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Abstract   Keywords 
. والتعرف على آراء  مقترحات تصمیمیة من الجینزوالخیش للفتیات المراھقاتیھدف البحث إلى عمل   

والتأكد   التصمیم,  الوظیفیة, والجمالیة, وعناصر وأسس  تلك المقترحات من الجوانب  المتخصصین فى 
المراھقات لھا. ء على مرحلة المراھقة والخصائص الملبسیة  إلقاء الضووقد أھتمت الباحثة ب  من قبول 

المراھقات  التصمیمیة  للفتیات  المقترحات  تجاه  إیجابیة  المتخصصین  آراء  أن  على  النتائج  أسفرت   .
النسب   بحساب  الباحثة  وقامت  التصمیمیة.  للمقترحات  المراھقات  من  عالى  وقبول  مرتفع,  بمستوى 

 " التصمیمات  افضل  وكانت  النسبى  والوزن  والسابع",  المئویة  والخامس  والرابع  االول  التصمیم 
المتخصصین والمراھقات تجاه   اراء  بین  احصائیة  اختبار"ت"للتأكد من انھ التوجد فروق  واستخدمت 

" لمستوى  دالة  غیر  قیمة "ت"  وكانت  المقترحة  "0.05التصمیمات  أولمستوى  ال داللة  0.01"  أى   "
اإلھتمام   بضرورة  الباحثة  وأوصت  بینھما.  من  للفرق  المزید  وإجراء  المراھقات,  الفتیات  بمالبس 

  البحوث التى تربط بین فن تصمیم األزیاء وجمیع المراحل العمریة وخاصة مرحلة المراھقة. 
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:Introduction  
بأوقات   خاللھا  الفرد  بھا  یمر  نمائیة  مرحلة  المراھقة  مرحلة  تعد 
من   تنتقل  أن  المراھقة  من خاللھا  تحاول  كثیرة  وازمات  عصیبة, 

ا أن تؤكد  خصائص ومالمح الطفولة إلى مرحلة الرشد فتحاول فیھ
ذاتھا وتثبت كیانھا كشخص لھا رأى مستقل, وافكارھا و التزاماتھا  
دون   كبیرة  أھمیة  المرحلة  ھذه  فى  المالبس  تشكل  بھا,  الخاصھ 
اختیار   تجاه  جدا  حساسة  المراھقة  تكون  حیث  االخرى,  المراحل 
بسبب   ذلك  ویرجع  وحلیھا  مالبسھا  نحو  اآلخرین  وآراء  مالبسھا, 

بنفسھا ثقتھا  الحیاة وضعف إمكانیاتھا    ضعف  المبكرة فى  والخبرة 
مألوفة   غیر  تصرفاتھا  المراھقة  إن  الشخصیة.  امورھا  إدارة  فى 
فیما ترتدى من مالبس وحلى, فضال عن ذلك إن المراھقة حساسة  
وحلیھم   مالبسھم  فى  فتقلدھم  وأبطال  نجوم  من  تقلده  فیما  جدا 

أبد بھم  تلتقى  لم  إنھا  من  الرغم  على  قد  وتصرفاتھم  حیاتھا.  فى  ا 
نجومھا   یعیب  أسرتھا  أفراد  أحد  وجدت  إذا  المراھقة  تغضب 
إن   لذاتھا.  تقدیرھا  على  ینعكس  ذلك  ألن  المفضلین,  وأبطالھا 
عادات   مع  تنسجم  ال  قد  المراھقة  ترتدیھا  التى  والحلى  المالبس 
المراھقات   على  ظھرت  األخیرة  األونة  فى  ومجتمعھا.  عائلتھا 

تجاه  شرائیة  وأشارت    سلوكیات  الحدیثة.  والموضة  المالبس 
"إن المراھقة تكون محور إھتمام نفسھا  2019دراسة"حنان محمود

بشكل كبیر وتمیل إلى لفت إنتباه اآلخرین وأھم المیول التى تبرز 
میل   وھو  والموضة,  األزیاء  نحو  المیل  المراھقات  لدى  بوضوح 

النمو فتختار ما یجذب اإلنتب اه فتصبح  طبیعى یتطور تبعا لمظاھر 
المالبس موضوع إھتمامھا ومحور حدیثھا ومنار انتباھھا. فى ھذه  
المرحلة ینمو الجسم نمو سریع فالفتاة ترید أن تظھر بمظھر جذاب  
منھا عنایة أكبر بمالبسھا, وأیضا   یتطلب  وھذا  اآلخر  أمام الجنس 
إلى   المراھقة  تمیل  المرحلة  ھذه  فى  مالبسھا,  نحو  عنایتھا  توجھ 

فتنساق  اإلنتماء   حیاتھا  فى  ھاما  دورا  المالبس  وتلعب  لجماعة, 
السینما   ونجوم  األم  تقلید  وتحاول  الموضة  صیحات  آخر  وراء 
كما   والحركات.  الزینة  وإستخدام  الملبس  وطریقة  والتلیفزیون 

محمود دراسة"حنان  إظھار  2019أشارت  المراھقة  "محاولة 
لمحاولة   والتعبیرعن شخصیتھا  وتأكید ذاتھا  األنظار  مفاتنھا  جذب 

دراسة"یاسمین محمد  أكدت  كما  اآلخر.  "أن  2019وخاصة الجنس 
إنتاج   فى  منھا  واإلستفادة  األغراض  متعددة  الموضة  سمات 
الجامعیة   المرحلة  فى  للفتیات  تصلح  األغراض  متعددة  تصمیمات 
والظھور   التغییر  حب  إلشباع  وذلك  ممكنة  أقتصادیة  تكلفة  ذات 

