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 أ/رحمة عباس عبدالرحمن
 باحثة

 مقدمة البحث:

، وىو جزء من المالبستصميم األزياء ىو فن من الفنون التطبيقية المتخصصة لتصميم  
السموك اإلنساني والذى يسعى دائمًا إلشباع حاجاتو، والتصميم ىو فن موسمي فيتأثر بما حولو 

يعّد من توابع الحياة الثقافية والتأثيرات اإلجتماعية، ويتسم بالتجديد والتنوع واإلبيار، كما يعد ’و
 .(1110تحية كامل )تنوعة الكيان المبتكر والمتجدد في خطوطو ومساحاتو المونيو وخاماتو الم

، وتتأثر باألسس العممية وتعد عممية التصميم عمل مبتكر يحقق غرضو بإضافة شيء جديد
لتعطى السيطرة والتكامل والتوازن وااليقاع والنسبة والتناسب، لكى يحصل الفرد في النياية عمى 

زياء يعتبر المغة التي كما أن تصميم األزى يشعره بالتناسق ويربطو بالمجتمع الذي يعيش فيو، 
(، وتعّد ىذه المتغيرات والنسيجتشكميا مجموعة عناصر في تكوين موحد )الخط والشكل والمون 

التصميمية لتعطي السيطرة والتكامل والتوازن واإليقاع والنسبة، أساس لتعبيره، وتتأثر باألسس 
لكي يحصل الفرد عمى زي يشعره بالتناسق ويربطو بالمجتمع الذي يعيش فيو، ويضم عالم 

 األزياءاألزياء كل من المالبس الراقية والمالبس الجاىزة، وتتنوع مجاالت وطرق وأساليب تصميم 
واألزياء الراقية والمالبس  وتختمف باختالف السوق المستيدف، كما تضم األزياء االستعراضية

عبدالعزيز أحمد، وفاء عبدالراضى ل من كما أضاف ك .المانيكان عمي الجاىزة، والتصميم
 الخامات بتطويع أن التصميم يتم( 1101(، عمرو دمحم )1100(، عزيزة مسعد )1115)

 من يصمم الذي الجسم مع شكل تتناسب محددة بتفاصيل معين شكل الي المتنوعة وتحويميا
اإلبداعي الستحداث أىمية اإلستفادة من ميارات التفكير ( 1108) سناء دمحمكما أكدت  .أجمو

حميمة الراشدي،  وتمكنت .المالبس لخدمة الصناعات الصغيرة  صياغات تشكيمية لمكمالت
 من تصميم عرض ألزياء افتراضي باستخدم برامج ثالثية األبعاد.( 1108وأخرون )

إن التصميم بإستخدام الكمبيوتر يعطى إمكانيات غير محدودة لمصمم األزياء؛ حيث يوفر 
الوقت والجيد ويعرض الجياز فكرة الموديل المبتكر بأحدث من طريقة، وليذا يمكن لمصمم 

، دمحم عبدالحميد 1104عايدة زايد، إيمان رأفت األزياء أن يتم عممو بسرعة وكفاءة وجودة 
 تحسن من فيى، التكاليف وتقميل وتطوير المنتج تصميم دورة تقمل إلي أنياباإلضافة  1102

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
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 لمتصميم، العالية الجودة تضمن فيى لسوق المنتجات التنافسية القدرة وتعزز المنتج تصميم جودة
لمتصميم  الميمة البحثية النقاط من لذا أصبح تصميم األزياء بمساعدة الحاسب اآللي واحدة

برنامج  األبعاد أو ثالثى ثنائى التصميم فى المستخدمة البرامج ومن ،والتكنولوجي اإلبداعى
 Billisik, K , (2016 ،Amany)األوتوكاد والستيرتور والثرى دى ماكس وغيرىا من البرامج 

