 1خالل الشكل رقم )

 
 

91

92

93

94

95

96

97

98

99

                                                                                                            

                                           

 
( المتوسطات الحسابية الموزونة والنسب المئوية الموزونة لدى عينة من آراء الشباب في جميع 1شكل )

 (01الموديالت المقترحة لمشباب )ن=
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( المتوسطات الحسابية الموزونة والنسب المئوية الموزونة لدى عينة من آراء الفتيات في جميع 2شكل )

 (21التصميمات والمقترحات الممبسية  البموزة ()ن=
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ى عينة من آراء الفتيات في جميع ( المتوسطات الحسابية الموزونة والنسب المئوية الموزونة لد3شكل )

 (21التصميمات والمقترحات الممبسية لالناث )السموبت( )ن=
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( المتوسطات الحسابية الموزونة والنسب المئوية الموزونة لدى عينة من آراء الفتيات في جميع 4شكل )

 (21=التصميمات والمقترحات الممبسية لالناث ) الفستان( )ن
 

ر فمدى توايتضح من خالل ما سبق أن األوزان النسبية لممتوسطات الحسابية الموزونة ل
في التصميمات المقترحة حسب اراء عينة البحث ) المستيمكين من الذكور الحداثة  

%.  وذلك لممقترحات التصميمية الخاصة 52722% الي 022واالناث(  قد تراوح  بين 
. بينما التصميمات الخاصة باالناث جاءت بنسب 01 عينة  الذكور  وكان عددىم

فتاة لقياس مدي التفاعل بين  21% وكان عددىم 44722% الي  022تتراوح بين 
التصميمات المقترحة  وعينة البحث )الذكور واالناث(  وىذة النسب االحصائية جاءت 

ات الموضة متفقة مع بعض الدراسات والبحوث التي اىتمت بالتصميم التفاعمي واتجاى
 المطبوعة السيدات القمشة التفاعمى التصميم"  الجمل محمد  جييان الحديثة  كدراسة

 عبير ، صبري شريف محمد ، خيرت .ودراسة  نانسي محمد "والمستيمك المصمم بين
 في والمتمقي الماركة بين االنسانية العالقة دعم في ودورىا التفاعمية"  عبدة حسن
 المونية االتجاىات من االستفادة"  زيدان محمد يحيي سة ماجدة. ودرا" االعالن تصميم
 ." الجاىزة المالبس لبعض الترويج في لمموضة

المقترحة مالءمة التصميمات يتضح من ذلك تحقيق الفرض الثالث والذي ينص عمي " 
 المقترحة  تحقيق التفاعل بين التصميمات " والفرض الرابع الذي ينص عمي "لمشباب

 ". ) المراىقين( والمستيمك
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 التوصيات :

  توجيو المزيد من الدراسات والبحوث في مجال المالبس والنسيج حول مرحمة
 المراىقة

 تقديم رؤي ممبسية جديدة تناسب افراد المجتمع ذات طابع خاص 

   االستفادة من نتائج البحث في المساىمة في رفع التذوق الممبسي لدي المستيمكين
 المراىقينالشباب 

  المساىمة في تطويرالفكر التصميمي واضافة قيم جمالية جديدة من خالل دمج
 الفنون التشكيمية

 
 المراجع :

 

م0222-لبنان  –بيروت –.دار صادر -لسان العرب -ابن منظور  -0 -1  

ايناس حمدي عبد المقصود، تفاحة موسي عبد الحميد "تصميم مالبس  -0
–مجمة التصميم الدولية –سيرة لمفتيات في مرحمة المراىقة المبكرة " 

 م0203يوليو  2عدد-3مجمد

بسنت مصطفي امين " استخدام االعالن التفاعمي في مجاالت التسويق  -2
اكتوبر  – 4عدد  – 4مجمد  –مجمة التصميم الدولية  –االجتماعي" 

 م0204

جييان محمد الجمل " التصميم التفاعمى القمشة السيدات المطبوعة بين  -4
العدد  -1المجمد  -المصمم والمستيمك" مجمو الفنون والعموم التطبيقية

 م0204يناير  -0

سعد سالمان عمي " امكانية ابتكار تصميمات ممبسية وجمالية الزياء  -5
 –الشباب مستوحاة من الطبيعة باستخدام تكنولوجيا الحاسب االلي " 

 م0204يناير  – 0العدد  – 04مجمد  –مجمة كمية االقتصاد المنزلي 
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عمي السيد زلط ، صفاء صبري الصعيدي ،مروة عبد السالم ابو الفضل   -2
توظيف المعالجات التصميمية الثراء جماليات مالبس  " امكانية
جامعة  –كمية التربية النوعية –مجمة بحوث التربية النوعية  -المراىقات "
 م0202ابريل  -المنصورة

عماد حسين عبيد  "تطور فيم اليوية لدي المراىقين وعالقتة بالتفاعل  -3
 م0200- جامعة بابل –مجمة بحوث التربية االساسية  –االجتماعي " 

عيود خميل احمد " رؤية تشكيمية لتصميم وتطريز بعض مالبس الفتيات  -8
قسم   –رسالة دكتوراة غير منشورة  -في مرحمة المراىقة المبكرة "

 م 0202 -جامعة حموان –كمية الفنون التطبيقية  -المالبس الجاىزة

 ماجدة يحيي محمد زيدان " االستفادة من االتجاىات المونية لمموضة في -9
قسم –رسالة ماجستير غير منشورة  -الترويج لبعض المالبس الجاىزة "

 م0202 –جامعة المنوفية  –كمية االقتصاد المنزلي  –المالبس والنسيج 

نانسي محمد خيرت ، محمد شريف صبري ، عبير حسن عبدة "  -01
التفاعمية ودورىا في دعم العالقة االنسانية بين الماركة والمتمقي في 

يناير  – 0عدد  -5مجمد  –مجمة التصميم الدولية  –ن" تصميم االعال
 م0205

وفاء حسن عمي ،  ميا احمد ابراىيم " برنامج تدريب المراىقات عمي  -00
مجمة بحوث التربية  –اختيار ازيائين وفق اسس تصميم االزياء " 

 -4عدد – 4مجمد  –جامعة المنصورة  –كمية التربية النوعية  –النوعية 
 م0202

وئام محمد حمزة " تصميم مالبس مبتكرة لمفتيات مستميمة من الصور  -02
 – 3مجمد –مجمة التصميم الدولية  -الميكروسكوبية لجسم االنسان"

 م0203ابريل  -0عدد
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ىناء كامل حسن الصعيدي " المون والخط كمؤثر ابداعي في تحقيق  -03
مجمة  –الحركة في تصميمات االقمشة المنسوجة لمالبس الفتيات" 

 م0202يانير  -0العدد  -02مجمد  -لتصميم الدولية  ا

ىبة رضا عبد العزيز محمود " تصميمات مبتكرة لالكوال تصمح   -04
مجمد  –مجمة التصميم الدولية  -لمفتيات في مرحمة المراىقة المبكرة "

 م0202ابريل  - 0عدد  – 02

ىبة رضا عبد العزيز محمود " فاعمية وحدة تعميمية مقترحة لتوظيف  -05
مجمة التصميم  -ماليات فن الماندال في تصميم مكمالت المالبس"ج

 م0202ابريل  - 0عدد  – 02مجمد  –الدولية 

02- https://fr.wiktionary.org/w/index.php?search=%D9
%81%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8

%AF%D9%8A%D9%84%D8%B2 
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