" متطلبات  2019سة"حنان محمودبمظاھر متعددة. كما ذكرت درا
إلى معرفة   تصمیم طباعة منتج القطعة الواحدة للمراھقات وھدفت 
ملبسھ   وسلوك  المراھق  ذاتیة  على  المؤثرة  العوامل  ودراسة 
على   التعرف  وكذلك  لھ  اإلستھالكى  السلوك  على  ذلك  وإنعكاس 

شكل   من  العالمیة  التصمیمیة"الموضة  اإلستلھام  منظومة  عناضر 
دیل"التى یتوقف علیھا المالمح األساسیة فى نمط المنتج  ولون ومو

منتجات   وتصمیم  والوظیفیة  التشكیلیة  وطبیعتھ  المطبوع  النسیجى 
بالشخصیة   وتتمیز  الفعلیة  المراھقات  ورغبات  متطلبات  تعبر عن 

شوقى "سارة  دراسة  وأشارت  المصریة.  إلى  2016والھویة   "
با الشعبیة  الزخارف  من  اإلستفادة  فى  إمكانیة  السیاحیة  لمحافظات 

مصر   بشباب حمھوریة  ومكمالت خاصة  ملبسیة  تصمیمات  عمل 
وأسلوب   وخاماتھا  بتصمیماتھا  الشعبیة  األزیاء  أن  حیث  العربیة 
بإبتكار   وذلك  مصر  فى  الشعبى  الفن  أشكال  من  شكال  تنفیذھا 
وذكرت   الموضة.  إلتجاھات  مسایرة  للسیدات  ملبسیة  تصمیمات 

المصرى للتوصل إلى  2006دراسة "لیلى الزیات  " دراسة السوق 
البلوزة   لتنفیذ  واإلقتصادیة  والوظیفیة  الجمالیة  الناحیة  األنسب من 
الجامعة   طالبة  وإمكانیات  إحتیاجات  مع  تتالئم  التى  الحریمى 
النفسیة   والخصائص  الجامعة  لطالبة  الملبسیة  المتطلبات  ودراسة 

المال وأھمیة  بالمالبس,  وعالقتھا  الشباب  فى  لمرحلة  للشباب  بس 
دراسة"نور   ھدفت  كما  لدیھم.  واإلحتیاجات  المراھقة  مرحلة 

المرأة  2019االیمان لمالبس  والوظیفیة  الجمالیة  القیم  إلثراء   "
مثل"الھدم   جدیدة  إتجاھات  سمات  من  اإلستفادة  لتحقیق  المحجبة 
وإعادة البناء" إلبتكار عباءات تصلح للمرأة المصریة بھدف توفیر  

إتجاھات الموضة الحدیثة وموفرة  قطع ملبسیة م تتماشى مع  ناسبة 
نبیل دراسة"محمد  وفى  تصمیمات  2019إقتصادیا.  "إستحداث 

الحدیث بھدف إضافة قیمة   الفن  مقتبسة من بعض مدارس  ملبسیة 
ورفع   لدیھم  الثقافى  الوعى  ورفع  الفتاة  مالبس  إلى  وجمالیة  فنیة 

أشارت  كما  لدیھم.  والملبس  الفنى  یھام  "ر دراسة  التذوق 
بضرورة  2006فخرى إتجاه  ھناك  أصبح  األخیرة  األونة  فى  "ان 

اإلحساس من خالل المالبس التى یرتدونھا وال یعنى ھذا نوع من  
وفى   بالجسم.  طبیعى  االحساس  یكون  أن  یجب  ولكن  الرفاھیة 

یاسین  دراسة االبر  2018"خلود  لفن  والوظیفیة  الجمالیة  للقیم   "
معاصرة ملبسیة  تصمیمات  البیئة    وإلبتكار  لتطویر  تھدف 

المعلوماتیة لفن االبر فى تصمیم األزیاء وإبتكار تصمیمات مالئمة  
جابر    21للقرن   دراسة"نجالء  أكدت  كما  االبر.  فن  بإستخدام 
"أن استخدام خامات مختلفة والتولیف بینھا یخلق لدینا فكرة  2006

تصمیمیة نعبر من خاللھا عن رؤیة فنیة خاصة النتاج تصمیمات  
طابع متجدد ومتماشى مع تحدیات الموضة بطرق سھلة وقلیلة  ذات 

ذكرت وقد  محمددراسة  التكلفة.  الجینز 2009"نشوى  مالبس  "إن 
حیث   العالمى  السوق  فى  رواجا  تلقى  التى  المنتجات  أھم  من 
ذلك   على  وبناء  وشتاء  صیفا  األعمار  من  مختلفة  فئات  یستعملھا 

ا العملیة  المالبس  من  الجینز  مالبس  جمیع  تعتبر  ترضى  لتى 
االذواق. ولما كان االنسان بطبیعتھ یحب التجدید والتنوع واالبتكار  
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وجذب االنتباه فقد اتجھت جھود العاملین فى صناعة المالبس إلى  
المستھلكین,   إحتیاجات ومتطلبات  یناسب  بما  المالبس  ھذه  تطویر 
الجینز  التكنولوجیا الحدیثة فى تجھیز مالبس  اإلستفادة من  فكانت 
جمالیا   مظھرا  تعطى  التى  التأثیرات  من  العدید  على  للحصول 