Hussein (2018) (.1118)، سعد سالمان وآخرون 

 قابمة اتجاىات وليا متحركة المجتمع، فيى ىوية عن لمتعبير ىام مصدر تعتبر الموضة
والدوافع  السوق  فى دراسة إسترتيجية الموضة إتجاىات من وتم االستفادة لمقياس واإلدراك،

 Aysem إتجاه تحرك الموضة إلى تشير الحالى حيث الوقت فى المستيمك يجذب وما الممبسية
G. et al. (2011) LILA Elgharbawy (2020),.  وتم تحديد الموضة في أربع إتجاىات

واضحة تضم  إتجاه خاص )بالمالبس الكالسيكية، بالمالبس الطبيعية، باألحداث العالمية 
والظروف االنسانية، بالمالبس الرومانسية(، ويشمل اإلتجاه الخاص بالمالبس الكالسيكية مالبس 

الخاص بالمالبس الطبيعية  يشمل العمل والمالبس الرسمية لمرجال والسيدات، كما أن االتجاه 
الطبيعية.وىو اتجاه قوي يفضمو الكثير  المالبسالخامات الطبيعية منيا القطن، الصوف ويشمل 

طبيعة من الرجال والنساء في الغرب وذلك لممحافظة عمي صحتيم، وتكون كل مكونات المالبس 
)خامات األقمشة أو الخيوط أو الصبغات(، بينما اإلتجاه الخاص باألحداث العالمية والظروف 
االنسانية نتيجة لتفاعل المصممين مع األحداث العالمية واإلتجاىات اإلنسانية، فقد يتفاعل 
المصممين مع أحداث سياسية، أو تماشيًا مع أحد مبادىء المنظمات العالمية؛ فيتجنب بعض 
المصممين استخدام فراء الحيوانات كنوع من األعمال اإلنسانية، كما يقوم المصمم بمتابعة 
اتجاىات الموضة العالمية فى اإلتجاه الخاص بالمالبس الرومانسية؛ ليكون ممم بكل ما ىو جديد 

  (.1116) وأخرون ، كفاية سميمانفي مجال عممو، ويكون ممم أيضًا بتجاىات الموضة المحمية 

والغزول  النسيجية التركيبات وتنوع إختالف من حيث المممس وفى األلوان فى فيناك إتجاىات
)عمية أحمد (، 1111زينب أحمد،عبير نجيب ) (،1108)عال عمى خمطيا  ونسب المستخدمة،

فى إختيار  والميول الممبسى لممرأة لفيم السموك وألىمية دراسة اإلتجاىات الممبسية (،1111
اليومية، ومن أىم  مالبسيافى  المرأة وتحتاجو تميل اليو بما التنبؤ يمكن ثم المالبس، ومن

الذات  اآلخرين والتزين وتحقيق إنتباه جذب لمالبسيا المرأة اختيار نحو اإلتجاىات الممبسية

https://www.fashionied.com/design/تصميم-الملابس/
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=كفاية%20سليمان%20أحمد
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=رباب%20حسن%20محمد
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خفاء العيوب الجسمية  اآلخرين والتكيف مع شاكر  غادة)واالحتشام والموضة والحماية وا 
من المالبس  إلي تعدد إحتياجات المرأة( 1111)زينب أحمد،عبير نجيب، وأشارت  (،1104

الخارجية لخروجيا إلى العمل، وحاجتيا لمتغيير المستمر لظيورىا بمظير الئق جذاب ومميز. 
الخارجية من أىم أنواع  تعد المالبسمما يدعو ذلك إلى تصميم مالبس عصرية واقتصادية، كما 

 جزء وتعتبر الفرد، عن التعبيرية الوسائل المالبس التى تولى المرأة اىتمام بيا، حيث تعد من
 المجتمع، وليا فى الجديدة التشكيالت مع عمى اإلنتماء القدرة لو تجعل لشخصيتو، كما مكمل
 .والجاذبية والتجديد فتشعر بالتنوع النفسى التأثير

