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Abstract   Keywords 
ة كبیرة فقد أصبحت شھرتھا واسعة النطاق، وكثر التعامل معھا بین إن لوسائل اإلعالم الحدیثة أھمی 

جمیع فئات المجتمعات، ومما ال شك فیھ ان لھا تأثیر كبیر على الفتیات خاصة في سن المراھقة، حیث 
أن االنفتاح الثقافي بین الدول المختلفة أدى إلى دخول ثقافات مختلفة سواء تتناسب مع المجتمع السعودي 

ً ال توجد لھا ضوابط محدده أو ال ت تناسب معھ، وان ھذه الوسائل اإلعالمیة الحدیثة والتي تنوعت حدیثا
لما تبثھ، وال توجد وسائل أو طرق محددة یتقي منھا المستخدم الشرور التي قد تصل إلیھ عنوة، حیث 

میع دول العالم تبث جمیعھا كل ما یرتبط بالفتیات من خالل عرض المودیالت المختلفة التي تأتي من ج
دون مراعاة ما اذا كانت تتفق اوال تتفق مع العادات والتقالید الخاصة بالمملكة العربیة السعودیة بما یأثر 
سلبیا على الفتیات وخاصة في سن المراھقة، من ھنا كانت أھمیة دعم المجتمع السعودي وخاصة منطقة 

المتخصصة، وذلك بدراسة كیفیة تطویع وسائل حائل بتلبیة احتیاجاتھ من خالل دراسات البحث العلمي 
اإلعالم في ابتكار مالبس للفتیات في سن المراھقة تتناسب مع ثقافة وعادات وتقالید المجتمع السعودي. 
ومن ھنا جاءت اھمیة البحث بابتكار تصمیمات مستحدثة لمالبس تناسب الفتیات المراھقات في المملكة 

االعالم الحدیثة، بما یدعم السوق المحلي السعودي بمنتجات مالبس ذات العربیة السعودیة بتأثیر وسائل 
تصمیمات مبتكرة تتمیز بروح الخصوصیة واالبداع، وبما یدعم تنمیة الذوق لدي الفتیات المراھقات في 

ویھدف ھذا البحث الي االستفادة من وسائل اإلعالم ایجابیا بتطویعھا في ابتكار  اختیار مالبسھن.
ودیالت مالبس صباحیة تناسب الفتیات في سن المراھقة وتتناسب مع ثقافة وعادات وتقالید تصمیمات م

المجتمع السعودي، مع التركیز على تحقیق قیم جمالیة ووظیفیة في تصمیمات مودیالت المالبس 
المبتكرة بما یدعم المجتمع السعودي وخاصة منطقة حائل من خالل تلبیة احتیاجاتھ من خالل دراسات 

وتعتمد منھجیة البحث على المنھج التجریبي بأجراء التجارب الفنیة  لبحث العلمي المتخصصة.ا
والتطبیقیة وتوظیفھا في انتاج عدد خمسة عشر أفكار تصمیمیة مستحدثة تصلح كمالبس صباحیة 
 تناسب الفتیات في سن المراھقة، والمنھج الوصفي باستخدام الدراسة التحلیلیة وذلك لتحقیق اھداف

إمكانیة االستفادة من وسائل وقد اسفرت الدراسة عن بعض النتائج أھمھا  البحث والتحقق من فروضھ.
االعالم في ابتكار تصمیمات معاصرة مستحدثة لمالبس الفتیات المراھقات تصلح لالرتداء في الفترة 

البس الفتیات ة لمالصباحیة تتوافق مع عادات وتقالید المجتمع السعودي ومع خطوط الموضة الحدیث
صمیمات بنائیات التصمیم، مع تحقیق الجوانب الجمالیة للتصمیم بما المراھقات، وقد حققت ھذه الت

متطلبات االداء الوظیفي للغرض المستحدثة لھ من حیث ، أیضا حققت تحویھ من جوانب التمیز والحداثة
، كما ان التصمیمات المبتكرة تتوافق المالئمة للفتیات في فترة المراھقة، ولالرتداء في الفترة الصباحیة

  مع احتیاجات الفتیات في مرحلة المراھقة وھي ابعاد النمو الجسمي والعقلي والبعد االنفعالي.
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Introduction  
من الحقائق المسلم بھا في عصرنا الحالي ان وسائل اإلعالم لم تعد 

ً مجرد مصدر لألخبار او أد اة للترفیھ فقط، بل أنھا أصبحت أیضا
تساھم بشكل كبیر في صیاغة اآلراء والقیم، ویمكنھا أن ترفع من 
حساسیة مختلف فئات الشعب تجاه مواضیع معینة، كما یمكنھا 
ً إذا ما  تعبئة الرأي العام في اتجاه ھي تریده بالذات، وخصوصا

تھم بشكل أكبر تعلق األمر بالشباب والفتیات الذین یستمدون معلوما
 ً من االنترنت، ومن القنوات الفضائیة، حیث یمثل االنترنت أیضا
المساحة التي یعبرون من خاللھا عن أنفسھم، ویمكنھم الحدیث من 
خاللھا بال رقابة وبال وسیط،، ومع امكانیة االتصال بالعالم 
الخارجي والتعرف على كل  جدید.  ومن وسائل اإلعالم الحدیثة 

ً، نقل  ظھرت شبكات ً ثوریا التواصل االجتماعي والتي شكلت فتحا
ً كبرى  اإلعالم إلى آفاق غیر مسبوقة، وأعطى مستخدمیھ فرصا
للتأثیر واالنتقال عبر الحدود بال قیود وال رقابة إال بشكل نسبي 
محدود. إذ أوجد ظھور وسائل التواصل االجتماعي قنوات للبث 

وھر النظریات المباشر من جمھورھا في تطور یغیر من ج

االتصالیة المعروفة، ویحدَ من احتكار صناعة الرسالة اإلعالمیة 
لینقلھا إلى مدى أوسع وأكثر شمولیة، وبقدرة تأثیریة وتفاعلیة لم 

  یتصّورھا خبراء االتصال. 
وتحظى مواقع التواصل االجتماعي باھتمام كبیر من رواد 

ً لتداول االنترنت في مختلف أنحاء العالم، حیث أصبحت مكا نا
القضایا السیاسیة، واالجتماعیة، ومناقشة األفكار واآلراء، وإنشاء 
ً لتحقیق المصالح الشخصیة،  الصداقات بأنواعھا، كذلك مجاال

"  twitterو   face bookولمواقع التواصل االجتماعي مثل "
ً فئة الشباب والفتیات.   تأثیر في سلوك العدید من الناس، وخاصتا

عربیة كثرت القنوات الفضائیة والبرامج التي تركز وفي بالدنا ال
على الفن والفنانین وتروج آلخر صیحات األزیاء وأدوات الزینة 
والرشاقة والمسابقات، حیث إن ھذه البرامج ھي البرامج المفضلة 
لدى الشباب والفتیات یشاھدونھا بصورة مكثفة ویتأثرون بما تبثھ 

  ). 2010ھم (بصلي، ویحاولون تقلیدھا في اختیار مالبس
ھذا وتعد مرحلة المراھقة أكثر مراحل العمر تأثرا بالبیئة المحیطة 
ً من الوالدین، األصدقاء، المجتمع، واإلطار الثقافي بشكل عام  بدءا

  ).1971(معوض، 
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ویتجھ المراھق في ھذه الفترة إلى تحقیق الذات مع المیل إلى 
ن شخص یرى فیھ مسایرة الجماعة واالتصال بالمجتمع والبحث ع

مثلھ األعلى، ویعمل على أن یحتذي بسلوكھ، ویصل إعجابھ بھ إلى 
تقلیده في ملبسھ خاصة الفتیات، فإنھن كثیرا ما یحتذین بالممثالت 
المشھورات في طریقة اللبس وعمل المكیاج وإتباع الموضة 
ومحاولة ھجر العادات والتقالید التي اعتاد علیھا الناس، وھذا ما 

لوسائل اإلعالم الحدیثة أثر كبیر في نشر وترویج الموضة  یؤكد ان
  فظھرت نوافذ العرض وبیوت األزیاء والمجالت وغیرھا.

ومن الدوافع للبحث العلمي في ھذا المجال كانت أھمیة دراسة أثر 
وسائل اإلعالم الحدیثة على الفتیات في مرحلة المراھقة في 

س تناسب الفتیات في المملكة العربیة السعودیة الستحداث مالب
مرحلة المراھقة والبحث عن أفكار جدیدة لنماذج مستحدثة تناسب 

  عادات وتقالید المجتمع السعودي.
Statement of the problem 

مما ال شك فیھ أن لوسائل اإلعالم الحدیثة أھمیة كبیرة، فقد 
ن أصبحت شھرتھا واسعة النطاق نتیجة لكثرة التعامل معھا بی

جمیع فئات المجتمعات، ومنھا الفتیات في سن المراھقة والتي 
اصبح لھا تأثیر كبیر علیھا، حیث أن االنفتاح الثقافي وكسر الحدود 
الثقافیة بین الدول المختلفة أدى إلى دخول ثقافات مختلفة سواء 
تتناسب مع المجتمع السعودي أو ال تتناسب معھ، وان ھذه الوسائل 

ثة ال توجد لھا ضوابط محدده لما تبثھ، وال توجد اإلعالمیة الحدی
وسائل أو طرق محددة یمكن ان یتقي منھا المستخدم الشرور التي 
قد تصل إلیھ عنوة، حیث إن االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي 
تبث جمیعھا كل ما یرتبط بالفتیات من خالل عرض المودیالت 

سلبیا على الفتیات في سن المختلفة التي تأتي من جمیع الدول وتأثر 
المراھقة، لذلك تجد الدارسة انھ البد من توجیھ الفتیات في سن 
المراھقة إلى ما یناسبھا مع دعم للقیم التي ترتبط بثقافات المجتمع 

ومن ھنا یمكن صیاغة مشكلة البحث في اإلجابة على   السعودي.
  التساؤالت التالیة:

إلعالم ایجابیا في ما ھي امكانیة االستفادة من وسائل ا -1
  تصمیم مالبس صباحیة تناسب الفتیات في سن المراھقة؟

ھل یمكن تطویع وسائل اإلعالم في استحداث مالبس  -2
للفتیات في سن المراھقة تتناسب مع ثقافة المجتمع 

 السعودي؟
ما مدي تحقق القیم الجمالیة والوظیفیة في تصمیمات  -3

 مودیالت المالبس المبتكرة تحت البحث؟
دى نجاح التصمیمات المستحدثة تحت الدراسة بتأثیر ما م -4

وسائل األعالم الحدیثة في تحقیق القبول لدي 
 المتخصصین؟

ما ھي إمكانیة دعم العالقة بین المجتمع السعودي وخاصة  -5
 منطقة حائل ودراسات البحث العلمي المتخصصة؟

Objectives   
تصمیم مودیالت االستفادة من وسائل اإلعالم ایجابیا في  . 1

 مالبس صباحیة تناسب الفتیات في سن المراھقة. 
تطویع وسائل اإلعالم في استحداث مالبس للفتیات في سن  . 2

المراھقة تتناسب مع ثقافة وعادات وتقالید المجتمع 
  السعودي

تحقیق قیم جمالیة وظیفیة في تصمیمات مودیالت المالبس  . 3
  المبتكرة تحت البحث.

یمات المستحدثة تحت الدراسة تحدید مدي نجاح التصم . 4
بتأثیر وسائل األعالم الحدیثة في تحقیق القبول لدي 

  المتخصصین. 
دعم المجتمع السعودي وخاصة منطقة حائل من خالل تلبیة  . 5

 احتیاجاتھ من خالل دراسات البحث العلمي المتخصصة.
Significance 

وسائل استحداث مودیالت مالبس حدیثة ومبتكرة بتأثیر  •

 اإلعالم الحدیثة تناسب الفتیات في مرحلة المراھقة.
تحقیق قیم جمالیة مستحدثة باستخدام أدوات فن التصمیم  •

الحدیثة والمطورة وتطبیقھا في انتاج مودیالت تصمیمات 
مبتكرة للفتیات في مرحلة المراھقة بما یتناسب مع ثقافة 

  وعادات وتقالید المجتمع السعودي.
لي السعودي وخاصة منطقة حائل بمنتجات دعم السوق المح •

مالبس ذات تصمیمات مبتكرة تتمیز بروح الخصوصیة 
 واالبداع.

تنمیة الذوق لدي الفتیات المراھقات في اختیار مالبسھن من  •
 خالل وسائل االعالم الحدیثة.

Hypothesis 
یمكن االستفادة من وسائل اإلعالم ایجابیا في تصمیم مالبس  •

 ة تناسب الفتیات في سن المراھقة.صباحی
یمكن تطویع وسائل اإلعالم في استحداث مالبس للفتیات في  •

  سن المراھقة تتناسب مع ثقافة المجتمع السعودي.
یمكن اثراء القیم الجمالیة لتصمیمات المودیالت تحت البحث  •

  باستخدام أدوات وبرامج فن التصمیم الحدیثة والمطورة.
صمیم في تصمیمات المودیالت تحت تتحقق عناصر واسس الت •

  البحث.
إمكانیة نجاح التصمیمات المستحدثة تحت الدراسة بتأثیر  •

  وسائل األعالم الحدیثة في تحقیق القبول المجتمعي.
وجود عالقة ذات دالة إحصائیة بیت أسالیب التصمیم الحدیثة  •

  والمطورة والخواص الجمالیة لتصمیمات مودیالت المالبس.
 Methodology 

تعتمد منھجیة البحث على المنھج التجریبي بأجراء التجارب الفنیة 
والتطبیقیة وتوظیفھا في انتاج عدد خمسة عشر أفكار تصمیمیة 
مستحدثة لمودیالت مالبس صباحیة تصلح للفتیات في سن 
المراھقة، والمنھج الوصفي باستخدام الدراسة التحلیلیة وذلك 

  تحقق من فروضھ.لتحقیق اھداف البحث وال
  *حدود البحث:

  تقتصر حدود البحث علي:
وسائل اإلعالم الحدیثة المرئیة مثل مواقع التواصل  •

  االجتماعي، والمقروءة مثل المجالت. 
استحداث تصامیم مالبس صباحیة (فساتین، بلوزات،  •

وجونالت) تناسب الفتیات المراھقات بتأثیر وسائل االعالم 
  وتقالید المجتمع السعودي.  الحدیثة تتناسب مع عادات

في مدنیة  21-18الفتیات في سن المراھقة المتأخرة من سن  •
 حائل.

 Research Tools 
استبانة لتقییم التصمیمات المقترحة تحت البحث، حیث قامت 
الباحثتان بتصمیم استبانة لتقییم التصمیمات المقترحة تحت البحث 

كل محور مكون من عدد من  محاور أساسیة 4وھي تتكون من 
العبارات الموجبة، المحور األول (أسس التصمیم وعناصره)، 
المحور الثاني (األداء الوظیفي)، المحور الثالث (مالئمة 
التصمیمات المستحدثة الحتیاجات الفتیات في مرحلة المراھقة)، 
المحور الرابع (مدي نجاح التصمیم المستحدث في تحقیق 

ول من المجتمع )، كان االسلوب المتبع لتقییم االبتكاریة والقب
التصمیمات ھو التقییم الوصفي لكل بند من كل محور لكل تصمیم 

  تحقق بشدة).-3تحقق الى حد ما,  -2لم یتحقق , -1حیث كونھ (
Terminology 

  Mediaاإلعالم:  
ویعود أصل كلمة إعالم المعروف الیوم في مختلف اللغات 

ومعناھا اإلخبار،  Informationة إلى الكلمة الالتینیة األوربی
والتوضیح، والشرح، ویستخدم ھذا المصطلح عادة للداللة على 
مجموعة من اإلخبار حول الظواھر المختلفة في حیاة المجتمع 
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والتي تعتبر مھمة بالنسبة للمستقبل ألنھا تشیر إلى بعض المعارف 
وصیل المعارف واألحداث أو المعلومات الجدیدة، كما تتضمن ت

والمعلومات إلى األفراد والجماعات بھدف التأثیر في أذھانھم 
  ).1993ومشاعرھم ونشاطاتھم (الدیك وآخرون، 

  :    Teenالمراھقة 
مصطلح المراھقة ھو التدرج نحو النضج الجسمي والعقلي  

واالجتماعي وتمتد من العقد الثاني من حیاة الفرد من الثانیة عشر 
با إلى العشرین تقریبا. وممكن قبل ذلك أو بعد ذلك بعام أي بین تقری

 The teen yearsسنة)، ولذلك تعرف المراھقة باسم 20إلى  12(
  ).2002(عابدین،  Teen agersویعرف المراھقون باسم 

  :Social networking sitesمواقع التواصل االجتماعي 
شترك فیھا بإنشاء منظومة من الشبكات االلكترونیة التي تسمح للم

موقع خاص بھ، ومن ثم ربطة من خالل نظام اجتماعي إلكتروني 
مع أعضاء آخرین لدیھم االھتمامات والھوایات نفسھا وجمعھ مع 