أكد كما  المستھلكین.  أذواق  عبد  دراسة  یرضى  "سھام 
المالبس الناجح قبل أن یقوم بالعملیة  2001الغفار  "أن على مصمم 

ھذه   وإتجاھات  إحتیاجات  لمعرفة  دراسة  یُْجِري  أن  التصمیمیة 
تائج دراسة "ایناس  الفئات التي ھو بصدد التصمیم لھا. وتوصلت ن

وآخرون   أسالیب  2018حمدى  استخدام  فى  التنوع  أن  "إلى 
المحكمین   آلراء  وفقا  للتصمیمات  الجمالیة  القیمة  زادت  الزخرفة 
كما   المقترحة,  للتصمیمات  التصمیم  وعناصر  اسس  تحقیق  فى 

"أن التولیف ال یعتبر فى حد ذاتھ  2016"منى فتوح  دراسة  أشارت
اسلو كلمة تولیف بشكل  خامة جدیدة وإنما  التصمیم تدل  ب فى فن 

كقیمة   القصاصات  من  مختلفة  خامات  إستغالل  كیفیة  على  أعمق 
تشكیلیة وملمسیة وتمثیلیة على إعتبار أن بعض الخامات تشیر إلى  
إشكال ومعانى تستدعى قیما مترابطة وللتولیف أنواع متعددة منھا  

مج ضم  بھ  ویقصد  وإضافتھا,  الخامات  تجاور  من  إستخدام  موعة 
الخامات ذات إمكانیات تشكیلیة متعددة ومحاولة تجمیعھا وتنظیمھا  
فى اطار منسجم یحقق وحدة الشكل, كما أوضحت أن ھناك بعض  
التصمیمات   من  العدید  عمل  فى  إستخدامھا  یمكن  التى  الفنون 
یتیح   والذى  التولیف  فن  مثل  قیمتھ جمالیا  تزید من  والتى  الجدیدة 

ا  من  العدید  منسوجة  إستخدام  أوغیر  منسوجة  كانت  لخامات سواء 
إثراء قیمة كل الخامات الداخلة   إلى  لعمل تصمیم فنى ممیز یؤدى 
لھا   إعتبار أنھا توحدت فى وحدة واحدة وأصبح  التولیف على  فى 
وبإستخدام   المختلفة  بأسالیبھ  التولیف  إستخدام  ویمكن  واحد  كیان 

تصمیمات ممی ذات  مالبس  لعمل  المتعددة  یضفى  الخامات  زة مما 
جمیع   مع  یتناسب  الذى  الجذاب  األنیق  المظھر  التصمیمات  على 
المراحل العمریة وخاصة مرحلة الطفولة المتأخرة وكذلك أستخدام  
تصمیمات   إلثراء  المالبس  على  وادخالھا  جدیدة  كخامة  الخیش 
المتعلقة   الدراسات  أن  یتضح  السابق  العرض  ومن  المالبس. 

ول كافیة  تكن  لم  فى  بالتصمیم  الباحثین   من  الكافى  االھتمام  تنل  م 
إلى   الباحثة  مادعى  وھذا  المراھقة  لمرحلة  مالبس  تصمیم  مجال 
للفتیات   والخیش  الجینز  من  تصمیمیة  مقترحات  فى  التفكیر 

  المراھقات.  
Statement of the problem 

التساؤالت   فى  البحث  مشكلة  تحدید  یمكن  سبق  ما  ضوء  وعلى 
 اآلتیة:

تناسب   - 1 والخیش  الجینز  من  تصمیمات  اقتراح  ماامكانیة 
  "عام؟ 16:18احتیاجات فترة المراھقة من"

الناحیة   - 2 التصمیمیة من  المقترحات  فى  المتخصصین  آراء  ما 
  الوظیفیة والجمالیة والعناصر وأسس التصمیم؟ 

  ما درجة تقبل المراھقات للمقترحات التصمیمیة؟ - 3
ال - 4 و  المتخصصین  آراء  بین  الفرق  نحو  ما  مراھقات 

  التصمیمات؟
Significance 

  ترجع أھمیة البحث إلى اآلتى: 
من   -1 المراھقة  لمرحلة  الملبسیة  المتطلبات  على  الضوء  إلقاء 

 . مقترحات تصمیمیة لھا طابع ممیز وحدیث خالل تقدیم 
الموضة   -2 مجال  فى  جدیدة  أفكار  تقدیم  فى  المساھمة 

 للمراھقات. 
Objectives :    

  یھدف البحث إلى تحقیق مایلى: 
فترة    - 1 احتیاجات  تناسب  والخیش  الجینز  من  تصمیمات  اقتراح 

  المراھقة للفتیات. 
التصمیمیة    - 2 المقترحات  تجاه  المتخصصین  آراء  على  التعرف 

  من الناحیة الوظیفیة والجمالیة والعناصر وأسس التصمیم. 
  یمیة . التأكد من تقبل المراھقات للمقترحات التصم - 3

التصمیمات    - 4 تجاه  والمراھقات  المتخصصین  آراء  مقارنة 
  المقترحة.

Terminology 
المالبس    :التصمیم بأنماط  مرتبطة  أفكار ومفاھیم  خلق  عملیة  ھى 

باألشكال   ذلك  كان  جدیدة سواء  بتصامیم  المقتنیات  على  للحصول 
ل المصمم  ویستخدم  المستخدمة  اواأللوان  ھذه  اواألقمشة  عمل 

لتصمیم   مخصصة  حاسوبیة  أوبرامج  الیدوى  الرسم  التصامیم 
 :Stephanie Przybylek, "Fashion Design األزیاء.