المالبس الخارجية لمسيدات بشكل خاص بالفخامة والبساطة فى خطوطيا وطبيعة  تتميزو  
أن إختيار المالبس يعد ( 1105رانيا عبدالعال،  ،1104غادة شاكر،وذكرت دراسة ) .الوانيا

خفاء بعض عيوب الجسم،  ىدف أساسى لممرأة لكى تبدو أنيقة فتركز عمى مواطن الجمال فييا وا 
زينب عبدالحافظ، أسماء  ،1104غادة شاكر )(، 1107نجالء طعيمة، غادة شاكر )وتمكنت 
من توظيف  LILA Elgharbawy 2020)) (،1107، نجالء عبدالمجيد 1103عمى 

 وتم استحداث عناصر التصميم الممبسى وفنون الخداع البصرى إلخفاء العيوب الجسمية
 .والجمالية الجسم وتحقيق الجوانب الوظيفية عيوب إلخفاء زخرفية تصميمات

بتوظيف الفن االييامى والمعالجة ( 1107صافيناز سمير، عواطف بهيج ) وقامت 
سب التصميمات والمالبس أنماط الجسم المختمفة، وحققت األزياء المقترحة التصميمية لكى تنا

القيم الوظيفية واالبتكارية والجمالية والتسويقية ومواكبتيا لمموضة وفقًا آلراء المتخصصين 
تعديل الجزء العموى لمنموذج النسائى ليالئم ( 1105رانيا مصطفى ) وتناولت .والمستيمكين

بأنو يجب اإلىتمام بإختيار ( 1100إيمان يسرى )وأوضحت  .ستانالتغيرات الجسمية لمف
ومراعاة تناسب ، المالبس التى توحى بقمة الوزن وزيادة الطول والنحافة لبعض المناطق بالجسم

مقومات المالبس معًا من حيث )تصميم، لون، خامة، مكمالت مع نمط الجسم، المرحمة 
دعاء الموضة، عادات وتقاليد المجتمع(، وتمكنت  العمرية، الشخصية، نوع العمل، المناسبة،

من االستفادة من المكمالت المنفصمة من الكروشية لتجديد وا عادة إستخدام ( 1108عبدالمجيد )
 مالبس السيرة لتناسب اتجاىات المرأة العاممة.

 



 

- 043 - 
  1111 يوليو –(01مسمسل العدد ) –الثانيالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 : التعميق العام عمى الدراسات السابقة

بإستعراض ما سبق من الدراسات المرتبطة بموضوع البحث فى تناوليا لمفاىيم التصميم واألزياء 
والموضة والمالبس الخارجية واالحتياجات الممبسية لممراة من الناحية الجمالية والوظيفية، وأكدت 

التصميم  معظميا عمى أىمية دور التصميم واإلتجاىات والتقنيات المختمفة لإلرتقاء بمستوى جودة
المشكالت التى تقابل المرأة وامكانية تعظيم االستفاده منو لتمبية احتياجات المرأة، وتم التوصل إلي 

عند اختيارىا لممالبس، وانحصرت معظميا فى عدم مالءمة معظم الموديالت مع المقاييس والعيوب 
صات بعيدة عن الجسمية؛ فتضطر إلي اختيار تصميمات كالسيكية بأقل عدد من الخطوط والق

خطوط الموضة مسطحة المعالم بمقاسات أكبر حتى تتمكن من إعادة ضبطيا وعمل التعديل 
 .المناسب

وحيث أن مصمم األزياء في حاجة دائمة إلثراء تصميماتيا برؤى إبداعية مختمفة ومتجددة مراعيًة  
ىنا اتجيت فكرة البحث ومن  ،لألسس الفنية التشكيمية لمتصميم لكى تؤدى الغرض الوظيفى والجمالى

الحالى إلي عمل مجموعات من التصميمات المتشابية لكل موديل )موديل واحد بأكثر من فكرة( 
مختمفة تتيح فرصة إلختيار المناسب لذوق ومقاس واتجاىات المستيمك وتحقق القيم الجمالية 

يو جاء البحث والوظيفية فى ضوء خطوط الموضة وتتماشى مع القيم والعادات المجتمعية، وعم
 بعنوان )تصميم أزياء خارجية معاصرة لممرأة فى ضوء اتجاىات الموضة(.