   ).2003أصدقاء الجامعة أو الثانویة (راضي، 
  : Fashion designتصمیم األزیاء 

خط ھو اللغة الفنیة التي تشكلھا عناصر في تكوین موحد وھي ال
والشكل واللون والنسیج وتعتبر ھذه المتغیرات أساسا لتعبیرھا، 
وتتأثر باألسس لتعطي السیطرة والتكامل والتوازن واإلیقاع 
والنسبة لكي یحصل الفرد في النھایة على زي یشعره بالتنافس 

  ). 2005ویربطھ بالمجتمع الذي یعیش فیھ (عاشور، 
  :Clothing المالبس

ما اعتاد الناس تغطیة أجسامھم بھا سواء تعرف المالبس بأنھا 
كانت طبیعیة او صناعیة ویلحق بالمالبس مكمالتھا(االكسسوار) 
بأشكالھا المتمیزة، ویرتدیھا مختلف الشعوب في مختلف األزمان، 
بما فیھا المالبس الرسمیة لمختلف المھن والطوائف والتي تلبس في 

ة الكھنوت االحتفاالت، مثل مالبس حفالت التتویج وأردی
واألرواب الجامعیة وغیرھا ولكل أمة طابع خاص في الملبس 
یرجع إلى أحوال جوھا وتقالیدھا ودینھا وھو مظھر من مظاھر 

  ).2002القومیة التي تصور شخصیة الشعب (عابدین، 
  :Morning clothesالمالبس الصباحیة 

نوع من المالبس یتطلب البساطة في االختیار من حیث اللون 
كل والنسیج وتعتبر البلوزات والجونالت والفساتین البسیطة والش

ھي أفضل ملبس ألنھا تساعد على سھولة الحركة والراحة (زكي، 
1995.(  

  :Fashionالموضة 
یعبر مصطلح الموضة عما یبتكره بیوت االزیاء العالمیة من أزیاء 
جدیدة في كل موسم والموضة متغیرة من موسم إلى موسم أو 

فصل إلى فصل (صیف، خریف، شتاء، ربیع) حیث  باألحرى من
تتسابق بیوت األزیاء الشھیرة من خالل مصممیھا ذوي الشھرة 
الواسعة في تقدیم أحدث خطوط الموضة للمالبس بمختلف ألوانھا 

  ).1995(زكي، 
  *الدراسات السابقة:

نعرض فیما یلي نماذج من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع 
ة، والتي تبین في ضوء استعراض تراث الدراسات الدراسة الحالی

  السابقة أنھا تنظم في إطار فئتین أساسیتین ھما:
    دراسات إعالمیة:-أ

ركزت ھذه الفئة من الدراسات على دور مختلف وسائل اإلعالم 
في تشكیل آراء واتجاھات ومعتقدات المراھقین والمراھقات 

  ثیرھا في سلوكھم.وتحدید دوافعھم الستخدام ھذه الوسائل وتأ
    دراسات ملبسیھ:-ب

اھتمت الدراسات الملبسیھ بتناول أنماط المالبس المفضلة لدى 
المراھقین وخصائصھا والعوامل المحددة لھا والتي تتضمن 
خصائص المالبس من حیث الشكل واللون والنسیج والخصائص 
 النفسیة والمزاجیة والسلوكیة للمراھقین المرتبطة بالملبس وكذلك
دور المتغیرات المحیطة بھم من وسائل تكنولوجیا وأقران وأفراد 
األسرة وتأثیرھا على السلوك الملبسي لألفراد في ھذه المرحلة 

  ).2005العمریة (مسعود، 
ونعرض فیما یلي لنماذج من الدراسات في ھاتین الفئتین على 

  النحو التالي:
  الدراسات اإلعالمیة:-أ
وان "الخصائص النفسیة والصحیة ) بعن(Randy, 1996دراسة -

المتعلقة بمشاھدة التلفزیون للمراھقین" اتبع الباحث المنھج 
الوصفي، وھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على اتجاھات 
المراھقین نحو التلفزیون، وماھیة الخصائص النفسیة للمراھقین 
مع اختبار العالقة بین تكرار مشاھدة التلیفزیون والخصائص 

للمراھقین، وتتفق الدراسة الحالیة مع الدراسة السابقة في النفسیة 
أنھا تتناول تأثیر مشاھدة التلفزیون على المراھقین، وتختلف 
الدراسة الحالیة عن الدراسة السابقة في أن الدراسة الحالیة تھدف 
الى تناول أثر وسائل اإلعالم الحدیثة في استحداث مالبس تناسب 

  مملكة العربیة السعودیة.الفتیات المراھقات في ال
) بعنوان " الدوافع النفسیة واالجتماعیة 2003دراسة ( أبو زید، -

المرتبطة باستخدام أجھزة االتصال الحدیثة لدى المراھقین" 
واتبعت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي، وھدفت ھذه الدراسة إلى 

ر، تحدید أھمیة وسائل االتصال الحدیثة (تلیفون محمول، كمبیوت
دش، انترنت) لدى المراھقین ودوافعھم الستخدامھا، وتتفق 
الدراسة الحالیة مع الدراسة السابقة في أنھا تتناول وسائل االتصال 
الحدیثة لدى المراھقین واستخدامھم لھا، وتختلف الدراسة الحالیة 
عن الدراسة السابقة في أن الدراسة الحالیة تھدف الى تناول أثر 

لحدیثة في استحداث مالبس تناسب الفتیات وسائل اإلعالم ا
  المراھقات في المملكة العربیة السعودیة. 

) بعنوان "اإلعالم وأثره في اختیار 2005دراسة (مسعود، -
المراھقة لمالبسھا" واتبعت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي، 
وھدفت ھذه الدراسة إلى دراسة ما یطرأ على أفكار الشباب من 

اول احتیاجاتھم المترتبة على ذلك والتي تتضح في متغیرات وتن
صورة المالبس التي یفضلون ارتدائھا حیث ان الشباب یمثلون أحد 
القطاعات المھمة في المجتمع وتحدید تأثیر مشاھدة التلیفزیون 
واستخدام االنترنت على المالبس التي ترتدیھا المراھقات مع 

د علیھا الفتیات دراسة تأثیر مصادر المعلومات التي تعتم
المراھقات في اختیار مالبسھن، وتتفق الدراسة الحالیة مع الدراسة 
السابقة في أنھا تناولت أثر وسائل اإلعالم على المراھقات في 
اختیار مالبسھن، وتختلف الدراسة الحالیة عن الدراسة السابقة في 

في  أن الدراسة الحالیة تھدف الى تناول أثر وسائل اإلعالم الحدیثة
استحداث مالبس تناسب الفتیات المراھقات في المملكة العربیة 

    السعودیة.
) بعنوان "أثر الفضائیات على المراھقین 2008دراسة (اللحیاني، -

والمراھقات في المملكة العربیة السعودیة من وجھة نظر التربویین 
والتربویات" واتبع الباحث المنھج الوصفي والمنھج التجریبي، 

ھذه الدراسة إلى الكشف عن اآلثار المترتبة على متابعة وھدفت 
البث الفضائي من خالل التعرف على اآلثار االیجابیة والسلبیة 
لسبعة برامج ومحاولة الباحث الحد من اآلثار السلبیة لھا باإلضافة 
الي تثمین مشاھدة بعض البرامج التي تنمي الجوانب االیجابیة لدى 

ي المملكة العربیة السعودیة، وتتفق المراھقین والمراھقات ف
الدراسة الحالیة مع الدراسة السابقة في أنھا تناولت أثر الفضائیات 
على المراھقین والمراھقات في المملكة العربیة السعودیة، وتختلف 
الدراسة الحالیة عن الدراسة السابقة في أن الدراسة الحالیة تتناول 

داث مالبس تناسب الفتیات أثر وسائل اإلعالم الحدیثة في استح
  المراھقات في المملكة العربیة السعودیة. 

) بعنوان "شبكة المعلومات العالمیة 2008دراسة (محمد واخر، -
"االنترنت" منفذ من منافذ عرض األزیاء" واتبعت الباحثتان 
المنھج التاریخي والوصفي، وھدفت ھذه الدراسة إلي التعرف على 

المعلومات" االنترنت" والتعرف على التطور التاریخي لشبكة 
دوره كوسیلة إعالنیة تسویقیة ألزیاء النساء، التعرف على األسس 
الفنیة المتبعة في تنسیق مواقع االنترنت الخاصة بتسویق أزیاء 
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النساء، التعرف على مزایا وعیوب اإلعالن والتسویق لموضة 
تجین النساء على شبكة "االنترنت"، مع التعرف عل أراء المن

والمتخصصین والمستھلكین عند استخدام " االنترنت" كوسیلة 
إعالنیة وتسویقیة في موضة أزیاء النساء، وتتفق الدراسة الحالیة 
مع الدراسة السابقة في أنھا تتناول دراسة وسیلة من وسائل اإلعالم 
"االنترنت" وانھ منفذ من منافذ عرض األزیاء، وتختلف الدراسة 

اسة السابقة في ان الدراسة الحالیة تھدف الى الحالیة عن الدر
استحداث مالبس تناسب الفتیات في مرحلة المراھقة بتأثیر وسائل 

  اإلعالم الحدیثة تتناسب مع عادات وتقالید المجتمع السعودي.
) بعنوان "أثر مواقع التواصل االجتماعي 2011دراسة (عوض، - 

واتبع الباحث المنھج في تنمیة المسؤولیة المجتمعیة لدى الشباب" 
الوصفي التحلیلي، وھدفت ھذه الدراسة إلى فحص أثر مواقع 
التواصل االجتماعي في تنمیة المسؤولیة المجتمعیة لدى فئة 
الشباب، وذلك من خالل تطبیق برنامج تدریبي على مجموعة من 
شباب مجلس شبابي عالر، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة بین 

ین تنمیة المسؤولیة المجتمعیة لدى الشباب، وتتفق أفراد البرنامج وب
الدراسة الحالیة مع الدراسة السابقة حول دور مواقع التواصل 
االجتماعي وأثره في تنمیة شخصیة الشباب، وتختلف الدراسة 

ان الدراسة الحالیة تھدف الى  الحالیة عن الدراسة السابقة في
راھقة بتأثیر وسائل استحداث مالبس تناسب الفتیات في مرحلة الم

  اإلعالم الحدیثة تتناسب مع عادات وتقالید المجتمع السعودي. 
  الدراسات الملبسیة:-ب
) بعنوان " اتجاھات طالب التعلیم 1987دراسة (فرغلي، -

الجامعي نحو اختیار مالبسھم" اتبعت الباحثة المنھج التجریبي 
طالب والوصفي، ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على اتجاھات 

التعلیم الجامعي نحو اختیار مالبسھم والغرض من اھتمامھم في 
مسایرة الموضة، وتتفق الدراسة الحالیة مع الدراسة السابقة في 
اھتمام المراھقین باختیار مالبسھم، وتختلف الدراسة الحالیة عن 
الدراسة السابقة في ان الدراسة الحالیة تھدف الى استحداث مالبس 

في مرحلة المراھقة بتأثیر وسائل اإلعالم الحدیثة تناسب الفتیات 
  تتناسب مع عادات وتقالید المجتمع السعودي.

) بعنوان " تأثیر القیم واالتجاھات (Francis,1990 دراسة -
الملبسیة على إدراك االنحراف الملبسي بین المراھقین" واتبع 

اول الباحث المنھج التجریبي والوصفي، وھدفت ھذه الدراسة إلى تن
العالقة بین القیم واالتجاھات الملبسیة التي یعتنقھا المراھقون من 
الجنسین، وتتفق الدراسة الحالیة مع الدراسة السابقة في تأثیر القیم 
على االتجاھات الملبسیة عند المراھقین، ونختلف الدراسة الحالیة 
عن الدراسة السابقة في ان الدراسة الحالیة تھدف الى استحداث 

س تناسب الفتیات في مرحلة المراھقة بتأثیر وسائل اإلعالم مالب
  الحدیثة تتناسب مع عادات وتقالید المجتمع السعودي. 

) بعنوان "اتجاھات المراھقین من الجنسین 1997دراسة (حسن،-
نحو اختیار مالبسھم وعالقتھا ببعض السمات الشخصیة" واتبعت 

ذه الدراسة الى الباحثة المنھج التجریبي والوصفي، وھدفت ھ
التعرف على االتجاھات الملبسیة لدى المراھقین من الجنسین في 
مرحلة المراھقة والتمییز بین الذكور واالناث في ھذه المرحلة 
العمریة في بعض سمات الشخصیة، وتتفق الدراسة الحالیة مع ھذه 
الدراسة السابقة في ان سلوك المراھقین یتأثر ویتحدد في جانب 

بالمتغیرات االجتماعیة والثقافیة المحیطة بھم، وتختلف كبیر منھ 
الدراسة الحالیة عن الدراسة السابقة في ان الدراسة الحالیة تھدف 
الى استحداث مالبس تناسب الفتیات في مرحلة المراھقة بتأثیر 
وسائل اإلعالم الحدیثة تتناسب مع عادات وتقالید المجتمع 

  السعودي. 
بعنوان " تأثیر وسائل اإلعالم في توجیھ )  2010دراسة (بصلي، -

االختیار المھني لطالبات الجامعة" واتبعت الباحثة المنھج التجریبي 
والوصفي، وھدفت ھذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي تؤدیھ 
وسائل اإلعالم في توجیھ االختیار المھني لطالبات الجامعة، وتتفق 

في أنھا تتناول أثر وسائل  ھذه الدراسة الحالیة مع الدراسة السابقة

اإلعالم على الطالبات، وتختلف الدراسة الحالیة عن الدراسة 
السابقة في ان الدراسة الحالیة تھدف الى استحداث مالبس تناسب 
الفتیات في مرحلة المراھقة بتأثیر وسائل اإلعالم الحدیثة تتناسب 

  مع عادات وتقالید المجتمع السعودي. 
) بعنوان " تصمیم مالبس الفتیات وعالقتھ 2007دراسة (باشا، -

) سنة" واتبعت 14-11بمتطلبات النمو في المرحلة العمریة من (
الباحثة المنھج التجریبي الوصفي، وھدفت ھذه الدراسة إلى مدى 

-11مالئمة الدریش للفتیات المصریات في المرحلة العمریة من (
عند القیام ) سنة. ووضع قائمة باألسس التي یجب مراعاتھا 14

بالتصمیم لمالبس الفتیات، وعمل تصمیمات تالءم الفتیات في ھذه 
المرحلة العمریة، وتتفق الدراسة الحالیة مع ھذه الدراسة في انھ 
تتناول تصمیم مالبس تناسب الفتیات في مرحلة المراھقة، وتختلف 
الدراسة الحالیة عن الدراسة السابقة في ان الدراسة الحالیة تھدف 

استحداث مالبس تناسب الفتیات في مرحلة المراھقة بتأثیر الى 
وسائل اإلعالم الحدیثة تتناسب مع عادات وتقالید المجتمع 

  السعودي. 
Theoretical Framework 

یعرف االعالم بانھ عملیة تغییر اتجاھات وتحریك الجماعات 
رة معینة للعمل في اتجاه بما یعني أن وسائل االعالم تبلور صو

لتحقیق األھداف المرجوة للمستقبل، صورة قادرة علي دفع االنسان 
لعمل ما یجب ان یعملھ وقادرة على تغییر البنیان األخالقي 

  ).1985للمجتمع (إبراھیم،
ھذا ویعتبر االتصال ھو جوھر اإلعالم ألنھ ینطوي على أنواع من 

ى ما یسود التفاعل االجتماعي، ویعتمد نجاح االتصال او فشلھ عل
موقف التخاطب من متغیرات خاصة بالتفاعل االجتماعي، ومنھا 
العوامل التي تؤثر في إدراك األفراد للمعلومات، والتنبیھات 
االجتماعیة المباشرة وغیر المباشرة، ومن ثم استجاباتھم 

  )1996ومشاعرھم المختلفة المترتبة على التفاعل (دویدار، 
عالم وصولھا إلى قطاع كبیر من ویعد من أھم خصائص وسائل اإل

الناس، ولھذا سمیت بوسائل" االتصال الجماھیري" وعلى الرغم 
من مزایا وصولھا إلى قطاع كبیر من األفراد إال أن من أھم 
عیوبھا انھ یمكن إساءة استخدامھا في نشر األفكار وتكوین 
االتجاھات السلبیة والدعایة المغرضة أو تناول بعض القضایا 

غیر علمیة أو غیر مدروسة أو متحیزة وغیر موضوعیة  بطریقة
)، ومن ھنا نجد أن دور اإلعالم ینطوي على 1987(فرغلي، 

مسئولیة مزدوجة فھو من ناحیة یعمل على مساعدة المجتمع النامي 
على التخلص من المفاھیم البالیة والموروثة لھ عبر قرون ماضیة 

الحالي واستبدالھا  والتي لم تعد مالئمة لواقع وطبیعة العصر
بمفاھیم جدیدة مسایرة للحاضر وتتطلبھا آمال المستقبل (محمد، 

2002.(  
 Sixم، وكان موقع1997وقد بدأت ظاھرة المواقع االجتماعیة عام 

Degrees.com"  اول ھذه المواقع من خالل اتاحتھ الفرصة "
بوضع ملفات شخصیة للمستخدمین على الموقع، وكذلك امكانیة 

على االخبار الموجودة على الموقع، وتبادل الرسائل مع  التعلیق
" أفاقا واسعة  "MySpace.comباقي المشتركین. فیما فتح موقع 