Definition"2018"   
ھو عملیة التكوین واألبتكار, أى جمع عناصر من البیئة  :  التصمیم

أومدلول   وظیفة  لھ  شىء  إلعطاء  معین  تكوین  فى  ووضعھا 
التكوین  بین  یفرق  من    والبعض  جزء  التكوین  أن  على  والتصمیم 

اإلنسانى والخبرات   الفكر  فیھ  یتدخل  التصمیم  التصمیم ألن  عملیة 
المِعاصر   الشخصیة.  العربیة  اللغة  عربي    "معجم  عربي    –معجم 

  " 2013-  1ص
باالنجلیزیة   قطنى     :Jeansالجینز  قماش  القماش  من  نوع  ھو 

الشاقةمتین   االعمال  او یتحمل  الدینیم  من  یصنع  وفى    ,  الدنغرى. 
كثیر من االحیان الجینز یشیر الى نمط معین من القماش االزرق,  
لیفى   مع  شراكة  فى  دیفیس  جورج  یعقوب  قبل  من  اخترعت 

عام    Loverin,jan(2006).ANevada 1871ستروس 
Stylist ". "  

من  الخیش یتخذ  خشن  غلیظ  نسیج  وھو  وخیوش  اخیاش  جمع   :
الكبیرة,  االكیاس  منھ  القماشى    الكتان وتصنع  النسیج  من  نوع  ھو 

مثل   ومتانة  تحمل  تتطلب  التى  للمھمات  عادة  المستخدم  السادة 
او   القطن  من  حالیا  ویصنع  والحقائب  واالشرعة  الخیم  صناعة 
اللغة   القنب"معجم  من  یصنع  تاریخیا  كان  انھ  حین  فى  الكتان 

  " 2013-  1ص  –معجم عربي عربي  العربیة المعاصر 
المراھقة لة من مراحل نمو االنسان تعد مرحلة  ھى مرح  :مرحلة 

والفتیات   االنسان سریعا  ینمو جسم  وفیھا  االنسان  فى عمر  انتقال 
عمر" من  الفتیات  بالبحث  تعنى  مرحلة   18:16المراھقات  "عام 

  التعلیم الثانوي. 
Delimitations  

  : الحدود اآلتیة یقتصر البحث على  
  خامات من الجینز والخیش.  - 1
من"الفتیات   - 2 اعمارھن  یتراوح  "عام,  18:16المراھقات 

 المرحلة التعلیمیة الثانویة. 
الفوتوشوب   - 3 تصمیم     Photoshopبرنامج  فى  للمساعدة  

 للمقترحات التصمیمیة. 
Hypothesis 

  یسعى البحث الختبار الفروض االتیة: 
تناسب   - 1 والخیش  الجینز  من  تصمیمات  اقتراح  امكانیة 

 عام. 18:16اھقة مناحتیاجات فترة المر 
 آراء المتخصصین ایجابیة تجاه المقترحات التصمیمیة .  - 2
 تقبل المراھقات للمقترحات التصمیمیة ایجابیا.  - 3
المتخصصون   - 4 آراء  بین  احصائیا  دالة  ذات  فروق   توجد  ال 

 وآراء المراھقات تجاه تصمیمات البحث. 
Methodology 

معرفة   بھدف  الوصفى  المنھج  البحث  المتخصصین  یتبع  آراء 
  ومدى تقبل المراھقات للمقترحات التصمیمیة. 

Sample  
  تطلب البحث وجود عینتان لكل منھما خصائص مختلفة:  

ھیئة  19وعددھم"  :المتخصصین - 1 أعضاء  السادة  بھم  "ویقصد 
تجاه   آرائھم  على  للتعرف  المناظرة  والكلیات  بالكلیة  التدریس 
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ن ومدى  التصمیمیة  أھداف البحث  المقترحات  جاحھا فى تحقیق 
 واالجابة على تساؤالتھ. 

" ویقصد بھن الفتیات المراھقات من  29وعددھن ": المستھلكین - 2
تقبلھن  18:16عمر" ومدى  آرائھن  على  للتعرف  "عام 

  للمقترحات التصمیمیة. 
Research Tools 

  : تضمنت أدوات البحث مایلى
المتخصصین - 1 رقم  :استبیان  لم1"ملحق  آراء  "  عرفة 

المقترحات   فى  والنسیج  المالبس  مجال  فى  المتخصصین 
 التصمیمیة. 

المراھقات - 2 رقم  :استبیان  تقبل  2"ملحق  مدى  لمعرفة   "
 المراھقات للمقترحات التصمیمیة. 

  :خطوات بناء االستبیانان
إلى التعرف على آراء المتخصصین    :استبیان المتخصصینیھدف  

  رحات التصمیمیة . فى مجال المالبس والنسیج فى المقت
"عبارة تم تقسیمھا  19" یتكون االستبیان من عدد :  وصف االستبیان

 " محاور على النحو التالى:  3الى "
"عبارات تتعلق بالجانب الوظیفیة  4المحور األول: یتكون من عدد"

  للتصمیمات.  
"عبارات تتعلق بالجانب الجمالى  4المحور الثانى: یتكون من عدد"

  للتصمیمات. 
یتكون من عدد"  المحور  بجانب عناصر  11الثالث:  تتعلق  "عبارة 

  وأسس التصمیم. 
تعبر   عالمة  العینة  أفراد  یضع  عبارة مكان  كل  أمام  وقد خصص 

جدا   "مناسب  بإعطاء  وذلك  العباراة  فى  رآیھ  درجات",    5عن 
درجة", "غیر مناسب    3درجات", "مناسب إلى حد ما   4"مناسب  

درجة   مطلقا  مناسب  "غیر  الدرجة  درجتان",  بلغت  واحدة"وقد 
  " درجة.95الكلیة لالستبیان "

تقبل    - 2 مدى  على  التعرف  إلى  یھدف  المراھقات:  استبیان 
  المقترحات التصمیمیة. 