 : يمكن صياغة مشكمة البحث في الرد عمي التساؤالت اآلتية:مشكمة البحث

من خطوط التصميم فى ابتكار أزياء عصرية مالئمة ألنماط الجسم  االستفادة يمكن كيف -
 الجسمية؟ العيوب بعض اىم فى إخفاءالمختمفة وتتماشى مع خطوط الموضة وتس

كيف يمكن إيجاد طرق ووسائل وأفكار تصميمية تسيل وتبسط عممية اختيار المالبس  -
 بعض العيوب الجسمية؟ المناسبة إلخفاء

 ما تأثير عناصر وأسس التصميم عمى الناحية الجمالية والوظيفية لألزياء الحريمى الخارجية. -
 الحاسب اآللي فى تصميم أزياء حريمى مبتكرة وعصرية. ما إمكانية االستفادة من برامج -
المقترحة  واألزياء المستحدث النسيج في والمستيمكين المتخصصين من كالً  آراء ىي ما -

 ومكمالتيا.
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 أهداف البحث: 

اعداد مجموعات من األفكار التصميمية ألزياء المالبس الخارجية العصرية ذو قيم جمالية  -
 موعات(.ووظيفية )التصميم فى مج

الحصول عمى بدائل تصميمية متنوعة لنفس الموديل لتسييل اإلختيار األفضل واألنسب  -
 لممالبس إلخفاء بعض العيوب الجسمية.

توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تصميم األزياء لمحصول عمى منتج تصميمى عالى الجودة   -
 قادر عمى المنافسة فى أقل وقت وجيد وتكمفة.

 الموضة مع تتماشى عصرية تساىم فى إخفاء بعض العيوب الجسمية تصميمات استحداث -
 والقيم المجتمعية. 

 .قياس آراء المحكمين والمستيمكات فى التصميمات المقترحة -

  :أهمية البحث

 تقديم تصميمات متميزة لألزياء تخفى بعض العيوب الجسمية لممرأة وتفى بإحتياجاتيا -
 وضة.العصرية واالقتصادية فى ضوء خطوط الم

 تعظيم االستفادة من الوقت والجيد في تصميم األزياء باستخدام بعض برامج الحاسب االلى.  -
اثراء مجال تصميم األزياء بفتح فكر جديد لتوظيف توالد األفكار التصميمية وترجمتيا فى  -

 منتج ممبسى يتيح البدائل واالختيار والمفاضمة لتمبية متطمبات واتجاىات المستيمك.
وأليات اإلقتباس والتنويع  التصميم لألزياءالخارجية وسمات اإلبداعية النواحي عن الكشف -

 .بطرق إقتصادية  تثرى مكتبة األفكار التصميمة
 العصرية. األنماط واألذواق المختمفة لممرأة مبتكرة تناسب تصميمات ابتكار -

  فروض البحث:

لتصميمات المقترحة بالبحث توجد فروق ذات داللة إحصائية وفقًا ألراء المتخصصين بين ا -
 فى تحقيق جوانب التقييم )ككل(.

توجد فروق ذات داللة إحصائية وفقًا ألراء المتخصصين بين التصميمات المقترحة بالبحث  -
  .فى تحقيق جوانب التقييم
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توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات آراء المستيمكات لتقييم التصميمات المقترحة  -
 ى.لألزياء الحريم

توجد عالقة ارتباطية بين ترتيب كاًل من المتخصصين والمستيمكات لمتصميمات المقترحة  -
 لألزياء الحريمى.