لھذا لنوع من المواقع، وقد حقق نجاحا ھائال منذ إنشائھ عام 
، بعد ذلك توالى ظھور مواقع التواصل االجتماعي، 2003

نت، مثل" الفیس وأضحت مواقع التواصل االجتماعي عبر االنتر
  ).2011بوك" تعرف باإلعالم االجتماعي الجدید (عوض، 

وتعرف مواقع التواصل االجتماعي بأنھا منظومة من الشبكات 
االلكترونیة التي تسمح للمشترك فیھا بإنشاء موقع خاص بھ، ومن 
ثم ربطھ عن طریق نظام اجتماعي الكتروني مع اعضاء آخرین 

  ).2003نفسھا (راضي،  لدیھم االھتمامات والھوایات
وتطبیقاتھا على الكمبیوتر مثل  Online ھذا وتعد شبكة االنترنت

الفیس بوك، وتویتر، والیوتیوب، والمدونات، ومواقع الدردشة، 
والبرید االلكتروني من أھم أنواع مواقع التواصل االجتماعي في 
ً بین االفراد،  ً أساسیا العصر الحالي حیث یمارس الكمبیوتر دورا
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فھو لم یعد أداة لتخزین المعلومات واسترجاعھا بل أصبح وسیلة 
اتصال، وترجع رغبة المراھق في استخدام الكمبیوتر واالنترنت 
في ان یبدو متحضر ومطلع على أحدث الوسائل التكنولوجیة 

  (Atkin, 1998)وكذلك التباھي امام األصدقاء 
تجعلھم  ویؤخذ على الكمبیوتر ان لھ جاذبیة خاصة للمراھقین

یستغرقون في استخدامھ ویترتب على ھذا االمر العدید من 
االضرار الصحیة واالجتماعیة من قبیل ادمان الكمبیوتر 
واالنترنت والتعرف على قیم وسلوكیات ال تناسب المجتمع (أبو 

  ).2000سریع، 
كما یعد االنترنت وسیلة اتصال جماھیري مھمة ظھرت في نھایة 

ي مجال تكنولوجیا المعلومات، ومن أبرز القرن العشرین ... ف
صور تلك التكنولوجیا الشبكة الدولیة للمعلومات "االنترنت" 
ومختلف صور االتصال االلكتروني مثل الفیس بوك وتویتر 

  ).2005واالنستجرام وغیرھا من المواقع االلكترونیة (مسعود، 
ولكل مرحلة من مراحل النمو خصائصھا الممیزة لھا وتتضمن 

عدید من التغیرات النفسیة والجسمیة، وتمثل مرحلة المراھقة أحد ال
مراحل النمو المھمة في حیاة االفراد ذكور واناث، ویشیر العدید 
من الباحثین الى المراھقة على انھا الفترة الزمنیة التي تمتد من سن 
الثانیة عشر حتى سن العشرون والتي تحدث فیھا العدید من 

والجنسیة واالنفعالیة التي تحدث للمراھقة (عبد  التغیرات الجسمانیة
  ).2002السمیع، 

وھي ایضا المرحلة التي تلي الطفولة المتأخرة وتستمر حتى سن 
الرشد، فھي بمثابة المیالد الثاني لإلنسان وتعد من ادق واھم 
وأخطر المراحل العمریة التي یمر بھا الفرد حیث یعتریھ فیھا 

ت شدیدة في جمیع جوانب النمو تغیرات اساسیة، واضطرابا
الفسیولوجي والجنسي والعقلي واالنفعالي والحركي واالجتماعي 

  ).1998(وجیھ، 
 adolesceویشتق مصطلح "المراھقة" من االصل الالتیني 

ومعناه التدرج نحو النضج البدني والجنسي واالنفعالي والعقلي، أي 
نفس ھذا "النمو" او "التدرج في النضج" ویستخدم علماء ال

المصطلح لإلشارة الى النمو النفسي والتغیرات التي تحدث اثناء 
  ).1992فترة االنتقال من الطفولة الى الرشد (قناوي، 

واشارت علیة عابدین الى مصطلح المراھقة انھ التدرج نحو 
النضج الجسمي والعقلي واالجتماعي وتمتد من العقد الثاني من 

یبا الى العشرین تقریبا، وممكن قبل حیاة الفرد من الثانیة عشر تقر
سنة)، ولذلك تعرف  20الى  12ذلك أو بعد ذلك بعام أي بین (

 Teenویعرف المراھقون باسم  The teen yearsالمراھقة باسم 
agers  ،2002(عابدین.(  

وللمراھقة أشكال وصور متعددة، تختلف باختالف الثقافات 
من مجتمع آلخر، كما والعادات والتقالید التي تحیط بالمراھق 

وتختلف أیضا داخل المجتمع الواحد حیث تتضح التباینات بین 
الریف والحضر وكذلك بین الطبقات االجتماعیة واالقتصادیة 

 )1997المختلفة (درویش، 
والمراھقة تعد مرحلة من مراحل التطبع االجتماعي حیث یتم فیھا 

االشخاص  التعلم وغرس القیم والمعاییر االجتماعیة من جانب
الذین لھم شأن وتأثیر على المراھقین مثل الوالدین والمدرسین 
والقادة وجماعة االصدقاء وكذلك اإلطار الثقافي الذي یعیش فیھ 
المراھق. كما تعد مرحلة المراھقة مرحلة انتقالیة خطیرة في عمر 
االنسان، فالمراھقة لیست طفلة، كما انھا لیست سیدة (معوض، 

1971.( 
اجات المراھقات سواء بیولوجیة او النفسیة أدوارا مھمة وتؤدي ح

في التأثیر على مختلف جوانب نموھن وتتمثل اھم حاجات 
  المراھقین فیما یلي:

الحاجة الى االمن: تحتاج المراھقة الى االمن واالحساس   -1
بأنھا مقبولة اجتماعیا من افراد االسرة واالقران واالھل 

  والمدرسة والنادي.
جة الى الحب والمحبة: حیث تمر المراھقة في مرحلة الحا  -2

المراھقة بمرحلة تشعر فیھا بالوحدة النفسیة لذلك فھي تحتاج 
الى سند فھي تشد من ازرھا، وتحتاج الى الحب من االسرة 

  فھي في حاجة الى تبادل الحب مع المحیطین بھا.
 الحاجة الى االنتماء: تحتاج المراھقات الى االنتماء الى  -3

جماعة تحقق لھن االشباعات النفسیة واالجتماعیة ولذلك 
یجب ان توفر لھن االسرة والمدرسة والمجتمع بكل مؤسساتھ 
ومنظماتھ كل االنشطة التي تجذب المراھقات وتشعرھن 

  باالنتماء.
الحاجة الى الحریة: یجب ان تحقق االسرة الحریة للمراھقة،   -4

الجتماعیة، ویجب اال في ظل القواعد واالعراف والتقالید ا
تكثر االسرة من المبالغة في فرض القیود على تصرفاتھا 

  وسلوكھا واتاحة الفرصة لھا للتعبیر عن نفسھا.
الحاجة الى تحقیق الذات: تسعى المراھقة من خالل تفاعلھا   -5

مع االخرین الى اثبات ذاتھا وتأكیدھا، ولذلك یجب على 
  اتھن.االسرة مساعدة الفتیات في تأكید ذو

الحاجة الى النجاح: تسعى المراھقة من خالل سلوكھا   -6
وتفاعلھا مع االخرین الى النجاح، والذي یعد من مقومات 

  تأكید الذات.
الحاجة الى المجاراة (المسایرة) االجتماعیة: تسعى المراھقة   -7

الى مجاراة الجماعة التي تنتمي الیھا وبخاصة االسرة 
تھا في التقالید حتى ال تقابل واالقران وتسعى الى مسایر

  بالھجوم وتحرم من الحب والتقدیر.
الحاجة الى الظھور: تعتبر الحاجة الى الظھور وجذب االنتباه   -8

من الحاجات النفسیة التي تسعى المراھقات الى تحقیقھا 
وتتضح ھذه الحاجة من خالل عنادھا ومعارضتھا آلراء 

رغبة في تأكید الغیر وتظھر ھذه االستجابات مصاحبة لل
  )2005الذات (مسعود، 

ھذا ویعد التذوق الملبسي ھو أحد جوانب التذوق الفني اال انھ 
موجھا للملبس وعلى ذلك یمكن القول بأنھ تنمیة لحساسیة الفرد 
الملبسیة الجمالیة وھذا االدراك یجب ان ینمى في الفتاة لیرتقي 

  )1999بسلوكھا الملبسي (الدریدي، 
اة في تذوقھا الفني الختیار مالبسھا بعدة عوامل وقد تتأثر الفت

تختلف في درجة االھمیة كل منھا عن اآلخر، ومن ھذه العوامل 
(جماعة االقران  –المدرسة او الجامعة  –) Family(االسرة 

The peer group (–  مجال  - دور العبادة  –االعالم  –الثقافة
جاح في العلم العمل)، وارتداء المالبس المنظمة یؤثر في الن

والعمل، كما تؤثر المالبس تأثیرا بالغا في شخصیة الفتاة باإلضافة 
الى انھا قادرة على جعل الفتاة أكثر انطالقا وانفتاحا على العلم 

  ).2003والعمل (علي، 
ومما ھو جدیر بالذكر ان أي مجتمع یشتمل على اتجاھات ملبسیھ 

والتي تبدو جلیة  متعددة، منھا االتجاھات الملبسیة االیجابیة
وواضحة في السلوك الملبسي السوي لألفراد محققا التكیف 
واالنتماء مع الجماعة والقیم والتقالید، وھناك "االتجاھات الملبسیة 
السلبیة" التي تظھر بوضوح كنتیجة لغیاب القدوة الحسنة، 
والشعور برفض االطر االجتماعیة والثقافیة المتوارثة (حسن، 

1997.(  
الدراسة الحالیة (تأثیر وسائل اإلعالم الحدیثة في استحداث وتركز 

مالبس تناسب الفتیات في مرحلة المراھقة في المملكة العربیة 
-18السعودیة) على مرحلة المراھقة المتأخرة التي تبدأ من 

سنة، وھي المرحلة التي تسبق مباشرة تحمل مسؤولیة حیاة 21
لق البعض على ھذه المرحلة الرشد، فھي مرحلة التعلیم العالي ویط

وھذه ھي مرحلة اتخاذ القرارات،  Youthاسم مرحلة الشباب 
حیث یتخذ فیھا اھم قرارین في حیاة الفرد، وھما: اختیار المھنة 

)، ولقد تناولت الدراسة الحالیة 2002واختیار الزوج(عابدین، 
 االتجاھات الملبسیة للمراھقات في مرحلة المراھقة المتأخرة والتي

التزیین  –االحتشام  –الموضة  –تم تحدیدھا لتشمل (جذب االنتباه 
  االنتماء الى الجماعة). -
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  التطبیق العملي:
في ھذا البحث تم ابتكار واستحداث عدد خمسة عشر تصمیم  

تصلح لمالبس الفتیات المراھقات للفترة الصباحیة مستوحاة من 
فكار التصمیمیة خالل وسائل االعالم الحدیثة، ثم تم عرض ھذه اال

على أعضاء ھیئة التدریس المتخصصین، حیث تم تقییمھا من 
  خالل االستبانة المعدة لذلك.

تم تنفیذ ھذه التصمیمات باستخدام الحاسب اآللي باستخدام برنامج 
)، وقد تم رسم التصامیم باستخدام Photoshopفوتوشوب (

  برنامج الفوتوشوب من خالل المراحل التالیة:
  اختیار المانیكان: مرحلة-

یتم ذلك من خالل اختیار أحد المانیكانات المتاحة والمناسبة 
لتفاصیل المودیل، ویمكن العثور على المانیكان بواسطة رسوم یتم 

إدخالھا بالماسح الضوئي، أو عن طریق تحمیل ھذه المانیكانات من 
  اإلنترنت.

  مرحلة رسم اإلطار الخارجي للتصمیم:-
م من خالل وضع الخطوط األساسیة والقصات یتم رسم التصمی

  التي یتضمنھا المودیل.
  مرحلة تشكیل المودیل:-

یتم تشكیل المودیل المختار عن طریق أدوات الرسم الخاصة 
بالبرنامج، وأیضا یمكن تحدید النقوشات والمطبوعات الخاصة 

  بالقماش المطلوب.
  مرحلة التلوین:-

ماكن الظل والنور، وفي ھذه یتم فیھا تلوین المودیل وتحدید أ
  المرحلة یظھر التصمیم بصورتھ النھائیة.

  
 ) التحلیل البنائي والفني 1الجدول رقم (

 
 المودیل الثالث     المودیل الثاني     المودیل االول

  للتصمیم األول
 
 
 
 

 

شكل 
  جاكیت قصیر بأكمام طویلھ).-طعتین (فستان بدون اكمام مكون من ق التصمیم

فستان بلون اسود وجاكیت بلون اخضر مزین أطرافھ بشریط مطرز باللونین األصفر   األلوان
  واألسود.

الخامة 
  الجاكیت الیاف صناعیة مخلوطة، والفستان الیاف صناعیة مخلوطة.  المستحدثة

أسلوب 
  التنفیذ

  رسیةقماش الجاكیت تریكو ج
  متري100سم           نمرة الخیط:  /صف 16×سم /عمود 20العدة: 

  لون الخیط: اخضر
  1/1قماش الفستان: نسیج سادة 

  قطن انجلیزي 40قطن انجلیزي، نمرة اللحمة:  2/80نمرة السداء: 
  سم/لحمھ 40سم: /سم، عدد اللحمات /فتلة44سم:/عدد فتلة السداء

تم تركیب الشریط الزخرفي على أطراف الجاكیت لون خیط السداء واللحمة: اسود، و
  واالساور والجیوب بأسلوب االبلیك.

خطوط 
  المودیل

عباره عن فستان طویل بدون اكمام ضیق من عند الصدر وكشكشة بسیطة من خط الوسط 
ویتسع من خط الوسط تدریجیا حتى خط الذیل. وجاكیت قصیر مفتوح بأكمام طویلھ ومزین 
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مودیل من أحد المودیالت  
التي كانت معروضھ على 

  اإلنترنت

  أطراف الجاكیت وعلى االساور ومكان الجیببشریط زخرفي على 
  وقد تحقق في ھذا المودیل:

  االتزان المتماثل الناتج على جانبي المودیل من تطابق الشكل واللون والخطوط.-
االیقاع الذي نشأ من تنظیم العالقات بین مفردات المودیل حیث نشأ من شكل فتحة الجاكیت -

لخط المنكسر على أطراف الجاكیت واالساور ومكان والفراغ الناتج عنھا كذلك من تكرار ا
 الجیوب.

توفر التجانس والتناسق من خالل لون الشریط المطرز األصفر واألسود وتناسقھ مع ھدوء -
 لون الجاكیت باللون األخضر ولون الفستان األسود.

ة لھذه قام الشریط المطرز بتركیز االنتباه حول الرقبة والصدر واالساور مما حقق السیاد-
 المناطق.

نتج عن عالقة أجزاء المودیل ببعضھا البعض ومنھا طول الجاكیت بالنسبة لطول الفستان -
  وحجم االكمام بحجم الجاكیت وعالقتھا بالمودیل ككل تحقیق الوحدة والترابط.

  ) التحلیل البنائي والفني للتصمیم الثاني2الجدول رقم (

 
المودیل من أحد المودیالت 

   في المجالت المعروضة

شكل 
 التصمیم

  بدي). –جاكیت -قطع (جونلة  3مكون من 

  جاكیت بلون ازرق وبدي بلون ابیض مقلم وجونلة ابیض.  األلوان
الخامة 

  الجاكیت قماش كتان مخلوط الیاف صناعیة، والجونلة والبدي قطن مخلوط بولي استر.  المستحدثة

أسلوب 
  التنفیذ

قطن انجلیزي، نمرة  2/50، نمرة السداء: 1/1الجاكیت بتركیب نسجي ساده -
  قطن انجلیزي2/46اللحمة:

  سم/لحمھ  36سم :/سم، عدد اللحمات/فتلة 38سم :/عدد فتلة السداء-
  خیوط السداء واللحمة من اللون األزرق

  البدي والجونلة من قماش واحد-
  قطن انجلیزي 2/60قطن انجلیزي، نمرة اللحمة 2/60نمرة السداء -
  سم/لحمھ40سم: /سم، عدد اللحمات /فتلة 42سم: /لة السداءعدد فت-
  الجونلة خیوط السداء واللحمة من اللون األبیض -
رمادي  6ابیض: 40في البدي خیوط السداء باللون األبیض والرمادي الغامق بترتیب -

  غامق على النول عند التسدیة واللحمة ابیض.