االستبیان: عدد  وصف  من  االستبیان  وقد  9"یتكون  عبارات   "
خصص أمام كل عبارة مكان تضع فیھ المفحوصة عالمة تعبر عن  

درجات",    4درجات", "مناسب   5رأیھا وذلك بإعطاء"مناسب جدا 
ما   حد  إلى  "غیر    3"مناسب  درجتان",  مناسب  "غیر  درجة", 

لالستبیان   الكلیة  الدرجة  بلغت  واحدة"وقد  درجة  مطلقا  مناسب 
  . " درجة45"

: للتحقق من صدق االستبیانان تم عرض الصور  صدق االستبیانان
أعضا السادة  من  المحكمین  األساتذة  من  مجموعة  على  ء  المبدئیة 

المتخصصة   بالكلیات  والنسیج  المالبس  بقسم  التدریس  ھیئة 
من  5وعددھم" منھم  كال  محتوى  فى  الرأى  إلبداء  وذلك  "محكم 

حیث مدى صیاغة ووضوح العبارات, وشمول العبارات لالھداف  
المراد قیاسھا, وتسلسل وتنظیم العبارات. وقد جاءت نسبة االتفاق  

المتخصصین" الستبیان  المحكمین  "واستبیان  %98بین 
صدقھما  97المراھقات"  على  یدل  مما  مرتفعتان  نسبتان  %"وھما 

بعض   المحكمین  بعض  أبدى  وقد  للتطبیق,  وصالحیتھما 
وحذف   العبارات  لبعض  اللغویة  الصیاغة  یخص  فیما  المالحظات 
وبذلك   التصویب  تم  وقد  اآلخر  البعض  ترتیب  منھا وأعادة  بعضا 

  جاھزین للتطبیق.  أصبح االستبیانان فى صورتھما النھائیة
االستبیانان بإستخدام    :ثبات  االستبیانان  ثبات  حساب  تم 

الستبیان  بالنسبة  ألفا  ثبات  معامل  بلغ  طریقة"الفاكرونباك"حیث 
الستبیان 94المتخصصین" بالنسبة  ألفا  ثبات  معامل  بلغ  بینما   ".

عند  89المراھقات"  ودالتان  مرتفعتان  قیماتان  ."وھما 
  الثبات المرتفع لالستبیانان.  ."مما یشیر إلى 01مستوى"

Results 
االول على الفرض  الجینز : "ینص  اقتراح تصمیمات من  امكانیة 

قترحت  أ.  عام" 18:16والخیش تناسب احتیاجات فترة المراھقة من
تم  21الباحثة" قد  المراھقات  للفتیات  والجینز  الخیش  من  "تصمیم 
على"4حذف" الموافقة  وتم  التحكیم    "17"تصمیمات  تم  تصمیم 

وذلك  والمراھقات،  المتخصصین  قبل  من  نتیجة بناء  علیھم   على 
بین" البحث، لعینة اإلحصاء  ما  مئویة  بنسبة    ". %98  -96وذلك 

  وبذلك یتحقق صحة الفرض االول. 
  )توصیف المقترحات التصمیمیة من الجینز والخیش للفتیات المراھقات 1جدول(

  " 1تصمیم رقم "
خرف بالخیش على  جاكیت جینز كت مز 

الكتفین والجیوب والمرد ونھایة الجاكیت  
  وخطین موازین اسفل الجیوب 

  

  " 2تصمیم رقم "
جاكیت جینز بأكمام مزخرف بالخیش  
  على المرد ونھایة الجاكیت واألساور 

  " 3تصمیم رقم "
سالوبیت جینز بحمالت مزخرف بالخیش  

  على الصدروأعلى الركبیتن ونھایة السالوبیت 
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  " 4م رقم "تصمی 
شورت جینز مزخرف بالخیش عند  

  الوسط وأعلى الجیوب ونھایة الشورت 

  " 5تصمیم رقم "
بنطلون جینز مزخرف بالخیش من أسفل  
الجیب إلى نھایة البنطلون بشكل حرف 

)v  على مسافات متساویة متدلى بنھایة (
  كل حرف شراشیب من الخیش. 

  

  " 6تصمیم رقم "
ى جانبى  بنطلون جینز مزخرف بالخیش عل

كمر البنطلون واسفل الجیوب بشكل حرف  
)v .ونھایة رجل البنطلون (  

  
  " 7تصمیم رقم "

سالوبیت جینز بحمالت مزخرف بالخیش  
على الصدر والجیوب واسفل الركبتین  

  بشكل مربعات.

  

  " 8تصمیم رقم "
سالوبیت جینز بحمالت مزخرف بالخیش  
على الصدر والجیوب ونھایة السالوبیت  

  عات.بشكل مرب

  

  " 9تصمیم رقم "
جونلة جینز مزخرفة بالخیش بدایة من الركبة 
حتى نھایة الجونلة بشكل مستطیل وبیضاوى  

موزعة بمسافات متساویة منظمة.  