 : حدود البحث
 م.9102/9191العام الجامعي  9102:الحد الزماني -
 :محافظة الشرقية.الحد المكاني -
 ( عام. 01 -90( من السيدات سن )01: عدد )الحد البشري  -
 حريمى خارجية بخامات متنوعة.: مالبس حدود موضوعية -
: تصميم أزياء حريمى خارجية لسيدات بمحافظة الشرقية، ثم تحكيم التصميمات الحد التطبيقي -

المقترحة من قبل كل من )السادة المحكمين المتخصصين في المجال، المستيمكات(، ثم التحميل 
 االحصائى.
 :أدوات البحث

 (.Edraw Maxالحاسب اآللي )تصميم أزياء حريمى بإستخدام  برنامج  -
 .استماره استبيان لتقييم التصميمات المقترحة من قبل المتخصصين -
 .استماره استبيان لتقييم التصميمات المقترحة من قبل المستيمكات -
 .اإلسموب االحصائي المناسب -

والمنيج التجريبي )تطبيقى( والمنيج التحميمي اتبع البحث المنيج الوصفي : منهج البحث
 صول الى أىداف البحث.لمو 

  :المصطمحات العممية لمبحث

الجمالي  الجانب بين يجمع الذي والتنسيق مجموعة العناصر وتنسيق تنظيم ىو التصميم:
شوقى،  إسماعيلمنو ) يحقق الغرض الذي المبتكر الشكل وىو واحد، وقت والذوقي في

وعرفتو الدراسة عمي أنو توظيف عناصر التصميم من خطوط وأشكال وخامة وظل  (.0887
 إلعداد تصميم يفى بالقيم الجمالية والوظيفية. 
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دخال أفكار جديدة عن طريق صياغة تصميم األزياء:  عممية الخمق واالبتكار واالبداع وا 
ي القدم أي تنظيم وتنظيم العالقات التشكيمية التي تشمل تكوين الشخص من قمة الرأس ال

العالقات الجمالية المنشودة باستخدام القماش واإلكسسوار مع شكل الجسم المراد التصميم لو، 
)عبدالعزيز  وىو توظيف العناصر المستخدمة في عممية التصميم، لتحقيق غايات جمالية ونفعية

باستخدام وعرفتو الدراسة عمي أنو توظيف عناصر وأسس (، 1115أحمد و وفاء عبدالراضى 
برنامج االيدروماكس لتصميم مجموعات من األزياء المتشابة ألزياء الخارجية الحريمى تجمع 

 بين القيم الجمالية والوظيفية وتمبى حاجات ومتطمبات المرأة.
مالبس تشكل المظير الخارجي لمفرد وتعبر عن ذاتو ومظيره في شكل مالبس خارجية: 

وين شخصية الفرد أو التأثير فييا لكل من يشاىدىا، وىى خاص. فقد يكون ليا من األثر في تك
كل ما يستخدمو االنسان من مواد سواء نسيجية أو ألياف أو خامات معدنية أو جمدية لتغطي 
بيا جسده وتمتد من الرأس إلى القدم وما يضاف الى ىذا الغطاء من أدوات مكممة )الحمى( 

وعرفتيا الدراسة عمي أنيا كل ما (، 1111(، عمية أحمد )1111زينب أحمد، عبير نجيب )
يستخدمو االنسان من مواد ويقصد بيا في البحث المالبس الخارجية لفتيات الجامعة مثل 
)الفستان، الجونمة، الجاكت، والبموزة، والبنطمون( حيث أن المالبس ليا تاثير عمى تكوين 

 االنطباعات.
موك الحاضر بالوجدان معايشة ىي المعاصرة:  العمميَّة والفكريَّة منجزاتو كلّ  من واإلفادة والسُّ

وعرفتيا الدراسة (، 1115محسن دمحم )والحداثة  الجدة وتعني ورقّيو، اإلنسان لخدمة وتسخيرىا
عمي  أنيا إكساب التصميمات المقترحة لألزياء الحريمى صفة الجدة والحداثة والمسايرة لخطوط 

 الموضة والعادات والتقاليد المجتمعية. 