خطوط 
  المودیل

یت ازرق بكولة تاییر وأكمام متوسطة الطول ومرد بزر عباره عن تایور مكون من جاك
واحد وجیوب على جانبي الجاكیت وتحتھ بدي مقلم بالطول ابیض وجونلة بیضاء طویلة 

  تنتھي بكسرات كالونیة
  وقد تحقق في ھذا المودیل:

 شكل).-ألوان  –االتزان المتماثل الناتج على جانبي المودیل (من خالل خطوط -
إلظھار لون البدي المقلم  Vج عن فتحة الجاكیت على الصدر بشكل حرف اإلیقاع النات-

في الجزء السفلي من الجاكیت مما یعطي الراحة البصریة  8األبیض وتبادلھا مع رقم 
بالربط بین أسفل الجاكیت واعاله كذلك نتج عن تكرار الخطوط واالشكال واأللوان على 

 لبدي المتوافق مع شكل كسرات الجونلة.جانبي المودیل أیضا شكل الخطوط الرأسیة ل
التجانس والتناسق بین لون الجاكیت األزرق ولون البدي والجونلة األبیض وكذلك الخطوط -

 الرأسیة للبدي مع شكل كسرات الجونلة.
على منطقة الصدر مع الخطوط الطولیة للبدي  Vنتج عن فتحة الجاكیت بشكل حرف -

 السیادة والسیطرة. تركیز االنتباه حول الصدر وتحقیق
من خالل عالقة طول االكمام بطول الجاكیت وطول الجاكیت بطول الجونلة والتوافق بین -

الخطوط الطولیة للبدي وكسرات الجونلة وعالقة ھذه األجزاء بالمودیل ككل تحقق الترابط 
  والوحدة.
  ) التحلیل البنائي والفني للتصمیم الثالث3الجدول رقم (

 

شكل 
  مكون من قطعھ واحدة (فستان بقصة كلوش واكمام قصیرة وحزام مع الوسط) التصمیم

ألوان الجزء العلوي من لونین األحمر واألسود والجونلة من اللون األزرق  3یتكون من   األلوان
  والحزام من اللون األحمر.

الخامة 
  الیاف مخلوطة (قطن + بولي استر) قماش  المستحدثة

أسلوب 
  التنفیذ

  قطن انجلیزي 80/2، نمرة خیط السداء واللحمة 1/1القماش من تركیب نسجي سادة 
  سم/لحمھ 36سم: /سم، عدد اللحمات/فتلھ42سم:  /عدد فتلة السداء 

  والقماش من ثالث ألوان
 ألحمر.اللون األول األحمر ویستخدم فیھ السداء واللحمة باللون ا -
 اللون الثاني األسود ویستخدم فیھ السداء واللحمة باللون األسود. -
  اللون الثالث األزرق ویستخدم فیھ السداء واللحمة باللون األزرق. -
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المودیالت  مودیل من أحد
التي كانت معروضھ على 

   اإلنترنت

خطوط 
  المودیل

ھو عباره عن فستان بحردة رقبة دائریة ومن عند خط الوسط قصة كلوش یصل طولھ 
رفق بقلیل وبھ حزام من الجلد حول الوسط لنصف الساق واكمام قصیرة تصل الى قبل الم

زر بنفس الشكل  13ومرد مائل لجھة الیمین من حردة الرقبة الى نھایة خط الذیل علیھ 
  والحجم من اعلى عند فتحة الرقبة حتى قرب نھایة الجونلة.

  وقد تحقق في ھذا المودیل ما یلي:
نوع حجم اللون األسود بالنسبة االتزان الغیر المتماثل على جانبي المودیل والناتج عن ت-

للون األحمر على فتحة الصدر حتى خط الوسط، كذلك وضع االزرار على خط تالقي 
 اللون األسود واالحمر من اعلى المودیل حتى قرب النھایة.

اإلیقاع نتج عن تنظیم وترتیب االزرار متتالیة في وضع رأسي یفصل بین اللونین األسود -
من فتحة الرقبة حتى الوسط ثم نفس الوضع لألزرار على الجونلة، واالحمر اعلى المودیل 

 وأیضا نتج عن اتساع قصة الكلوش للجونلة عند الذیل.
التجانس والتناسق بین اللونین األحمر واألسود على الجزء العلوي من المودیل واللون -

 عند الوسط.األزرق على الجونلة، وكذلك بین وضع االزرار الرأسي ووضع الحزام االفقي 
اختالف المساحة السطحیة لكل من اللون األسود واللون األحمر على الجزء العلوي من -

 المودیل أدى الى تحقیق السیادة والسیطرة للجزء العلوي.
الوحدة والترابط نتج عن عالقة حجم األلوان ببعضھا البعض على المودیل وحجمھا -

طول االكمام بالجزء العلوي والمودیل وطول بالنسبة للمودیل كلھ، ونتج أیضا عن عالقة 
  الجونلة، وحجم ولون االزرار بالنسبة للمودیل كلھ.

 
 المودیل السادس   المودیل الخامس  المودیل الرابع

  ) التحلیل البنائي والفني للتصمیم الرابع4الجدول رقم (

 
مودیل من أحد المودیالت 
التي كانت معروضھ على 

شكل 
  قطع (جونلة كاروھات وجاكیت وبدي) 3مكون من  تصمیمال

  الجاكیت اصفر، بدي اسود، جونلة كاروھات اصفر وبني واحمر.  األلوان
الخامة 

  المستحدثة
الجاكیت: صوف مخلوط ألیاف صناعیة، والبدي: الیاف صناعیة مخلوطة (بولي استر، 

  لیكرا)، والجونلة: بولي اكریلك.

أسلوب 
  التنفیذ

  قطن انجلیزي. 40/1، نمرة السداء واللحمة: 1/1اكیت بتركیب نسجي سادة الج-
  سم/لحمھ34سم:/سم، عدد اللحمات/فتلھ 36سم: /عدد خیوط السداء

  خیوط السداء واللحمة من اللون األصفر
  سم/صف16×سم /عمود 20والبدي من قماش بتركیب الجرسیة          العدة: - 

  متري100نمرة الخیط: 
  : اسودلون الخیط

  متري 100 :، نمرة السداء واللحمة2/2الجونلة بتركیب نسجي سن ممتد -
  سم/لحمھ34سم:/سم، عدد اللحمات/فتلھ36سم:/عدد خیوط السداء
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السداء مرتب على أسطوانة السداء بثالث ألوان األصفر والبني الغامق واالحمر الغامق    اإلنترنت
  واللحمھ بلون واحد وھو األصفر.

خطوط 
  المودیل

ره عن تایور الجاكیت بكولة تاییر واكمام طویلھ ضیقة تنتھي بأسواره من سلسلة ھو عبا
عریضة من المعدن ومرد بزر واحد وجیوب على جانبي الجاكیت مزینة بسلسلة عریضة 
من المعدن وتحتھ بدي مزینة حافتھ من اعلى بسلسلة عریضة من ذات المعدن، وجونلة 

  تین.كاروھات ضیقة طویلة الى ما بعد الركب
  وقد تحقق في ھذا المودیل ما یلي:

اشكال) على الجانبین  –ألوان - االتزان المتماثل الناتج من تطابق مكونات المودیل (خطوط-
 في االتجاه الرأسي للمودیل.

اإلیقاع نتج عن تكرار شكل سلسلة القطع المعدنیة في اتجاه عرضي أفقي على االساور -
أیضا على الجونلة من خالل الشكل الكاروھات وما  والجیوب وفتحة الرقبة للبدي ونتج

 یمثلھ تكرار متناغم للخطوط المتقاطعة.
التجانس والتناسق وذلك من خالل لون الجاكیت األصفر السادة وتجانسھ مع لون الجونلھ -

ذات األرضیة األصفر من نفس درجة لون درجة الجاكیت وتناسق لون خطوط الوحدات 
 ضیة.الكاروھات مع لون األر

والناتجة عن لون الجاكیت الفاتح  V السیادة والسیطرة لفتحة الجاكیت على شكل حرف-
 (األصفر) ولون البدي الداكن (االسود) مع شكل سلسلة المعدن على حافة البدي عند الرقبة.

الوحدة الترابط من خالل عالقة مكونات وألوان مفردات المودیل ببعضھا البعض (عالقة -
سلة المعدن) بحجم فتحة الجاكیت، وعالقة طول الكم بطول الجاكیت وطول شكل ومقاس سل

  الجاكیت بطول الجونلة، وكذلك عالقة مفردات المودیل بالمودیل كلھ.
  ) التحلیل البنائي والفني للتصمیم الخامس5الجدول رقم (

 
المودیل من أحد المودیالت  

  المعروضة في المجالت
  

شكل 
  (جونلة جینز وبدي وبلوزة فراشة). قطع 3مكون من  التصمیم

  تنورة جینز كحلي بأزرار لون فوشي وبدي كحلي وبلوزه بلون فوشي.  األلوان
الخامة 

  المستحدثة
البلوزة الخامة الیاف مخلوطة حریر اورجانزا والبدي الیاف صناعیة مخلوطة (بولي استر 

  ا).مخلوط لیكرا) والجونلة قماش جینز (قطن +بولي استر + لیكر

أسلوب 
  التنفیذ

  2سداء عد  5البلوزة المتسعة التركیب النسجي أطلس -
  قطن انجلیزي 80/1نمرة خیط السداء واللحمة 

  سم/لحمھ44سم:/سم، عدد اللحمات/فتلة 64سم: /عدد فتل السداء
  السداء واللحمة من لون واحد وھو اللون الفوشیة.

 صف/سم 16× مود/سم ع 20البدي بتركیب نسجي تریكو جرسیة    بعده: -
  متري 100نمرة الخیط:

  لون الخیط السداء واللحمة من لون واحد وھو اللون الكحلي.
    1/2الجونلة التركیب النسجي مبرد -

  قطن انجلیزي 40/1نمرة خیط السداء واللحمة: 
  سم/لحمھ30سم:/سم، عدد اللحمات/فتلھ32سم:/عدد فتل السداء

  اللون الكحلي.السداء واللحمة من لون واحد وھو 

خطوط 
  المودیل

ھو عبارة عن بلوزة بتصمیم فراشة واسعة وفضفاضة بفتحة رقبة سابرینا متسعة علیھا 
شریط عریض مزینة بالترتر، وتحتھا بدي بحمالت عبارة عن سیور عریضة كما ھو 
ظاھر في المودیل، وجونلة من الجینز ضیقة وطویلھ بھا ازرة عریضة من نفس لون 

  على الجیوب على جانبي الجونلة من اعلى. 2على مرد امامي و 3البلوزة 
  وقد تحقق في ھذا المودیل ما یلي:

االتزان المتماثل الناتج على جانبي المودیل من خالل تطابق مفردات المودیل (خطوط -
 والوان وشكل) على جانبي المودیل.

لمعاكس التجاه الجونلة اإلیقاع الناتج عن شكل البلوزة المتسعة في االتجاه العرضي ا-
الضیقة في االتجاه الرأسي، كذلك نتج عن توزیع الترتر المتبادل على الشریط على فتحة 

 الرقبة، وكذلك ترتیب االزرار على الجونلة.
 التجانس والتناسق بین لون البلوزة الفوشیة ولون االبدي والجونلة الكحلي.-
ریة والشریط المحتوي على الترتر بلونھ السیادة والسیطرة لمنطقة فتحة الرقبة الدائ-

 الفضي.
نتج عن عالقة حجم البلوزة المتسع واالتجاه العرضي وحجم الجونلة الضیق واالتجاه -

  الطولي وعالقة ألوان المودیل ببعضھا البعض تحقق عنصري الترابط والوحدة.
  ) التحلیل البنائي والفني للتصمیم السادس6الجدول رقم (

  مكون من قطعھ واحدة (فستان من لون واحد). شكل التصمیم 

  فستان باللون السماوي  األلوان
  الیاف مخلوطة  الخامة المستحدثة
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ا المودیل من أحد اقتبس ھذ

المودیالت المعروضة على 
  اإلنترنت

  

  أسلوب التنفیذ

  3سداء عده  5التركیب النسجي أطلس 
  متري 100نمرة السداء واللحمة 

  سم/فتلة60سم: /ءعدد فتل السدا
  سم/لحمھ 46سم:/عدد لحمات

السداء واللحمة من لون واحد ھو اللون السماوي والكولة مركبة على الصدر 
  باستخدام أسلوب االبلیك.

  خطوط المودیل

ھو عباره عن فستان طویل بفتحة رقبة دائریة وضیقة بكولة صغیرة كما توجد 
ة كبیرة حوافھا على شكل على منطقة الصدر كولة أخرى دائریة ذات مساح

فوستونات (موجات نصف دائریة) واكمام ضیقة تصل الى نصف الذراع ومزینة 
االسواره بكلفة بدرجة لون أغمق من لون الفستان وخط الوسط مزین بحزام من 
نفس القماش لكن بدرجة أغمق، وتحتوي جونلة الفستان على قصة تبدأ من خط 

  ى خط الذیل.الوسط على ھیئة كسرات كالونیھ إل
  وقد تحقق في ھذا المودیل ما یلي:

االتزان المتماثل في االتجاه الرأسي على جانب المودیل من تطابق الخطوط -
 واأللوان والشكل.

اإلیقاع الناتج من خالل تكرار الشكل النصف دائري (الفوستونات) للكولھ على -
طي اإلحساس منطقة الصدر وكذلك تكرار ھذه الموجات على االسورة مما یع
 بالراحة للعین وتكرار الكسرات الكالونیھ الرأسیة العریضة للجونلة.

النسبة والتناسب من خالل عالقة حجم الكولة الصغیرة بحجم الكولة الكبیرة على -
الصدر وحجم الكسرات الرأسیة العریضھ على الجونلة ببعضھا البعض وحجمھا 

 بالنسبة للجونلة.
ل عالقة احجام مفردات المودیل ببعضھا البعض التجانس والتناسق من خال-

وتناسق اللون السماوي الفاتح للمودیل مع الدرجة األغمق المستخدمة على الصدر 
 واالساور والظل الغامق للكسرات.

السیادة والسیطرة لشكل الكولة الكبرى على منطقة الصدر وشكل الكسرات -
 الرأسیة على الجونلة.

المودیل ببعضھا البعض وبالمودیل ككل وعالقة ألوان من خالل عالقة مفردات -
  المفردات ببعضھا یتحقق عنصري الوحدة والترابط للمودیل.

  
 المودیل التاسع   المودیل الثامن المودیل السابع
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  ) التحلیل البنائي والفني للتصمیم السابع7الجدول رقم (
 

  
اقتبس ھذا المودیل من أحد 

في المودیالت المعروضة 
  المجالت

  

  مكون من قطعھ واحدة (فستان). شكل التصمیم

  فستان بلون الفوشیا.  األلوان
الخامة 

  قماش من الیاف صناعیة مخلوطة.  المستحدثة

  أسلوب التنفیذ

  2سداء عد  5قماش من تركیب نسجي أطلس 
  متري 100نمرة خیط السداء واللحمة 

  سم/لحمة 54سم: /سم، عدد لحمات/فتلھ60سم: /عدد فتلة السداء
  السداء واللحمة من لون واحد ھو اللون الفوشیا الغامق.

خطوط 
  المودیل

ھو عباره عن فستان طویل بأكمام طویلھ منفوخھ تنتھي بأسورة متوسطة العرض 
ومزینھ بالترتر وفتحة رقبة سابرینا ومزینة من عند الكتف بترتر ویحتوي الفستان على 

غطیھا حزام طویل مكونا فیونكھ كبیره مائلة لجھة قصة على امتداد خط الجنب وی
الیسار نھایة الحزام مزینة بترتر ویصل طول الفستان الى نصف الساق ویتجمع عند 
خط الذیل بخیط مطاطي بحیث یعطي الشكل المنفوخ للجونلة وال یعوق الراحة في 

  المشي.
  وقد تحقق في ھذا المودیل ما یلي:

التجاه الرأسي للمودیل والناتج عن فیونكة الحزام على االتزان غیر المتماثل في ا-
 الجانب االیسر من المودیل.

اإلیقاع الناتج من شكل االكمام المنتفخة والتي یتم تجمیعھا في نھایة الكم عند االسورة -
تكرار نفس الشكل للجونلة المنفوخة أیضا والتي یتم تجمیعھا عند الذیل، كذلك نتج 

ل حبات الترتر على الكتفین من اعلى وعلى الحزام في نھایتھ، اإلیقاع عن تكرار شك
 وأیضا من خالل الظل والنورعلى المودیل.

التجانس والتناسق من خالل ان المودیل كلھ بلون واحد مع استخدام الحزام بنفس -
 اللون ولكن بدرجة أغمق واستخدام الترتر األسود.

وطول االكمام وحجم وطول الجونلة النسبة والتناسب من خالل العالقة بین حجم -
 والعالقة بین طول الجزء العلوي من المودیل حتى الوسط وطول الجونلة حتى الذیل.

السیادة والسیطرة على الكتفین من خالل توزیع الترتر األسود على الكتفین بشكل -
 جناحي الفراشة وأیضا من خالل شكل فیونكة الحزام على خط الوسط للفستان.

–ل عالقة مفردات المودیل ببعضھا البعض وعالقتھا بالمودیل ككل (خطوط من خال-
  شكل) تحقق عنصري الوحدة والترابط.-ألوان 

  
  ) التحلیل البنائي والفني للتصمیم الثامن8الجدول رقم (

   
اقتبس ھذا المودیل من أحد 
المودیالت المعروضة على 

  االنترنت
  

  دي وجاكیت).قطع (جونلة وب 3مكون من  شكل التصمیم

  جونلة بھا وحدات من الورود المتجاورة وبدي بلون اصفر فاتح وجاكیت بلون تفاحي.  األلوان
الخامة 

  المستحدثة
الجاكیت الیاف كتان مخلوطة، البدي بولي استر + لیكرا، الجونلة ألیاف صناعیة 

  مخلوطة.