  

  " 10تصمیم رقم "
جونلة جینز مزخرفة بالخیش على  

الجیوب بشكل بیضاوى وـسفل السوستھ  
شكل مربعات موزعة على یمین ویسار  

  نھایة الجونلة. خط النصف وأسفل 

  " 11تصمیم رقم "
جونلة جینز مزخرفة بالخیش على الكمر  

بشكل بیضاوى وعلى السوستھ  خط  
مستقیم وعلى یمین ویسار خط النصف  

  أسفل نھایة الجونلة  بشكل بیضاوى. 

  " 12تصمیم رقم "
جونلة جینز مزخرفة بالخیش أسفل السوستھ  
شكل مربعات موزعة على یمین ویسار خط  

  . وبینھم بشكل مربع  النصف
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  " 13تصمیم رقم "
جونلة جینز مزخرفة بالخیش شكل 

مربعات موزعة على یمین ویسار خط  
من أحد   النصف واسفل نھایة الجونلة

ونھایتھا  شكل   أضالع المربع جھة الیسار 
  .)vحرف (

  " 14تصمیم رقم "
جونلة جینز مزخرفة بالخیش بنھایتھا  

ابل  ) معدول وبالعكس متقvشكل حرف(
  وبینھما خط مستقیم . 

  

  " 15تصمیم رقم "
جونلة جینز مزخرفة بالخیش موزعة على  
یمین خط النصف بشكل متساوى ونھایة  

  . الجونلة جھة الیسار بخط مستقیم

  
  " 16تصمیم رقم "

جونلة جینز مزخرفة بالخیش بشكل  خطوط مستقیمة على خط  
ر من االمام  النصف  من الجھتین بشكل منتظم بدایة من أسفل الكم

  . حتى نھایة الجونلة

  

  " 17تصمیم رقم "
جونلة جینز مزخرفة بالخیش بشكل بیضاوى موزعة  عشوائى   

  . وشكل وردتین على یمین ویسار خط النصف وعلى الجیوب 

  



28 Computer Programming for Interaction Designers 
 

International Design Journal, Volume 11, Issue 3May 2021 
 

الثانى: "آراء   الفرض  على:  الثانى  الفرض  ینص 
وفقا  التصمیمیة  المقترحات  تجاه  ایجابیة  المتخصصین 

یفیة, والجمالیة, والعناصر وأسس التصمیم".  للجوانب "الوظ
وذلك  األول  االستبیان  بیانات  تفریغ  تم  الفرض  من  للتأكد 

بتحویل العالمات التى دونھا أفراد العینة المتخصصین أمام 
متوسط   بحساب  الباحثة  قامت  وقد  درجات  إلى  عباراتھ 
وفقا  الكلیة والنسبة المئویة للمقترحات التصمیمیة  الدرجات 

  ئھم والجدول التالى یوضح ذلك. آلرا
 

  ) 19) النسب المئویة للمقترحات التصمیمیة وفقا آلراء المتخصصین                 ( ن 2جدول (
  العاشر   التاسع   الثامن   السابع   السادس   الخامس   الرابع   الثالث   الثانى   االول   التصمیم 

  % 56.3  % 56.7  % 56.7  % 97.7  % 57.2  % 98.5  % 98.7  % 57.3  % 57.5  % 99.8  النسبة المئویة 
                      

  

  السابع عشر   السادس عشر   الخامس عشر   الرابع عشر   الثالث عشر   الثانى عشر   الحادى عشر   التصمیم 
  % 75.5  % 55.2  % 55.3  % 75.2  % 79.6  % 73.9  % 56.3  النسبة المئویة 

للمقترحات   المئویة  النسب  أن  السابق  الجدول  من  یتضح 
من( تراوحت  إلى  99.8التصمیمیة  أعلى  %55.2  وكانت   ,(%

افضل   نتیجتھا  كانت  التى  للتصمیمات  جدا)  مناسب  درجات( 
", ثم  5", ثم التصمیم رقم "4", ثم التصمیم رقم "1التصمیم رقم "
" بناء على آراء المتخصصین, مما یدل على أن  7التصمیم رقم "

آراء المتخصصین إیجابیة تجاه التصمیمات, وكانت ھناك موافقة  
التصمیمات حیث ذكر أن الخیش أكسب الجینز  بدرجة كبیرة على

مظھر مختلف وأن كل تصمیم یعبر بوضوع عن الشكل الوظیفى  
المقترحات   أن  المتخصصین  رأى  وقد  للتصمیم  والجمالى 
والجمالیة,   الوظیفیة,  الجوانب  بھا  تحقق  قد  التصمیمیة 
تصمیم   مجال  فى  إضافة  تعد  وإنھا  التصمیم,  وعناصرواسس 

لمرحلة المراھقة وخاصة للفتیات المراھقات. كما  المالبس الجینز  
الغفار  دراسة"سھاعبد  مع  النتائج  "ودراسة"یاسمین  2001ـتفقت 

ورغبات  2019محمد   متطلبات  عن  تعبر  منتجات  تصمیم  "فى 
وبذلك   المصریة.  والھویة  بالشخصیة  وتتمیز  الفعلیة  المراھقات 

  یتحقق صحة الفرض الثانى. 
النسبی  االوزان  متوسط  فى  ترتیب  الكلیة  العینة  الجمالى  ة 

  : بناء على آراء المتخصصین المقترحةالتصمیمات 
رقم" بالجدول  رقم"3جاء  التصمیم  األولى  1"أن  المرتبة  "فى 