سموك وممارسة تتقبميا جماعة عن اقتناع خاص في وقت ومكان معين، فيبدأ : الموضة
)عبدالعزيز أحمد، وفاء  إنتشارىا تدريجي حتى تستخدميا غالبية الناس لمواكبة العصر

وعرفتيا الدراسة عمي أنيا اإلبتكار والتجديد والتغير فى الخطوط واأللوان (، 1115عبدالراضى 
ة فى تصميم األزياء الحريمى ومكمالتيا لكى تنال إقبال من مجموعة كبيرة والخامات المستخدم

 من السيدات وامكانية انتشارىا. 
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تعرف عمى أنيا األسموب الذي يختار بو األفراد والجماعات نوعيات  :الموضةاتجاهات 
ستخداميم ليا، من خالل تفاعميم وتكيفيم مع البيئة التي يعيشون  مالبسيـم وطريقة إرتدائيـم وا 
فييا والمجتمع الذي ينتمون إليو، لتعبر بذلك اتجاىاتيم الممبسية عن طبيعة وسمات العصر 

إلتجا ه نحو وعرفتيا الدراسة عمي أنيا ا (.1116 وأخرون ،  كفاية سميمان)المتواجدين فيو 
ويمبى المتطمبات  يجذبين نحو السيدات وما بالسوق وبالدوافع الممبسية مرتبطةتصميم مالبس 

 ويتماشى مع خروج المرأة لمعمل.

 :الدراسة التطبيقية
( مجموعات من األزياء الحريمى المقترحة، باستخدام برنامج اإليدروماكس، وكل 0تصميم عدد ) -

( تصميم مقترح لألزياء 91تصميمات متنوعة، وتم إعداد )( 0مجموعة تشتمل عمى عدد )
الحريمى العصرية تضم )العبايات، الفساتين، التاييورات، البدل الحريمى( وتصمح لإلرتداء فى 
فترات ومناسبات )الصباح، بعد الظير، المساء والسيرة(، وتناسب أنماط الجسم المختمفة 

 لمسيدات.
 لبحث.توصيف التصميمات المقترحة تحت ا -
( وعددىم 0إعداد إستمارة إستبيان لقياس آراء المتخصصين في التصميمات المقترحة ممحق ) -

كميات التربية النوعية( بالجامعات المصرية  ( محكم من كميات )اإلقتصاد المنزلي،00)
جمالية ( لتحديد أفضل التصميمات وتضمن االستبيان ثالث محاور )9المختمفة ممحق )

بتكارية   اقتصادية وتسويقية(. -فية وظي -وا 
( وعددىم 3إعداد إستمارة إستبيان لقياس آراء المستيمكات في التصميمات المقترحة  ممحق ) -

 ( سيدة لتحديد أفضل التصميمات. 01)
المعالجة اإلحصائية لتحديد أفضل التصميمات المقترحة وفقًا آلراء المتخصصين  -

 والمستيمكات ونتائج الدراسة.
( يتسم بالقيم 09ميم لألزياء المقترحة وىو موديل لعباءة حريمى مقاس )تنفيذ أفضل تص -

 الجمالية والوظيفية ويناسب المرأة العصرية. 
وفيما يمى يتم عرض وتوصيف التصميمات المقترحة لممجموعات األربعة تحت الدراسة من 

 ( التالية:0( إلي )0(، الصور من )91( إلى )0خالل الجداول أرقام من )

https://www.fashionied.com/fashion-art/عالم-الموضة
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=كفاية%20سليمان%20أحمد
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=رباب%20حسن%20محمد
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 تصميمات المجموعة األولى لألزياء المقترحة بالبحث: -أولا 

( تصميمات مقترحة لمعباءة، وتم توصيف كل تصميم من التصميمات 0تم تصميم عدد )
 ( التالية كما يمى:0( إلى )0(، والجداول أرقام )0المقترحة بالمجموعة الرابعة بالصورة رقم )