  أسلوب التنفیذ

  1/1الجاكیت تركیب نسجي ساده -
  قطن انجلیزي 1/30للحمة نمرة السداء وا

  سم/لحمھ34سم:/سم، عدد اللحمات/فتلة38سم:/عدد خیوط السداء
  لون السداء واللحمة تفاحي

  البدي قماش من تركیب الجرسیة-
  متري100سم              نمرة الخیط: /صف 16×سم/عمود20بعدة:  

  لون الخیط اصفر
  الجونلة التركیب النسجي تریكو جرسیة-

  متري100سم               نمرة الخیط: /صف16×م س/عمود18بعدة: 
  الخیط من اللون األصفر اما النفش على الجونلة فقد نتج عن الطباعة.

خطوط 
  المودیل

ھو عباره عن جاكیت ضیق بأكمام طویلة وضیقة وكولھ عریضة وشریط من نفس 
جاكیت، القماش على شكل فیونكھ بوسط الجاكیت من أسفل فتحة الصدر حتى نھایة ال

وبدي مزین بكلف ووردة على فتحة الصدر وجونلة مشجره وقصة مزركشة على شكل 
  موجات من عند خط الذیل.

  وقد توفر في ھذا المودیل ما یلي:
تحقق االتزان المتماثل في االتجاه الرأسي على جانبي المودیل مما نقل اإلحساس -

 باالستقرار.
ودیل (مثل: تكرار اللون األخضر اإلیقاع في تكرار شكل وخطوط وألوان الم-

 للجاكیت، وللوردة على البدي).
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یظھر السیطرة والتركیز من خالل الحزام والفیونكة على خط الوسط للجاكیت -
 والوردة على البدي عند فتحة الصدر.

التناسق واالنسجام الذي ظھر من خالل استخدام اللون األصفر للبدي والجونلة -
 یت األخضر.والمتوافق مع لون الجاك

  بالنظر للمودیل من خالل ما سبق یتحقق عنصري الوحدة والترابط ألجزاء المودیل.-
  ) التحلیل البنائي والفني للتصمیم التاسع9الجدول رقم (

  
اقتبس ھذا المودیل من أحد 
المودیالت المعروضة على 

  االنترنت
  

  مكون من قطعتین (جونلة وبلوزه). شكل التصمیم

نلة بلون اخضر وكالونھ بلون اخضر مقلم بأصفر، بلوزه بلون اخضر وبھا قطع من جو  األلوان
  القماش األصفر المقلم بأقالم من اللون األخضر.

الخامة 
  الیاف صناعیة مخلوطة.  المستحدثة

  أسلوب التنفیذ

  1/1القماش السادة تركیب نسجي ساده 
  قطن انجلیزي1/30نمرة السداء واللحمة 

  سم/فتلة38سم:/اءعدد خیوط السد
  سم/لحمھ34سم:/عدد اللحمات

  لون السداء واللحمة اخضر غامق.
  اما القماش المقلم فتم تركیبھ باستخدام أسلوب االبلیك.

خطوط 
  المودیل

ھو عباره عن بلوزه ضیقة بأكمام طویلھ ضیقة وفتحة رقبة مربعھ بھا شق طولي على 
مقلم بأقالم رفیعة باللون األصفر  شكل مربعة أیضا، ویوجد عند الكتفین قماش اصفر

(على شكل مثلث) كذلك عند االسواره توجد نفس القماشة، ویوجد قماش على شكل 
مستطیل عند منتصف البلوزة بالطول بدایة من الصدر حتى الوسط، الجونلة یوجد بھا 

  كالونھ عند الجھة الیمنى وھي من القماش األصفر المقلم باألقالم الخضراء الرفیعة.
  وقد تحقق في ھذا المودیل ما یلي:

االتزان المتماثل یتحقق في االتجاه الرأسي في البلوزة من الجانبین مما أعطى -
اإلحساس باالستقرار وساعد على ذلك وجود القماش المقلم على الكتفین واالكمام، 
وأیضا االتزان غیر المتماثل في الجونلة تحقق بوجود كسرة الكالونھ على الجانب 

 األیمن مما اعطى للمودیل سمھ خاصھ.
اإلیقاع نشأ من تكرار شكل القماش المقلم في منتصف االمام وعلى االكمام للبلوزة -

 ومع الكتفین أیضا، وعلى أحد جانبي الجونلة من أسفل.
 النسبة والتناسب نشأت من عالقة حجم الكم بالبلوزة وحجم البلوزة بالنسبة للتصمیم.-
 لسادة والقماش المقلم.التناسق والتجانس نشأت من العالقة بین لون القماش ا-
 السیادة والسیطرة من فتحة الصدر والقماش المقلم بشكل مستطیل.-
  الوحدة والترابط ما بین استخدام مفردات المودیل مع بعضھا البعض.-

  
 المودیل الثاني عشر    عشرالحادى المودیل        عاشرالالمودیل 
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  عاشر) التحلیل البنائي والفني للتصمیم ال10الجدول رقم (

  
اقتبس ھذا المودیل من أحد  

المودیالت المعروضة في 
  المجالت

  

  مكون من قطعتین (جونلة بكسرات بیلسیھ، ووبلوزه بأكمام طویلة متسعة). شكل التصمیم

  جونلة بلون تفاحي غامق وبلوزه بلون تفاحي فاتح.  األلوان
  خلوطة.البلوزة والجونلة من قماش الیاف صناعیة م  الخامة المستحدثة

  أسلوب التنفیذ

  1/2البلوزة قماش كریب من تركیب نسجي مبرد -
  قطن انجلیزي80/2نمرة السداء واللحمة: 
  سم/لحمھ42سم:/سم، عدد فتل اللحمة/فتلة46عدد فتل السداء/ سم:

لون السداء واللحمة من اللون التفاحي. اما بالنسبة لقماش التصمیم الشبكي على الصدر 
فات ولكن عند التنفیذ على النول یستخدم السداء من لونین التفاحي ھو من نفس المواص

  الفاتح والغامق ونفس االمر بالنسبة للحمھ للحصول على التصمیم الشبكي.
، نمرة خیط السداء 1/3الجونلة: قماش كریب من تركیب نسجي مبرد-

 قطن انجلیزي80/2واللحمة:
  سم/لحمھ48سم: /تسم، عدد فتل اللحما/فتلة 52سم:/عدد فتل السداء

لون السداء واللحمة من اللون التفاحي الغامق وللحصول على كسرات البیلسیھ الرفیعة 
  یتم ذلك باستخدام أسلوب التثبیت الحراري لكي تكون كسرات دائمة.

  خطوط المودیل

ھو عبارة عن بلوزة بأكمام طویلة واسعة تنتھي باسوره عریضة والبلوزة مكونھ من 
من اللون التفاحي السادة والثاني من قماش أرضیة تفاحي ساده ونقش  قماشین األول

ومرد امامي علیھ  Vشبكي من اللون التفاحي الغامق ولھا كولة على شكل حرف 
ازرار متوسطة الحجم، والجونلة طویلھ تصل الى القدمین من اللون التفاحي الغامق 

  من الجونلة.بكسرات بیلسیھ رفیعة ولھا كمر رفیع بدرجة لون أغمق 
  وقد تحقق في ھذا المودیل ما یلي:

االتزان المتماثل نشأ من االتجاه الرأسي على جانبي المودیل من خالل تطابق -
 الخطوط واأللوان والشكل.

اإلیقاع تكون من شكل االزرار المتتالیة على المرد االمامي، تكرار القماشة الشبكیة -
ن تكرار شكل الكسرات الرفیعة المتتالیة على منطقة الصدر وعلى االسورة أیضا وم

 على الجونلة.
النسبة والتناسب بین طول االكمام بالنسبة لحجم البلوزة وحجم البلوزة بالنسبة لحجم -

 الجونلة وطول االسورة بالنسبة للكم (اتساعھ وطولھ).
وتكرار التجانس والتناسق نشأ عن لون البلوزة الفاتح المتوافق مع لون الجونلة الغامق -

 الظل والنور الناتج عن كسرات الجونلة.
السیطرة والسیادة نشأ من القماش الشبكي على منطقة الصدر واالزرار ذات اللون -

 الغامق المتتالیة في المنتصف الطولي للبلوزة.
الوحدة والترابط نشأ من خالل عالقة األلوان بعضھا البعض في المودیل واالحجام مع -

كمر الجونلة -اتساع البلوزة-قة المفردات ببعضھا البعض (االزراربعضھا البعض وعال
  الجونلة ذات الكسرات). -
  ) التحلیل البنائي والفني للتصمیم الحادي عشر11الجدول رقم (

  
اقتبس ھذا المودیل من أحد  

المودیالت المعروضة على 
  االنترنت

  

  شریط).مكون من قطعة واحدة (فستان بلونین ومطعم ب شكل التصمیم

فستان من لونین اللون األول تركواز غامق یغطي منطقة الصدر واالكمام، واللون   األلوان
  الثاني من اللون البني من تحت الصدر حتى القدمین

  الیاف صناعیة مخلوطة  الخامة المستحدثة

  أسلوب التنفیذ

  2/2تریكو جرسیھ  2\2قماش من تركیب نسجي 
  متري100نمرة خیط :     صف      20× عمود  22عده: 

القماش األول لون الخیط تركواز غامق، القماش الثاني لون الخیط بني والشریط تم 
  تركیبھ بأسلوب االبلیك.

  خطوط المودیل

واكمام  vھو عبارة عن فستان بفتحة رقبة مستدیرة بھا شق امامي على شكل حرف 
ریة وعلى نھایة الكم ومنطقة قصیره فوق الكوع ومطعم بشریط على فتحة الرقبة الدائ

تحت الصدر بین اللون التركواز الغامق والبني وعلى منطقة الجیوب وعلى جونلة 
  الفستان من أسفل قرب نھایة ذیل الفستان بقلیل.

  وتحقق في ھذا المودیل مایلي:
االتزان المتماثل الذي نشأ من االتجاه الرأسي من تطابق الخطوط واأللوان والشكل مع -

 ي المودیل.جانب
اإلیقاع نشأ من شكل المودیل المجسم على الجسد ونتج أیضا من تكرار الشریط في -

 وضع افقي في أماكن متعددة على الفستان من اعلى الى أسفل.
النسبة والتناسب حیث تناسب عالقة حجم القماش األول من التركواز الغامق بحجم -

 لي الفستان.من إجما 4:1القماش الثاني البني والتي تمثل 
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البني) -التجانس والتناسق نشأ عن توافق اللونین المستخدمین في المودیل (التركواز-
 والشریط األبیض المطعم بخطوط بني.

باإلضافة الى شكل  vالسیادة والسیطرة من فتحة الرقبة ذات الشق على شكل حرف-
ى قرب ذیل الشریط في أماكن متعددة على المودیل من اعلى عند فتحة الرقبة حت

 الفستان.
الوحدة والترابط نتج من عالقة مفردات المودیل بعضھا ببعض وعالقتھا بالبعض -

  ككل.
  ) التحلیل البنائي والفني للتصمیم الثاني عشر12الجدول رقم (

  
اقتبس ھذا المودیل من أحد  

المودیالت المعروضة على 
  االنترنت

  

  كمام وجاكیت قصیر بكم قصیر).مكون من قطعتین (فستان بدون ا شكل التصمیم

  الفستان لونھ رصاصي غامق والجاكیت بلون اسود.  األلوان
  الفستان والجاكیت الیاف صناعیة مخلوطة.  الخامة المستحدثة

  أسلوب التنفیذ

  قطن انجلیزي للسداء واللحمة 30/1نمرة الخیط:   1\1الجاكیت التركیب النسجي سادة-
  سم/لھفت 38سم:/عدد خیوط السداء

  سم/لحمھ 34سم:/عدد اللحمات
  لون السداء والحمھ لون اسود

  الفستان تركیب نسجي جرسیھ           -
  متري100صف            نمرة خیط:  20×عمود 22بعدة: 

  لون الخیط رمادي غامق.

  خطوط المودیل

والجونلة للفستان تبدأ vھو عبارة عن فستان بدون اكمام وفتحة رقبة على شكل حرف
من تحت الصدر حتى منتصف الساقین ویتمیز المودیل بوجود كسرات متوسطة 
العرض مجتمعة بواسطة زر كبیر تبدأ من منطقة منتصف أسفل الصدر وتنتھي في 
منتصف الساقین. وجاكیت قصیر بكول شال واكمام قصیره تصل منتصف الذراع 

  ازرار قرب النھایة. 3مركب علیھا 
  ما یلي:وقد تحقق في ھذا المودیل 

االتزان المتماثل نشأ في االتجاه الرأسي على جانبي المودیل من تطابق الخطوط -
 واأللوان والشكل.

اإلیقاع نشأ من الكسرات متوسطة العرض المتكررة في منتصف المودیل، من تكرار -
 شكل فتحة صدر الفستان مع فتحة الجاكیت.

 النسبة والتناسب بین حجم الجاكیت وحجم الفستان.-
 التجانس والتوافق بین لون الفستان ولون الجاكیت.-
السیطرة والسیادة من الكسرات المجتمعة أسفل الصدر في المنتصف بواسطة الزر -

 الكبیر.
الوحدة والترابط نشأ عن عالقة مفردات المودیل ببعضھا البعض من حیث (الشكل -

  واللون والخطوط وعالقتھا بالمودیل ككل).

  
 المودیل الخامس عشر    المودیل الرابع عشر     الث عشرالمودیل الث
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  ) التحلیل البنائي والفني للتصمیم الثالث عشر13الجدول رقم (

اقتبس ھذا المودیل من أحد  
المودیالت المعروضة على 

  االنترنت
  

  مكون من قطعتین (فستان مشجر وبدي داخلي بأكمام طویلة). شكل التصمیم

  ر وملون وبدي بلون تركواز فاتح.فستان كحلي مشج  األلوان

  الخامة المستحدثة
  البدي من قماش الیاف بولي استر+لكیرا

الفستان (القماش السادة) من الیاف صناعیة مخلوطة، (القماش المشجر) من قطن 
  مخلوط بولي استر.

  أسلوب التنفیذ

  1/1الفستان: منطقة الصدر من قماش تركیب نسجي سادة 
  قطن انجلیزي 30/1واللحمھ: نمرة الخیط السداء
  سم/لحمھ 42سم :/سم، عدد خیوط اللحمات/فتلة48سم:  /عدد خیوط السداء

  1/1القماش المشجر تركیب نسجي سادة 
  قطن انجلیزي 40/1قطن انجلیزي، نمرة خیط اللحمھ: 80/2نمرة خیط السداء:
  سم/لحمھ 38/سم، عدد خیوط اللحمات/فتلة  42سم:/عدد خیوط السداء

صف/سم        نمرة  18× عمود/سم  20ي من تركیب تریكو جرسیة عده: البد-
  متري 100الخیط: 

  خطوط المودیل

ھو عباره عن فستان طویل بدون اكمام فتحة الصدر كروازیھ بحماالت رفیعة من 
اللون الكحلي وقصة أمبیر تحت الصدر علیھا نفس القیطان ویصل طول الفستان 

ونلة الفستان من كرنیش عرضیھ متتالیة األول یبدأ الى خط الذیل حیث تتكون ج
من تحت الصدر حتى ما قبل الركبتین من اللون المشجر، والكرنیش الثاني یبدأ 
من قبل الركبتین حتى بعد منتصف الساق من القماش المشجر والثالث واألخیر 
 یبدأ من بعد منتصف الساق وحتى القدمین من لون كحلي سادة وبدي ضیق بأكمام

  طویلة وفتحة رقبة سابرینا من اللون التركواز الغامق.
  وتحقق في المودیل ما یلي:

االتزان المتماثل نشأ من االتجاه الرأسي على جانبي المودیل من تطابق الخطوط -
 واأللوان والشكل.

اإلیقاع نتج من تكرار شكل الكرنیش العریضة التي تبدأ من منطقة تحت الصدر -
اق، كذلك الكرنیش األخیر السفلي ذو اللون السادة وما بھ من حتى بعد منتصف الس

 كشكشھ وفیرة التي توحي بشكل األمواج المتتالیة.
النسبة والتناسب من عالقة حجم اللون الكحلي لمنطقة الصدر بالنسبة لحجم -

 الجونلة ذات الكرنیش المتتالیة.
 التجانس والتوافق ما بین ألوان المودیل ككل.-
والسیطرة على منطقة الصدر من خالل قصة صدر الفستان على شكل السیادة -

 كروازیھ ساعد على سیطرتھا، وفتحة الرقبة على شكل سابرینا متسعھ.
الوحدة والترابط نشأ من خالل المفردات بعضھا ببعض من حیث الخطوط -

  واالشكال واأللوان وعالقتھا بالمودیل ككل.
  والفني للتصمیم الرابع عشر) التحلیل البنائي 14الجدول رقم (

  
اقتبس ھذا المودیل من أحد  

المودیالت المعروضة في 
  المجالت

  

  فستان من لونین. شكل التصمیم

  الفستان بلون بنفسجي والحزام والكولة واالساور بلون ابیض.  األلوان
  قماش من الیاف بولي استر  الخامة المستحدثة

  أسلوب التنفیذ

  1/1تركیب نسجي ساده 
  قطن انجلیزي 80/1نمرة خیط السدا:

  قطن انجلیزي 80/1نمرة خیط اللحمھ:
  سم/فتلھ 46سم:/عدد خیوط السداء

  سم/لحمھ44سم:/عدد اللحمات
  لون السداء واللحمات من اللون البنفسجي

  االساور والكولة من قماش من نفس المواصفات لكن لون السداء واللحمة ابیض.