"واالتجاه العام "مناسب جدا", فى حین جاء التصمیم  99.6بنسبة"
بنسبة"16رقم" األخیرة  المرتبة  "واالتجاه    61.6"فى 

  العام"مناسب إلى حد ما". 
  "یوضح ترتیب التصمیمات وفق الوزن النسبى لعینة المتخصصین3ول"جد

  مناسب  التصمیم 
  جدا 

  مناسب  مناسب
  إلى حد ما 

  غیر
  مناسب

  غیر مناسب
  مطلقا 

  الوزن 
  النسبى

  الترتیب  مدى المالئمة 

  1  مناسب جدا   99.6  -   -   -   1  18.9  1
  9  مناسب إلى حد ما   65.8  -   -   13.5  5.5  -   2
  10  مناسب إلى حد ما   65.6  -   -   13.7  5.3  -   3
  2  مناسب جدا   98  -   -   -   1.9  17.1  4
  3  مناسب جدا   97.6  -   -   -   2.3  16.7  5
  11  مناسب الى حد ما   65.1  -   -   14.2  4.8  -   6
  4  مناسب جدا   95.6  -   -   1.1  2  15.9  7
  12  مناسب  65.1  -   -   14.2  4.8  -   8
  13  مناسب إلى حد ما   64.2  -   -   15.1  3.9  -   9

  14  مناسب إلى حد ما   64.2  -   -   15.1  3.9  -   10
  15  مناسب إلى حد ما   62.9  -   -   16.4  2.6  -   11
  8  مناسب  76  -   -   3.8  15.2  -   12
  5  مناسب  78.8  -   -   1.1  17.9  -   13
  7  مناسب  77.6  -   -   2.3  16.7  -   14
  16  مناسب إلى حد ما   62.5  -   -   16.7  2.3  -   15
  17  مناسب إلى حد ما   61.6  -   -   17.5  1.5  -   16
  6  مناسب  77.6  -   -   2.3  16.7  -   17

الثالث:   المراھقات  الفرض  تقبل  على:  الثانى  الفرض  ینص 
الفرض تم تفریغ بیانات االستبیان   للتأكد من  للمقترحات التصمیمیة, 
الثانى وذلك بتحویل العالمات التى دونتھا أمام عباراتھ إلى درجات,  

ال والنسب  الكلیة  الدرجة  متوسط  بحساب  الباحثة  قامت  مئویة  وقد 
  للتصمیمات المقترحة وفقا آلرائھن, والجدول التالى یوضح ذلك. 

  ) 29)النسب المئویة للمقترحات التصمیمیة وفقا آلراء المراھقات             ( ن 4جدول(
  العاشر   التاسع   الثامن   السابع   السادس   الخامس   الرابع   الثالث   الثانى   االول   التصمیم 

  % 52.5  % 53.8  % 53.8  % 94.3  % 54.5  % 54.5% 94.9  % 54.7  % 55.1  % 99.1  النسبة المئویة 
  

  السابع عشر   السادس عشر   الخامس عشر   الرابع عشر   الثالث عشر   الثانى عشر   الحادى عشر   التصمیم 
  % 75.8  % 51.8  % 51.8  % 75.6  % 79.6  % 73.8  % 52.5النسبة المئویة 

 
للمقترحات   المئویة  النسبة  أن  السابق  الجدول  من  یتضح 

تراو من"التصمیمیة  :  99.1حت  أعلى  %51.8  وكانت   ,"%
رقم" جدا"التصمیم  رقم"1درجات"مناسب  التصمیم  ثم  ثم  4",   ,"

" بناء على آراء المراھقات,  7", ثم التصمیم رقم"5التصمیم رقم"

فئات   وتقبل  التصمیمیة,  المقترحات  وتمیز  النجاح  یدل على  مما 
كل    المراھقات لھا وقد ذكرت أن الخیش دور أساسیا وجمالیا فى

بھا   تحقق  قد  التصمیمیة  المقترحات  وأن  التصمیمیة,  المقترحات 
قبول   نسبة  ھناك  وكان  المستخدمة,  الخامات  مع  وتوافق  تناسق 
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عالیة من المراھقات تجاه المقترحات التصمیمیة, حیث إنھا تلبى  
المرحلة العمریة   الملبسیة بھذه  إحتیاجاتھن ومتطلباتھن  جزء من 

وتساعد  المراھقة,  أنھا  مرحلة  حیث  الموضة,  مسایرة  على  ھن 
مع   النتائج  اتفقت  وقد  التصمیم  عالم  فى  جدید  اتجاه  تمثل 

نبیل فتوح2019دراسة"محمد  على    " 2016"ودراسة"منى 
إلثراء   المالبس  على  ادخالھا  و  جدیدة  كخامة  الخیش  أستخدام 
األنیق   المظھر  التصمیمات  على  تضفى   . المالبس  تصمیمات 

جمیع المراحل العمریة وخاصة مرحلة    الجذاب الذى یتناسب مع 
  وبذلك یتحقق صحة الفرض الثالث.   المراھقة.

فى   الكلیة  العینة  الجمالى  النسبیة  االوزان  متوسط  ترتیب 
  المقترحة بناء على آراء المراھقات: التصمیمات 

رقم" بالجدول  رقم"4جاء  التصمیم  االولى  1"أن  المرتبة  "فى 
"مناس99.4بنسبة" العام  واالتجاه  جاء  "  حین  فى  جدا",  ب 

رقم" بنسبة"16التصمیم  االخیرة  المرتبة  "واالتجاه  63.4"فى 
 العام"مناسب إلى حد ما". 