  خطوط المودیل

بنفسجي بمرد مفتوح من االمام حتى خط الوسط مركب علیھ ازرار فستان بلون 
عریضة من اللون األبیض وتمتد على نفس الخط حتى نھایة الجونلة، ذو كولة من 
اللون األبیض واالكمام قصیره حتى الكوع بأسورة مقلوبة من اللون األبیض 

ونفس  مركب علیھا ازرة، وجونلة الفستان متسعة كلوش تنتھي عند القدمین
  االزرار تم تركیبھا على جانبي الفستان من الركبة حتى خط الذیل.

  وتحقق في ھذا المودیل ما یلي:
االتزان المتماثل نتج في االتجاه الرأسي على جانبي المودیل من تطابق الخطوط -

 واأللوان والشكل.
لى اإلیقاع نشأ من تكرار الوضع المتتالي لألزرار في منطقة منتصف االمام وع-

االكمام وعلى جانبي الجونلة من األسفل، كذلك من تكرار اللون األبیض لحزام 
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الفستان والكولة واالساور ونتج أیضا من شكل ذیل الفستان المتسع على شكل 
 كلوش.

النسبة والتناسب من خالل عالقة حجم االزرار وتكرار مكانھا بالنسبة لحجم -
 سجي للفستان.المودیل وحجم الكمر بالنسبة للون البنف

التجانس والتناسق نشأ بشكل واضح من لون االزرار األبیض والحزام والكولة -
 واالساور ولون الفستان البنفسجي.

السیادة والسیطرة نشأت من االتجاه الرأسي لألزرار والمتقاطع مع شكل الحزام -
 العرضي عند خط الوسط.

بعضھا البعض وعالقتھا  الوحدة والترابط نشأ من عالقة مفردات المودیل مع-
  بالمودیل ككل.

  ) التحلیل البنائي والفني للتصمیم الخامس عشر15الجدول رقم (

  اقتبس ھذا المودیل من أحد  

  
المودیالت المعروضة على 

  االنترنت
  

  جاكیت وبدي وجونلة. شكل التصمیم

  تاییر جاكت وجونلة لون روز فاتح والبدي من االسود.   األلوان
  %100بولي استر   ة المستحدثةالخام

  أسلوب التنفیذ

  1/3قماش الجاكیت والجونلة تركیب نسجي مبرد -
  قطن انجلیزي مبروم برم عالي 80/1نمرة خیط السداء

  قطن انجلیزي (خیط مبنط) 80/1نمرة خیط اللحمھ:
  فتلة/سم 66عدد خیوط السداء/سم: 

  لحمھ/سم 60عدد اللحمات/سم:
  الروز الفاتح السداء واللحمة من لون 

القماش األسود من نفس مواصفات لون الروز، ولكن السداء واللحمة من اللون 
  األسود.

 لبدي تركیب نسجي تریكو جرسیھ-
  متري100صف /سم           نمرة الخیط:  16× عمود/سم  18عده: 

  خطوط المودیل

طویلة جاكیت طویل یغطي منطقة االرداف بكولة تاییر ومرد بزر واحد واكمام 
ضیقة وطویلة بھا فتحة وجونلة طویلھ مفتوحة من الجانبین من تحت الركبة الى 

  خط الذیل
والمودیل مركب علیھ وردات من درجھ لونیھ افتح من قماش المودیل تتوزع على 
خط الكتف على الجانبین واالساور وتحت الكمر والجانب االیسر من اعلى حتى 

ا على خط الذیل في زاویة الجانب األیمن في الركبة في شكل حر أیضا ثم تركیبھ
  شكل ربع دائرة.

  وقد تحقق في المودیل ما یلي:
االتزان المتماثل في الجاكیت في االتجاه الطولي وغیر المتماثل في الجونلة مما -

 اعطى للمودیل سمھ خاصھ.
اإلیقاع نشأ من تكرار شكل تجمع الوردات في أماكن متفرقة، وأیضا من شكل -

 الجاكیت. فتحة
النسبة والتناسب نشأ من عالقة طول الكم بالجاكیت وحجم الوردات بالمكان -

 الموضوعة فیھ وطریقة التوزیع
التناسق والتجانس نشأ من العالقة بین لون الوردات بدرجھ لونیھ افتح من درجة -

 لون القماش واستخدام اللون األسود على كولة الجاكیت.
ون األسود والزر الموضوع على فتحة الجاكیت في السیادة والسیطرة من الل-

 منطقة المنصف.
  الوحدة والترابط بین مفردات المودیل بعضھا البعض وبین المودیل ككل.-

  
Results 

  الصدق والثبات الستبانة تحكیم التصمیمات المبتكرة بالبحث:
توى للتحقق من صدق مح -أوالً: اختبار صدق محتوي االستبیان: 

االستبیان تم عرضھ في صورتھ األولیة على مجموعة من 
المحكمین من أساتذة في التخصص بكلیات االقتصاد المنزلي 

محكم، وذلك للحكم  15(تخصص مالبس ونسیج)، وبلغ عددھم 
على مدي مناسبة كل عبارة للمحور الخاص بھا وكذلك صیاغة 

دیل شكل العبارات وتحدید وإضافة أي عبارات مقترحة وتم تع
  االستبیان.

وتم حساب نسبة االتفاق لدي المحكمین على كل عبارة من عبارات 
االستبیان، وتم استبعاد العبارات التي تقل نسبة اتفاق المحكمین 

% وتم إضافة العبارات الجدیدة كما ھو موضح، 85علیھا عن 
وبذلك یكون االستبیان قد خضع لصدق المحتوي في تحدید أفضل 

المستحدثة من تأثیر وسائل اإلعالم لمالبس الفتیات في التصمیمات 
  مرحلة المراھقة بالمملكة العربیة السعودیة.

لحساب ثبات االستبیان تم التطبیق  -ثانیاً: اختبار ثبات االستبیان: 
تصمیمات تتوافر فیھا نفس شروط عینة  5على عینة قوامھا 

جزئة النصفیة الدراسة وبعد التطبیق تم حساب الثبات بطریقة الت
Split-Half  وذلك عن طریق تقسیم كل محور من محاور

االستبیان إلى نصفین، عبارات فردیة، عبارات زوجیة وقد تم ھذا 
التقسیم بالنسبة لكل محور من محاور االستبیان وكذلك بالنسبة 
للمحور ككل. لحساب االرتباط بین نصفي االستبیان تم استخدام 

لحساب االرتباط بین نصفي كل  Spearman-Brownمعادلة 
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  محور من محاور االستبیان.
معامل ارتباط التجزئة النصفیة لمحاور االستبیان ) 16جدول (

 ككل ومحاوره الفرعیة

 المحور
معامل ارتباط 

سیبرمان ـ 
 براون

 0.93 المحور األول : أسس وعناصر التصمیم  
 0.91 المحور الثاني : األداء الوظیفي 

لث: مالئمة التصمیمات المستحدثة  المحور الثا
 0.92 الحتیاجات الفتیات في مرحلة المراھقة

المحور الرابع : مدى نجاح التصمیم المستحدث 
 0.92 في تحقیق االبتكاریة و القبول من المجتمع

 0.92 المحاور (ككل)

) أن معامل ارتباط التجزئة النصفیة لالستبیان 16یوضح الجدول (
ً على ما  براون–لسیبرمان  ً وتأسیسا حقق معامالت مقبولة نسبیا

عبارة  18سبق أصبح االستبیان في صورتھ النھائیة یتكون من 
  محاور. 4مقسمة إلى 

تقییم التصمیمات المبتكرة تحت البحث من خالل تحكیم 
  المتخصصین من أعضاء ھیئة التدریس: 

حیث تم اجراء الطرق االحصائیة السابق ذكرھا وذلك لتقییم 
تصمیمات المستحدثة لمالبس الفتیات في مرحلة المراھقة ال

بالمملكة العربیة السعودیة من وسائل اإلعالم الحدیثة وذلك لكل 
  محور على حدة كما یلي.

أوالً تقییم التصمیمات المبتكرة تحت البحث من خالل تحكیم 
المتخصصین من أعضاء ھیئة التدریس للمحور األول (أسس 

  وعناصر التصمیم):

) مجموع متوسطات تقییمات المتخصصین للمحور األول من محاور التقییم وتقییم الجودة (أسس وعناصر التصمیم) 17جدول (
  - للتصمیمات المبتكرة تحت البحث: 

  بنود المحور االول
(أسس وعناصر 

  التصمیم )

  رقم التصمیم المستحدث تحت البحث

)1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9( )10( )11( )12( )13( )14( )15( 

مدى تحقق عنصر 
الوحدة والترابط 

 في التصمیم
2.87 2.93 2.87 2.93  2.87 2.87 2.67 2.73 2.87 2.93 2.93 2.87 2.93 3.00 2.87 

مدى تحقق عنصر 
النسبة والتناسب 

 في التصمیم
2.93 2.93 2.73 3.00 2.87 2.80 2.80 2.73 2.87 2.93 2.93 2.87 2.87 2.93 2.93 

مدى تحقق عنصر 
التوازن في 

 التصمیم
2.87 2.87 2.80 3.00 3.00 2.80 2.93 2.80 2.93 2.87 2.80 2.87 2.80 2.87 2.73 

مدى تحقق عنصر 
اإلیقاع في 

 التصمیم
2.87 2.87 2.80 2.93 3.00 2.67 2.67  2.73 2.87 2.93 2.87 2.87 2.80 2.93 2.87 

مدى توافق 
عناصر التصمیم 

 في المودیل
2.87 2.87 2.80 2.93 2.87 2.93 2.93 2.93 2.93 2.87 2.87 2.80 2.87 2.93 2.93 

مجموع متوسطات 
 14.3 14.7 14.3 14.3 14.4 14.5 14.5 13.9 14.0 14.1 14.6 14.8 14.0 14.4  14.4 تقییمات المحكمین

 6 .95 8 .97 95.1 95.1 96.0 9 .96 96.4 9 .92 93.3 8 .93 97.3 98.7 93.3 96.4 96.0 تقییم الجودة
) إلي أن التصمیمات المبتكرة من تأثیر 17تشیر نتائج الجدول (

وسائل اإلعالم لمالبس للفتیات في مرحلة المراھقة بالمملكة 
العربیة السعودیة حققت درجة قبول ونجاح في ضوء متوسطات 
تقییم المتخصصین للمحور األول من محاور التقییم وھو أسس 

وذلك  92.9حیث تراوح تقییم الجودة ما بین (وعناصر التصمیم 
) ) مما یؤكد 4وذلك بالنسبة للتصمیم ( 98.7) ،8بالنسبة للتصمیم (

علي أن جمیع التصمیمات المنفذة قد روعي فیھا أثناء عملیة 
تحقق ، التصمیم ما یلي: تحقق عنصر الوحدة والترابط في التصمیم

نصر التوازن في تحقق ع، عنصر النسبة والتناسب في التصمیم
توافق عناصر ، تحقق عنصر اإلیقاع في التصمیم، التصمیم

  التصمیم في المودیل.

) متوسطات تقییمات المحكمین للمحور األول من محاور التقییم (أسس وعناصر التصمیم) للتصمیمات المستحدثة تحت 18جدول (
  -البحث: 

  االنحراف المعیاري  المتوسط  رقم التصمیم
 0.03 2.88  )1التصمیم (
 0.03 2.89  )2التصمیم (
 0.05 2.80  )3التصمیم (
 0.04 2.96  )4التصمیم (
 0.07 2.92  )5التصمیم (
 0.10 2.81  )6التصمیم (
 0.13 2.80  )7التصمیم (
 0.09 2.78  )8التصمیم (
 0.03 2.89  )9التصمیم (
 0.03 2.91  )10التصمیم (
 0.05 2.88  )11التصمیم (
 0.03 2.86  )12التصمیم (
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 0.06 2.85  )13التصمیم (
 0.05 2.93  )14التصمیم (
 0.08 2.87  )15التصمیم (

  
) متوسطات تقییمات المحكمین للتصمیمات المبتكرة تحت 1شكل (

البحث في ضوء نتائج المحور األول من محاور التقییم (أسس 
 وعناصر التصمیم).

في  لتقییمات المحكمین للتصمیمات المبتكرة تحت البحث One- way ANOVAتجاه ) نتائج تحلیل التباین األحادي في ا19جدول (
  ضوء المحور األول من محاور التقییم (أسس وعناصر التصمیم)

درجات  مجموع المربعات مصدر التباین
 الحریة

متوسط 
 مستوي الداللة قیمة "ف" المربعات

 3.235 0130. 14 1890.  التباین بین المجموعات
 

0.001 
 0040. 60 2500. التباین داخل المجموعات 

  74 4390. التباین الكلي
) وجود فرق دال إحصائیا عند مستوي 19یتضح من الجدول (

بین متوسطات تقییمات المحكمین للتصمیمات المنفذة في  0.05
ضوء نتائج المحور األول من محاور التقییم (أسس وعناصر 

وھي دالة إحصائیا،  3.235التصمیم) حیث جاءت قیمة "ف" 

ولتأكید داللة الفروق بین التصمیمات المنفذة في ضوء تقییمات 
(أقل فرق  LSDالمحكمین للمحور األول تم تطبیق اختبار 

معنوي) للمقارنات المتعددة بین محاور التقییم، وذلك كما یوضح 
  ).20الجدول (

(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین التصمیمات المبتكرة في ضوء  LSD) الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 20جدول (
  ):أسس وعناصر التصمیمتقییمات أعضاء ھیئة التدریس للمحور األول (

 )1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9( )10( )11( )12( )13( )14( )15( 

)1(  .01200 *08200. .0760 .0400 .0680 *08200. *09800. .01200 .02400 .00200 .02600 .02800 .05000 .01600 

)2(   *09400. .0640 .0280 .0800 *09400. *11000. .00000 .01200 .01400 .03800 .04000 .03800 .02800 

)3(    *158. *1220. .0140 .00000 .0160 *09400. *10600. .08000 .05600 .0540 *1320. .0660 

)4(     .0360 *1440. *1580. *1740. .06400 .0520 .0780 *10200. *1040. .0260 *09200. 

)5(      *1080. *1220. *1380. .0280 .01600 .0420 .06600 .0680 .0100 .05600 

)6(       .0140 .0300 .0800 *0920. .0660 .0420 .0400 *1180. .0520 

)7(        .0160 *0940. *1060. .0800 .0560 .0540 *1320. .066 

)8(         *1100. *1220. *0960. .072 .0700 *1480. *08200. 

)9(          .01200 .01400 .03800 .04000 .03800 .02800 

)10(           .02600 .05000 .05200 .02600 .04000 

)11(            .02400 .02600 .05200 .01400 

)12(             .00200 .07600 .01000 

)13(              .07800 .01200 

)14(               .06600 

ثانیا: تقییم التصمیمات المبتكرة تحت البحث من خالل تحكیم 
المتخصصین من أعضاء ھیئة التدریس للمحور الثاني (األداء 

  الوظیفي):

التقییم وتقییم الجودة (األداء الوظیفي) ) یوضح مجموع متوسطات تقییمات المتخصصین للمحور الثاني من محاور 21الجدول (
  - للتصمیمات المستحدثة تحت البحث: 

بنود المحور الثاني 
  (األداء الوظیفي)

  رقم التصمیم المستحدث تحت البحث
)1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9( )10( )11( )12( )13( )14( )15( 

مدى مالئمة الخامة 
والتركیب النسجي 

 دثللتصمیم المستح
2.93 3.00 2.93 3.00 2.93 2.93 2.87 2.93 2.93 2.93 2.73 2.80 2.93 2.87 2.87 

مدى مالئمة التصمیم 
للمرحلة العمریة 

) 21-18لإلناث من(
 سنة

2.67 2.87 2.73 2.87 2.73 2.80 2.80 2.73 2.80 2.93 2.60 2.47 2.87 2.87 2.60 

مدى تناسب الجانب 
االقتصادي للتصمیم 

لمجتمع مع طبقات ا
 المختلفة

2.80 2.87 2.93 3.00 2.87 2.87 2.87 2.87 2.93 2.87 2.87 2.87 2.93 3.00 2.87 

مدى مالئمة التصمیم 
لالرتداء في الفترة 

 الصباحیة
3.00 2.93 2.93 2.93 2.93 2.87 2.87 2.87 2.87 2.93 2.80 2.80 2.93 2.93 2.60 

مجموع متوسطات 
 10.93 11.67 11.67 10.93 11.00 11.67 11.53 11.40 11.40 11.47 11.47 11.80 11.53 11.67  11.4 تقییمات المحكمین

 91.11 97.22 97.22 91.11 91.67 97.22 96.11 95.00 95.00 95.56 95.56 98.33 96.11 97.22 95.0 تقییم الجودة
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) إلي أن التصمیمات المستحدثة من تأثیر 21تشیر نتائج الجدول (
لمالبس للفتیات في مرحلة المراھقة بالمملكة  وسائل اإلعالم

العربیة السعودیة حققت درجة قبول ونجاح في ضوء متوسطات 
تقییم المتخصصین للمحور الثاني من محاور التقییم وھو األداء 

وذلك بالنسبة  91.11الوظیفي حیث تراوح تقییم الجودة ما بین (
) ) مما 4( وذلك بالنسبة للتصمیم 98.33، )15، 12للتصمیم (

یؤكد علي أن جمیع التصمیمات المنفذة قد روعي فیھا أثناء عملیة 
التصمیم ما یلي: مالئمة الخامة والتركیب النسجي للتصمیم 

) 21-18مالئمة التصمیم للمرحلة العمریة لإلناث من(، المستحدث
تناسب الجانب االقتصادي للتصمیم مع طبقات المجتمع ، سنة

  صمیم لالرتداء في الفترة الصباحیة مالئمة الت، المختلفة

  ) متوسطات تقییمات المحكمین للمحور الثاني من محاور التقییم (األداء الوظیفي) للتصمیمات المبتكرة تحت البحث: 22جدول (
  االنحراف المعیاري  المتوسط  رقم التصمیم

 0.17 2.78  )1التصمیم (
 0.05 2.87  )2التصمیم (
 0.17 2.84  )3التصمیم (
 0.15 2.82  )4التصمیم (
 0.10 2.85  )5التصمیم (
 0.11 2.88  )6التصمیم (
 0.03 2.89  )7التصمیم (
 0.03 2.90  )8التصمیم (
 0.06 2.88  )9التصمیم (
 0.03 2.90  )10التصمیم (
 0.05 2.93  )11التصمیم (
 0.09 2.90  )12التصمیم (
 0.08 2.82  )13التصمیم (
 0.11 2.84  )14التصمیم (
 0.22 2.80  )15التصمیم (

  
ل ( ات ال 2ش ات تق س ات) م ثة لل في ال ت ال ق (األداء ال اور ال اني م م ر ال ائج ال ء ن  ).في ض
في  حت البحثلتقییمات المحكمین للتصمیمات المستحدثة ت One- way ANOVAنتائج تحلیل التباین األحادي في اتجاه  ) 23جدول (

  ضوء المحور الثاني من محاور التقییم (األداء الوظیفي):

درجات  مجموع المربعات مصدر التباین
 الحریة

متوسط 
 مستوي الداللة قیمة "ف" المربعات

 599. 008. 14 106.  التباین بین المجموعات
 

.851 
 013. 45 571. التباین داخل المجموعات 

  59 677. التباین الكلي
) عدم وجود فرق دال إحصائیا عند مستوي 23یتضح من الجدول (

بین متوسطات تقییمات المحكمین للتصمیمات المنفذة في  0.05
ضوء نتائج المحور الثاني من محاور التقییم (األداء الوظیفي) 

  وھي غیر دالة إحصائیا. 0.599حیث جاءت قیمة "ف" 

بحث من خالل تحكیم ثالثاً: تقییم التصمیمات المبتكرة تحت ال
المتخصصین من أعضاء ھیئة التدریس للمحور الثالث (مالئمة 

  التصمیمات المستحدثة الحتیاجات الفتیات في مرحلة المراھقة):

) یوضح مجموع متوسطات تقییمات المتخصصین للمحور الثالث من محاور التقییم وتقییم الجودة (مالئمة التصمیمات 24الجدول (
  - تیاجات الفتیات في مرحلة المراھقة) للتصمیمات المستحدثة تحت البحث: المستحدثة الح
بنود المحور الثاني 

  (األداء الوظیفي)
  رقم التصمیم المستحدث تحت البحث

)1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9( )10( )11( )12( )13( )14( )15( 
مدى مناسبة التصمیم 
ألبعاد النمو الجسمي 

ات في المتالحق للفتی
 مرحلة المراھقة

2.67 2.87 2.87 2.87 2.93 2.67 2.67 2.73 2.67 2.87 2.67 2.73 2.93 3.00 2.80 

مدى مناسبة التصمیم 
 2.60 2.87 2.93 2.67 2.53 2.73 2.73 2.73 2.67 2.73 2.87 2.93 2.87 2.67 2.67للبعد االنفعالي 
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للفتیات في مرحلة 
 المراھقة

مدى مناسبة التصمیم 
مو العقلي للفتیات للن

 في مرحلة المراھقة
2.80 2.87 2.87 2.93 2.93 2.80 2.73 2.67 2.67 2.73 2.53 2.60 2.87 3.00 2.87 

التناسب والقبول من 
 2.73 2.93 2.87 2.47 2.53 2.73 2.67  2.73 2.67 2.67 2.80 2.87 2.80 2.87 2.73 جانب المراھقات

مجموع متوسطات 
 11.00 11.80 11.60 10.47 10.27 11.07 10.73 10.87 10.73 10.87 11.53 11.60 11.40 11.27 10.87 تقییمات المحكمین

 91.67 98.33 96.67 87.22 85.56 92.22 89.44 90.56 89.44 90.56 96.11 96.67 95.00 93.89 90.56 تقییم الجودة
) إلي أن التصمیمات المستحدثة من تأثیر 24تشیر نتائج الجدول (

ل اإلعالم لمالبس للفتیات في مرحلة المراھقة بالمملكة وسائ
العربیة السعودیة حققت درجة قبول ونجاح في ضوء متوسطات 
تقییم المتخصصین للمحور الثالث من محاور التقییم وھو مالئمة 
التصمیمات المستحدثة الحتیاجات الفتیات في مرحلة المراھقة 

وذلك بالنسبة للتصمیم  85.56حیث تراوح تقییم الجودة ما بین (

) ) مما یؤكد علي أن 14وذلك بالنسبة للتصمیم ( 98.33، )11(
جمیع التصمیمات المنفذة قد روعي فیھا أثناء عملیة التصمیم ما 
یلي:  مناسبة التصمیم ألبعاد النمو الجسمي المتالحق للفتیات في 

رحلة مناسبة التصمیم للبعد االنفعالي للفتیات في م، مرحلة المراھقة
مناسبة التصمیم للنمو العقلي للفتیات في مرحلة ، المراھقة

  المراھقة، مع التناسب والقبول من جانب المراھقات.
) متوسطات تقییمات المحكمین للمحور الثالث من محاور التقییم (مالئمة التصمیمات المستحدثة الحتیاجات الفتیات في مرحلة 25جدول (

  - رة تحت البحث: المراھقة) للتصمیمات المبتك
  االنحراف المعیاري  المتوسط  رقم التصمیم

 0.06 2.72  )1التصمیم (
 0.10 2.82  )2التصمیم (
 0.04 2.85  )3التصمیم (
 0.03 2.90  )4التصمیم (
 0.06 2.88  )5التصمیم (
 0.06 2.72  )6التصمیم (
 0.03 2.69  )7التصمیم (
 0.03 2.72  )8التصمیم (
 0.03 2.69  )9التصمیم (
 0.07 2.77  )10التصمیم (
 0.07 2.57  )11التصمیم (
 0.11 2.62  )12التصمیم (
 0.03 2.90  )13التصمیم (
 0.06 2.95  )14التصمیم (
 0.12 2.75  )15التصمیم (

    

  
لتقییم ) متوسطات تقییمات المحكمین للتصمیمات المستحدثة تحت البحث في ضوء نتائج المحور الثالث من محاور ا3شكل (

 ).(مالئمة التصمیمات المستحدثة الحتیاجات الفتیات في مرحلة المراھقة
في  لتقییمات المحكمین للتصمیمات المبتكرة تحت البحث One- way ANOVA) نتائج تحلیل التباین األحادي في اتجاه 26جدول (

  ت الفتیات في مرحلة المراھقة):ضوء المحور الثالث من محاور التقییم (مالئمة التصمیمات المستحدثة الحتیاجا

درجات   مجموع المربعات مصدر التباین
 الحریة

متوسط 
 مستوي الداللة قیمة "ف" المربعات

 11.261 051. 14 707.  التباین بین المجموعات
 

.000 
 004. 45 202. التباین داخل المجموعات 

  59 909. التباین الكلي
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ال إحصائیا عند مستوي ) وجود فرق د26یتضح من الجدول (
بین متوسطات تقییمات المحكمین للتصمیمات المنفذة في  0.05

ضوء نتائج المحور الثالث من محاور التقییم (مالئمة التصمیمات 
المستحدثة الحتیاجات الفتیات في مرحلة المراھقة) حیث جاءت 

وھي دالة إحصائیا، ولتأكید داللة الفروق بین  11.26قیمة "ف" 
ات المنفذة في ضوء تقییمات المحكمین للمحور الثالث، التصمیم

(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة  LSDوقد تم تطبیق اختبار 
 ).27بین محاور التقییم وذلك كما یوضح الجدول (

لمبتكرة في ضوء (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین التصمیمات ا LSD) الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 27جدول (
  ):مالئمة التصمیمات المستحدثة الحتیاجات الفتیات في مرحلة المراھقة( ثالثتقییمات أعضاء ھیئة التدریس للمحور ال

 )1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9( )10( )11( )12( )13( )14( )15( 

)1(  *1025. *1350. *1825. *1650. 0000. 0325. 0025. 0325. 0475. *2515. *1000. *1825. *2325. 0325. 

)2(   0325. 0800. 0625. *1025. *1350. *1050. *1350. 05500. *2550. *2025. 08000. *1300. 0700. 

)3(    0475. 0300. *1350. *1675. *1375. *1675. 0875. *2875. *2350. 0475. *0975. *1025. 

)4(     0175. *1825. *2150. *1850. *2150. *1350. *3350. *2825. 0000. 0500. *1500. 

)5(      *1650. *1975. *1675. *1975. *1175. *3175. *2650. 0175. 0675. *1325. 

)6(       0325. 0025. 0325. 0475. *1525. *1000. *1825. *2325. 0325. 

)7(        0300. 000. 0800. *1200. 0675. *2150. *2650. 0650. 

)8(         0300. 0500. *1500. *0975. *185. *2350. 0350. 

)9(          0800. *1200. 0675. *2150. *2650. 0650. 

)10(           *2000. *1475. *1350. *1850. 0150. 

)11(            0525. *3350. *3850. *1850. 

)12(             *2825. *3325. *1325. 

)13(              0500. *1500. 

)14(               *2000. 

)15(                  

  
رابعاً: تقییم التصمیمات المبتكرة تحت البحث من خالل تحكیم 
المتخصصین من أعضاء ھیئة التدریس للمحور الرابع (مدى 

نجاح التصمیم المستحدث في تحقیق االبتكاریة والقبول من 
  المجتمع):

وسطات تقییمات المتخصصین للمحور الرابع من محاور التقییم وتقییم الجودة (مدى نجاح التصمیم المستحدث ) مجموع مت28الجدول (
  - في تحقیق االبتكاریة والقبول من المجتمع) للتصمیمات المستحدثة تحت البحث: 

بنود المحور الثاني 
  (األداء الوظیفي)

  رقم التصمیم المستحدث تحت البحث
)1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9( )10( )11( )12( )13( )14( )15( 

مدى تحقق التوافق 
بین المودیل 

المستحدث والمودیل 
 االصلي

2.93 3.00 3.00 3.00 3.00 2.87 2.93 2.93 2.87 2.67 2.67 2.67 2.93 3.00 2.87 

التالقي بین االصالة 
 2.93 2.93 2.73 2.60 2.60 2.73 2.87 2.93 2.93 2.93 3.00 3.00 2.93 3.00 2.93 والحداثة

التوافق مع خطوط 
أزیاء المراھقات 

 المعاصرة
2.60 2.73 2.67 2.87 2.80 2.67 2.47 2.60 2.67 2.67 2.40 2.60 2.87 3.00 2.67 

تحقیق التصمیم 
 2.93 3.00 2.73 2.60 2.60 2.73 2.80 2.73 2.67 2.67 2.80 2.80 2.60 2.80 2.60 المستحدث للتمیز

فظة على العادات المحا
والتقالید للمجتمع 

 السعودي
2.93 3.00 2.93 2.93 3.00 2.93 2.93 2.87 2.93 2.93 2.87 2.80 2.93 3.00 2.93 

مجموع متوسطات 
 14.3 14.9 14.2 13.3 13.1 13.7 14.1 14.1 13.9 14.1 14.6 14.6 14.1 14.5 14.0 تقییمات المحكمین

 95.6 99.6 94.7 88.4 6 .87 6 .91 2 .94 93.8 92.9 93.8 97.3 97.3 2 .94 96.9 93.3 تقییم الجودة
) إلي أن التصمیمات المستحدثة من تأثیر 28تشیر نتائج الجدول (

وسائل اإلعالم لمالبس للفتیات في مرحلة المراھقة بالمملكة 
العربیة السعودیة حققت درجة قبول ونجاح في ضوء متوسطات 

رابع من محاور التقییم وھو مدى تقییم المتخصصین للمحور ال
نجاح التصمیم المستحدث في تحقیق االبتكاریة و القبول من 

وذلك بالنسبة  87.6المجتمع حیث تراوح تقییم الجودة ما بین (

) ) مما یؤكد أن 14وذلك بالنسبة للتصمیم ( 99.6، )11للتصمیم (
ما جمیع التصمیمات المنفذة قد روعي فیھا أثناء عملیة التصمیم 

یلي:  تحقق التوافق بین المودیل المستحدث والمودیل االصلي،  
التالقي بین االصالة والحداثة، التوافق مع خطوط أزیاء المراھقات 
المعاصرة، تحقیق التصمیم المستحدث للتمیز، المحافظة على 

  العادات والتقالید للمجتمع السعودي.
لرابع من محاور التقییم وتقییم الجودة (مدى نجاح التصمیم المستحدث في تحقیق ) متوسطات تقییمات المحكمین للمحور ا29جدول (

  - االبتكاریة والقبول من المجتمع) للتصمیمات المبتكرة تحت البحث: 
  االنحراف المعیاري  المتوسط  رقم التصمیم

 0.18 2.80  )1التصمیم (
 0.13 2.91  )2التصمیم (



282 Benefiting from the modern media in innovating teenage girls’clothes designs in the Kingdom of Saudi Arabia 
 

International Design Journal, Volume 10, Issue 4October 2020 
 

 0.18 2.83  )3التصمیم (
 0.09 2.92  )4التصمیم (
 0.11 2.92  )5التصمیم (
 0.13 2.81  )6التصمیم (
 0.21 2.79  )7التصمیم (
 0.14 2.81  )8التصمیم (
 0.10 2.83  )9التصمیم (
 0.11 2.75  )10التصمیم (
 0.17 2.63  )11التصمیم (
 0.09 2.65  )12التصمیم (
 0.10 2.84  )13التصمیم (
 0.03 2.99  )14التصمیم (
 0.11 2.87  )15التصمیم (

  
في ضوء نتائج المحور الرابع من محاور التقییم  البحث تحت المستحدثة للتصمیمات) متوسطات تقییمات المحكمین 4شكل (

 ).وتقییم الجودة (مدى نجاح التصمیم المستحدث في تحقیق االبتكاریة والقبول من المجتمع
في  لتقییمات المحكمین للتصمیمات المستحدثة تحت البحث One- way ANOVA) نتائج تحلیل التباین األحادي في اتجاه 30جدول (

  ضوء المحور الرابع من محاور التقییم (مدى نجاح التصمیم المستحدث في تحقیق االبتكاریة والقبول من المجتمع):

درجات  مجموع المربعات مصدر التباین
 الحریة

متوسط 
 مستوي الداللة قیمة "ف" المربعات

 2.609 046. 14 645.  المجموعات التباین بین
 

.005 
 018. 60  1.060 التباین داخل المجموعات 

  74 1.706 التباین الكلي
) وجود فرق دال إحصائیا عند مستوي 30یتضح من الجدول (

بین متوسطات تقییمات المحكمین للتصمیمات المنفذة في  0.05
ى نجاح التصمیم ضوء نتائج المحور الرابع من محاور التقییم (مد

المستحدث في تحقیق االبتكاریة والقبول من المجتمع) حیث جاءت 

وھي دالة إحصائیا، ولتأكید داللة الفروق بین  2.609قیمة "ف" 
التصمیمات المنفذة في ضوء تقییمات المحكمین للمحور الرابع تم 

(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین  LSDتطبیق اختبار 
  ). 31ییم وذلك كما یوضح الجدول (محاور التق

(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین التصمیمات المبتكرة في ضوء  LSD) الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 31جدول (
  :)مدى نجاح التصمیم المستحدث في تحقیق االبتكاریة والقبول من المجتمع( رابعتقییمات أعضاء ھیئة التدریس للمحور ال