  "یوضح ترتیب التصمیمات وفق الوزن النسبى لعینة المراھقات 5جدول"
  مناسب  التصمیم 

  جدا 
  مناسب  مناسب

  إلى حد ما 
  غیر

  مناسب
  غیر مناسب

  مطلقا 
  الوزن 
  النسبى

  یبالترت  مدى المالئمة 

  1  مناسب جدا   99.4 -  -   -   1  8.9  1
  9  مناسب إلى حد ما   71.8 -  -   3.7  5.3  -   2
  10  مناسب إلى حد ما   71.6 -  -   3.8  5.2  -   3
  2  مناسب جدا   95.8 -  -   -   1.9  7.1  4
  3  مناسب جدا   94.9 -  -   -   2.3  6.7  5
  11  مناسب الى حد ما   70.7 -  -   4.2  4.8  -   6
  4  مناسب جدا   90.7 -  -   1.1  2  5.9  7
  12  مناسب  70.7 -  -   4.2  4.8  -   8
  13  مناسب إلى حد ما   68.7 -  -   5.1  3.9  -   9

  14  مناسب إلى حد ما   68.7 -  -   5.1  3.9  -   10
  15  مناسب إلى حد ما   65.8 -  -   6.4  2.6  -   11
  8  مناسب  72.3 -  -   3.5  5.5  -   12
  5  مناسب  77.6 -  -   1.1  7.9  -   13
  7  مناسب  74.9 -  -   2.3  6.7  -   14
  16  مناسب إلى حد ما   65.2 -  -   6.7  2.3  -   15
  17  مناسب إلى حد ما   63.4 -  -   7.5  1.5  -   16
  6  مناسب  74.9 -  -   2.3  6.7  -   17

الفرض الرابع: ینص الفرض الرابع على: ال توجد فروق بین آراء  
المتخصصون وآراء المراھقات تجاه تصمیمات البحث. للتحقق من  

 والجدول التالى یوضح ذلك:  ھذا الفرض تم تطبیق اختبار "ت"

  "ال توجد فروق بین آراء المتخصصون وآراء المراھقات تجاه تصمیمات البحث 6جدول رقم"
  المتوسط الحسابى  العینة

  "م"        
  االنحراف المعیارى

  "ع"          
  عدد افراد العینة

  "ن"      
  درجات الحریة 

  "د.ح"      
  مستوى الداللة    قیمة "ت"  

  واتجاھاتھا 
  لیست دالة لمستوى    0.83  16             17        5.2       67.24       المتخصصین 

  6.0        27.8       المراھقات   0.05او   0.01
عند مقارنة   " 0.83"ت"تساوى" یتضح من الجدول السابق أن قیمة

ال توجد فروق بین آراء المتخصصون وآراء المراھقات تجاه  
ة غیر دالة احصائیا عند  تصمیمات البحث. وھى قیم

", مما یدل على عدم وجود  0.01 أوعند مستوى "  "0.05مستوى"
فروق بین آراء المتخصصون وآراء المراھقات تجاه تصمیمات  

تدل على أن آراء المتخصصین   السابقةالبحث. والنتیجة 
والمراھقات ایجابیة تجاه التصمیمات بنسب متساویة, ویرجع ذلك  

ة والوظیفیة للتصمیمات بما یتناسب مع احتیاجات  إلى القیمة الجمالی
"نجالء   ومتطلبات المراھقات. وقد اتفقت تلك النتیجة مع دراسة

"نشوى محمدو آخرون   وكذلك دراسة " 2016جابر ضیف 
فى أن التصمیمات التى تضمنتھا الدراسة ال توجد فروق   "2018

ذلك  حقیقیة آلراء المتخصصین والمراھقین تجاه التصمیمات. وب
  یتحقق صحة الفرض الرابع. وھذا یؤكد الشكل التالى لالعمدة: 

المتخصصین   آراء  تقبل  مدى  یتضح  السابق  الشكل  من 
یؤكد   مما  متساویة جدا  بنسب  المقترحة  للتصمیمات  والمراھقات 
المتخصصین   آراء  بین  احصائیا  دالة  ذات  فروق  توجد  ال  أن 

  والمراھقات تجاه التصمیمات البحث. 
Conclusion: 

  توصلت الباحثة غلى النتائج التالیة 
رقم"   أفضل - 1 االولى  1تصمیم  المرتبة  "فى 

رقم  99.4بنسبة" تصمیم  ثم  جدا"  "مناسب  العام  "واالتجاه 
"فى المرتبة 16", فى حین أن التصمیم رقم"7", و"5", "4"

بناء    "واالتجاه العام"مناسب إلى حد ما"63.4االخیرة بنسبة"
  . على آراء المراھقات 

رقم"  - 2 تصمیم  األولى  1أفضل  المرتبة  "فى 
رقم  99.6بنسبة" تصمیم  ثم  جدا",  العام"مناسب  "واالتجاه 

"فى المرتبة 16", فى حین أن التصمیم رقم"7", و"5", "4"
بناء  "  "واالتجاه العام"مالئم إلى حد ما   61.6األخیرة بنسبة"

  على آراء المتخصصین. 
Recommendations   : 

  ة بالتالى: أوصت الباحث
عمر" - 1 من  المراھقات  الفتیات  بمالبس  االھتمام    16ضرورة 

 "عام. 18:
االزیاء   - 2 تصمیم  بین  تربط  التى  البحوث  من  المزید  اجراء 

  وجمیع المراحل العمریة وخاصة مرحلة المراھقة. 
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