 )1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9( )10( )11( )12( )13( )14( )15( 
)1(  .10800 .02800 .12200 .12200 .01600 .01200 .01400 .03000 .05200 *17000. .14400 .04000 *18800. .06800 
)2(   .0800 .0140 .01400 .0920 .1200 .0940 .0780 .1600 *27800. *2520. .0680 .08000 .0400 
)3(    .0940 .0940 .0120 .0400 .0140 .0020 .0800 *1980. *1720. .0120 .1600 .0400- 
)4(     .0000 .1060 .1340 .1080 .0920 *1740. *2920. *266. .082 .066 .054 
)5(      .1060 .1340 .1080 .0920 *1740. *292. *2660. .0820 .0660 .0540 
)6(       .028 .0020 .0140 .0680 *18600. .1600 .0240 *1720. .0520 
)7(        .0260 .0420 .0400 .1580 .1320 .0520 *2000. .0800 
)8(         .0160 .0660 *1840. .1580 .0260 *1740. .0540 
)9(          .0820 *200. *1740. .0100 .158 .03800 
)10(           .11800 .09200 .09200 *24000. .12000 
)11(            .0260 *2100. *3580. *238. 
)12(             *1840. *3320. *2120. 
)13(              .14800 .02800 
)14(               .12000 
)15(                 

ئة التدریس للمحاور االربعة (مقارنة بین خامساً: تقییم التصمیمات المبتكرة تحت البحث من خالل تحكیم المتخصصین من أعضاء ھی
  المحاور االربعة):
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  - ) مجموع متوسطات تقییمات المتخصصین للمحاور االربعة وتقییم الجودة للتصمیمات المستحدثة تحت البحث: 32جدول (

ات
یم

صم
الت

  

أسس وعناصر 
  األداء الوظیفي   التصمیم 

مالئمة التصمیمات 
المستحدثة  الحتیاجات 

ي مرحلة الفتیات ف
  المراھقة

مدى نجاح التصمیم 
المستحدث في تحقیق 
االبتكاریة و القبول من 

  المجتمع

  ككل
یب

رت
الت

  

تقییم  مجموع
تقییم  مجموع الجودة

تقییم  مجموع الجودة
المجموع   تقییم الجودة  مجموع الجودة

 الكلي
تقییم 

 الجودة
1 14.4 96.00 11.4 95.00 10.87 90.58 14 93.33 50.67 93.83 9 
2 14.47 96.47 11.67 97.25 11.27 93.92 14.53 96.87 51.94 96.19 4 
3 14 93.33 11.53 96.08 11.4 95.00 14.13 94.20 51.06 94.56 6 
4 14.8 98.67 11.8 98.33 11.6 96.67 14.6 97.33 52.8 97.78 2 
5 14.6 97.33 11.47 95.58 11.53 96.08 14.6 97.33 52.2 96.67 3 
6 14.07 93.80 11.47 95.58 10.87 90.58 14.07 93.80 50.48 93.48 11 
7 14 93.33 11.4 95.00 10.73 89.42 13.93 92.87 50.06 92.70 13 
8 13.93 92.87 11.4 95.00 10.87 90.58 14.07 93.80 50.27 93.09 12 
9 14.47 96.47 11.53 96.08 10.73 89.42 14.13 94.20 50.86 94.19 8 

10 14.53 96.87 11.67 97.25 11.07 92.25 13.73 91.53 51 94.44 7 
11 14.4 96.00 11 91.67 10.27 85.58 13.13 87.53 48.8 90.37 15 
12 14.27 95.13 10.93 91.08 10.47 87.25 13.27 88.47 48.94 90.63 14 
13 14.27 95.13 11.67 97.25 11.6 96.67 14.2 94.67 51.74 95.81 5 
14 14.67 97.80 11.67 97.25 11.8 98.33 14.93 99.53 53.07 98.28 1 
15 14.33 95.53 10.93 91.08 11 91.67 14.33 95.53 50.59 93.69 10 

) إلي أن التصمیمات المستحدثة من تأثیر 32تشیر نتائج الجدول (
وسائل اإلعالم لمالبس للفتیات في مرحلة المراھقة بالمملكة 

عودیة حققت درجة قبول ونجاح في ضوء متوسطات العربیة الس
تقییم المتخصصین لمحاور التقییم (ككل) حیث تراوح تقییم الجودة 

وذلك  98.28، )11وذلك بالنسبة للتصمیم ( 90.37ما بین (
) ) مما یؤكد علي أن جمیع التصمیمات 14بالنسبة للتصمیم (

أسس وعناصر   المنفذة قد روعي فیھا أثناء عملیة التصمیم ما یلي:
التصمیم، وتحقیق األداء الوظیفي، فضال عن مالئمة التصمیمات 

باإلضافة إلي ، المستحدثة  الحتیاجات الفتیات في مرحلة المراھقة
نجاح التصمیم المستحدث في تحقیق االبتكاریة و القبول من 

  المجتمع.

في  لتقییمات المحكمین للتصمیمات المستحدثة تحت البحث One- way ANOVA) نتائج تحلیل التباین األحادي في اتجاه 33جدول (
  ضوء المحاور االربعة للتقییم (المقارنة بین المحاور األربعة):

درجات  مجموع المربعات مصدر التباین
 الحریة

متوسط 
 مستوي الداللة قیمة "ف" المربعات

 44.715 3 134.146  التباین بین المجموعات
 144. 56 8.080 ل المجموعاتالتباین داخ 000. 309.920

  59 142.225 التباین الكلي
) وجود فرق دال إحصائیا عند مستوي 33یتضح من الجدول (

بین متوسطات تقییمات المحكمین للتصمیمات المنفذة في  0.05
وھي  309.92ضوء محاور التقییم األربع حیث جاءت قیمة "ف" 

  دالة إحصائیا 

 LSDن محاور التقییم تم تطبیق اختبار ولتأكید داللة الفروق بی
(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین محاور التقییم وذلك كما 

  ).34یوضح الجدول (

(أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بین التصمیمات المنفذة في ضوء  LSD) الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 34جدول (
  األربعة (الفروق بین المحاور األربعة): تقییمات المحكمین للمحاور

أسس  
وعناصر 
  )1التصمیم (

  14.34م= 

األداء الوظیفي 
  11.43) م= 2(

مالئمة التصمیمات 
المستحدثة  الحتیاجات 
الفتیات في مرحلة 

  11.07) م = 3المراھقة (

مدى نجاح التصمیم 
المستحدث في تحقیق 
االبتكاریة و القبول من 

  14.11) م= 4المجتمع (
  )1أسس وعناصر التصمیم (

  14.34م= 
  2.91*  3.27*  0.23*  

  *2.67  *0.36      11.43) م= 2األداء الوظیفي (
مالئمة التصمیمات المستحدثة  
الحتیاجات الفتیات في مرحلة 

  11.07) م = 3المراھقة (

      3.03* 

مدى نجاح التصمیم المستحدث 
في تحقیق االبتكاریة و القبول من 

  14.11= ) م4المجتمع (
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  -) یتضح لنا النتائج التالیة: 34من خالل الجدول (
توجد فروق بین متوسطات محور "أسس وعناصر التصمیم"  -1

ومتوسطات محور (األداء الوظیفي، مالئمة التصمیمات المستحدثة 
الحتیاجات الفتیات في مرحلة المراھقة، مدى نجاح التصمیم 

القبول من المجتمع) حیث المستحدث في تحقیق االبتكاریة و
  .0.05الفروق بین المتوسطات دالة عند مستوي 

توجد فروق بین متوسطات محور "األداء الوظیفي " -2
ومتوسطات محور (مالئمة التصمیمات المستحدثة الحتیاجات 
الفتیات في مرحلة المراھقة، مدى نجاح التصمیم المستحدث في 

) حیث الفروق بین تحقیق االبتكاریة والقبول من المجتمع

.ً   المتوسطات دالة إحصائیا
توجد فروق بین متوسطات محور " مالئمة التصمیمات -3

المستحدثة الحتیاجات الفتیات في مرحلة المراھقة " ومتوسطات 
محور (مدى نجاح التصمیم المستحدث في تحقیق االبتكاریة 

  والقبول من المجتمع) حیث الفروق بین المتوسطات دالة.
للباحثة ترتیب المحاور في ضوء متوسطات تقییمات  ویمكن

المحكمین ترتیب تنازلي كما یلي: أسس وعناصر التصمیم، مدى 
نجاح التصمیم المستحدث في تحقیق االبتكاریة والقبول من 
المجتمع، األداء الوظیفي، مالئمة التصمیمات المستحدثة 

 ).5كل (الحتیاجات الفتیات في مرحلة المراھقة كما یوضحھا الش

 
) متوسطات تقییمات المحكمین للتصمیمات المستحدثة تحت البحث في ضوء نتائج التقییم للمجاور االربعة (مقارنة 5شكل (

 بین المحاور االربعة).
سادساً: تقییم المتخصصین من أعضاء ھیئة التدریس للتصمیمات 

  المبتكرة تحت البحث (مقارنة بین الخمسة عشر تصمیم):
 One- way ANOVAالتباین األحادي في اتجاه  تم تحلیل

لتقییمات المحكمین للتصمیمات المنفذة لمالبس للفتیات في مرحلة 
المراھقة بالمملكة العربیة السعودیة (للمقارنة بین الخمسة عشر 

  ).35تصمیم المستحدثة) كما ھو موضح بالجدول (
لتقییمات المحكمین للتصمیمات المنفذة لمالبس للفتیات في  One- way ANOVA) نتائج تحلیل التباین األحادي في اتجاه 35جدول (

  للمقارنة بین الخمسة عشر تصمیم المستحدثة):مرحلة المراھقة بالمملكة العربیة السعودیة (

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 "ف"

مستوي 
 الداللة

 126. 383. 14 5.362  التباین بین المجموعات
 

1.000 
 3.041 45 136.863 التباین داخل المجموعات 

  59 142.225 التباین الكلي
 

) عدم وجود فرق دال إحصائیا عند مستوي 35یتضح من الجدول (
بین متوسطات تقییمات المحكمین للتصمیمات المستحدثة  0.05

وھي غیر دالة  0.126تحت البحث حیث جاءت قیمة "ف" 

  ائیا إحص
وتم ترتیب للتصمیمات المستحدثة تحت البحث في ضوء 

  ).36متوسطات تقییمات المحكمین كما ھو موضح بالجدول (
) ترتیب التصمیمات المستحدثة تحت البحث لمالبس للفتیات في مرحلة المراھقة بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء تقییمات 36جدول (

  -المتخصصین: المحكمین 
رقم 
  یمالتصم

أسس 
وعناصر 
  التصمیم

األداء 
 الوظیفي

مالئمة التصمیمات 
المستحدثة  الحتیاجات 

  الفتیات في مرحلة المراھقة

مدى نجاح التصمیم المستحدث 
في تحقیق االبتكاریة و القبول 

  من المجتمع

  (ككل)
  الترتیب

أفضل وأقل 
  التصمیمات

1 96.00 95.00 90.58 93.33 93.83 9  

2 96.47 97.25 93.92 96.87 96.19 4  
3 93.33 96.08 95.00 94.20 94.56 6  
4 98.67 98.33 96.67 97.33 97.78 2  
5 97.33 95.58 96.08 97.33 96.67 3  
6 93.80 95.58 90.58 93.80 93.48 11  
7 93.33 95.00 89.42 92.87 92.70 13  
8 92.87 95.00 90.58 93.80 93.09 12  
9 96.47 96.08 89.42 94.20 94.19 8  

10 96.87 97.25 92.25 91.53 94.44 7  
  أقل  تصمیم 15 90.37 87.53 85.58 91.67 96.00 11
12 95.13 91.08 87.25 88.47 90.63 14  
13 95.13 97.25 96.67 94.67 95.81 5  
  أفضل تصمیم 1 98.28 99.53 98.33 97.25 97.80 14
15 95.53 91.08 91.67 95.53 93.69 10  
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 ) تقییم الجودة من أعضاء ھیئة التدریس6شكل (

 للتصمیم األول
) تقییم الجودة من أعضاء ھیئة 7شكل (

 التدریس للتصمیم الثاني
) تقییم الجودة من أعضاء ھیئة 8شكل (

 التدریس للتصمیم الثالث

    
) تقییم الجودة من أعضاء ھیئة التدریس 9شكل (

  للتصمیم الرابع
) تقییم الجودة من أعضاء ھیئة 10( شكل

  التدریس للتصمیم الخامس
) تقییم الجودة من أعضاء ھیئة 11شكل (

  التدریس للتصمیم السادس

) تقییم الجودة من أعضاء ھیئة 12شكل (
 التدریس للتصمیم السابع

) تقییم الجودة من أعضاء ھیئة 13شكل (
 التدریس للتصمیم الثامن

الجودة من أعضاء ھیئة ) تقییم 14شكل (
 التدریس للتصمیم التاسع

    
) تقییم الجودة من أعضاء ھیئة 15شكل (

  التدریس للتصمیم العاشر
) تقییم الجودة من أعضاء ھیئة التدریس 16( شكل

  للتصمیم الحادي عشر
) تقییم الجودة من أعضاء ھیئة التدریس 17شكل (

  للتصمیم الثاني عشر

  
    

ییم الجودة من أعضاء ھیئة التدریس ) تق18شكل (
 للتصمیم الثالث عشر

) تقییم الجودة من أعضاء ھیئة التدریس 19شكل (
 للتصمیم الرابع عشر

) تقییم الجودة من أعضاء ھیئة التدریس 20شكل (
 للتصمیم الخامس عشر
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الفتیات في  المستحدثة الحتیاجاتوظیفي ومالئمة التصمیمات االربعة للتقییم أسس وعناصر التصمیم، واألداء ال الجودة لمحاور) معامل 21شكل (

 المجتمع والقبول منمرحلة المراھقة، مدى نجاح التصمیم المستحدث في تحقیق االبتكاریة 

Discussion 
  النتائج إلى إمكانیة االستفادة من وسائل االعالم في أشارت

تیات ابتكار تصمیمات معاصرة مستحدثة لمالبس الف
  المراھقات تصلح لالرتداء في الفترة الصباحیة.

  التصمیمات المبتكرة تحت البحث حققت بنائیات التصمیم
  (العناصر ــ األسس).

  التصمیمات المبتكرة تحت البحث تحقق الجوانب الجمالیة
 .للتصمیم بما تحویھ من جوانب التمیز والحداثة

  االداء التصمیمات المبتكرة تحت البحث تحقق متطلبات
الوظیفي للغرض المستحدثة لھ (المالئمة للفتیات في فترة 

تحقیق  –المالئمة لالرتداء في الفترة الصباحیة  –المراھقة 
 الجانب االقتصادي المناسب).

  التصمیمات المبتكرة تتوافق مع احتیاجات الفتیات في مرحلة
 ابعاد النمو –البعد االنفعالي–المراھقة (ابعاد النمو الجسمي 

 العقلي).
  التصمیمات المبتكرة تحت البحث تتوافق مع عادات وتقالید

  .المجتمع السعودي
  التصمیمات المبتكرة تحت البحث تتوافق مع خطوط الموضة

  .الحدیثة لمالبس الفتیات المراھقات
  أظھرت النتیجة اإلحصائیة أن التصمیم الرابع عشر حقق

  .ة التدریسأعلى نتیجة قبول لدى المحكمین من أعضاء ھیئ
  توجد عالقة ارتباطیة دالة موجبة بین المحاور االربعة للتقییم

وھي (أسس وعناصر التصمیم، واألداء الوظیفي ومالئمة 
التصمیمات المستحدثة الحتیاجات الفتیات في مرحلة 
المراھقة، مدى نجاح التصمیم المستحدث في تحقیق 

ضح ) یو21االبتكاریة والقبول من المجتمع) والشكل (
معامالت الجودة للتصمیمات الخمسة عشر المستحدثة تحت 

 البحث.
 Recommendations  

  االھتمام بالدراسات النفسیة والصحیة واالجتماعیة لمرحلة
  المراھقة وخاصة للفتیات.

  التأكید عل أھمیة دراسة مقرر تصمیم االزیاء وكل ما یشملھ
دراسات المتطورة من دراسات اخري مرتبطة تتوافق مع ال

الحدیثة مثل الخامات المستحدثة والتراكیب النسجیة المطورة 
  .في الكلیات المتخصصة في مجال المالبس والنسیج

  إقامة معارض محلیة والمشاركة في المعارض الدولیة
لعرض التصمیمات المستحدثة للمصممین الجدد والمتوافقة 

دي بما یعمل مع العادات والتقالید واصالة المجتمع السعو
على تشجیع ھؤالء المصممین لعلي عرضھا على المستوى 

  .اإلقلیمي والعالمي
  إنشاء مواقع الكترونیة لعرض التصمیمات المستحدثة من

  المالبس والمتوافقة مع عادات وتقالید المجتمع السعودي.

  التأكید على دراسة الحاسب االلي وتطبیقاتھ في مجال تصمیم
مجال المالبس والنسیج بصفة عامة األزیاء بصفة خاصة و

  .بما یحقق كثیر االمكانیات والتقنیات المتقدمة في ھذا المجال
  تشجیع المجتمع السعودي بفئاتھ المختلفة من الشباب والفتیات

على إقامة المشاریع الصغیرة التي تھدف إلى االستفادة من 
منتجات المالبس والنسیج في ابتكار منتجات معاصرة تعمل 

تنمیة المجتمع السعودي وزیادة الدخل واستثمار طاقات  على
 الشباب.
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