 ( تصميمات المجموعة األولى لألزياء المقترح بالبحث0صورة رقم ) 
 .لمعباءة( تصميمات مقترحة 4( السابقة يتضح عدد )0من خالل الصورة رقم )

 ( بالمجموعة األولى تحت البحث0(: توصيف التصميم المقترح رقم )0جدول )

 شكل التصميم المقترح التوصيف والتحميل

 عباءة حريمي، تناسب اإلرتداء بعد الظير التصميم والمناسبة:

 

عباءة حريمي طويمة، األمام كول لونو أصفر وقصة  التوصيف:
برنسيس مجسم عمى الصدر والوسط ومتسع من الذيل ومرد 
مطرز أصفر بطول العباءة، كم طويل مجسم،  والخمف مقفول 

 .ومماثل لألمام
 أزرق، أصفر المون:
 حرير صناعي الخامة:

الساعة الرممية المثالية، يخفى طول القامة، قصر نمط الجسم: 
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 الرقبة

 ج( 01التفصيل والحياكة  -ج 031القماش : )التكمفة
 ج تقريباً 911إجمالي التكمفة 

 ( بالمجموعة األولى تحت البحث1(: توصيف التصميم المقترح رقم )1جدول )

 التصميم المقترحشكل  التوصيف والتحميل

 عباءة حريمي، تناسب اإلرتداء مساءاً  التصميم والمناسبة:

 

عباءة حريمي طويمة لونين من األمام،  تصمح  التوصيف:
لإلرتداء مساءًا، األمام كول  لونين وقصة برنسيس مجسم عمى 
الصدر والوسط بحزام ومتسع من الذيل والخمف لون واحد بالمون 
 األصفر بطول العباءة، والخمف الجاكيت مقفول ومماثل لألمام.

 أزرق، أصفر المون:
 حرير صناعي الخامة:

الساعة الرممية المثالية، يخفى قصر القامة، الوسط نمط الجسم: 
 الصغير

 ج( 01التفصيل والحياكة  -ج 061القماش : )التكمفة
 ج تقريباً 931إجمالي التكمفة 

 ( بالمجموعة األولى تحت البحث2(: توصيف التصميم المقترح رقم )2جدول )

 شكل التصميم المقترح التوصيف والتحميل

 عباءة حريمي، تناسب اإلرتداء بعد الظير التصميم والمناسبة:

 

عباءة حريمي طويمة تصمح لإلرتداء بعد الظير،  التوصيف:
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األمام كول  لونو أصفر وقصة برنسيس مجسم عمى الصدر 
والوسط ومتسع من الذيل ومرد سحرى بطول العباءة وحزام رفيع 
عند الوسط بالمون األصفر، كم طويل مجسم،  الخمف مقفول 

 ومماثل لألمام
 أزرق، أصفر  المون:
 حرير صناعي الخامة:

الساعة الرممية المثالية، الوسط العريض، قصر نمط الجسم: 
 القامة

 ج( 01التفصيل والحياكة  -ج 061القماش : )التكمفة
 ج تقريباً 931إجمالي التكمفة 

 ( بالمجموعة األولى تحت البحث3(: توصيف التصميم المقترح رقم )3جدول )

 شكل التصميم المقترح التوصيف والتحميل

عباءة حريمي، تناسب اإلرتداء  والمناسبة: التصميم
 صباحاً 

 

عباءة حريمي طويمة من الحرير الصناعي  التوصيف:
األزرق  تصمح لإلرتداء صباحًا، األمام كول أصفر 
وقصة برنسيس مجسم عمى الصدر والوسط ومتسع من 
الذيل، وحزام عريض لموسط أصفر، كم طويل مجسم، 

 الخمف مقفول ومماثل لألمام
 أزرق، أصفر المون: 
 حرير صناعي الخامة:

الساعة الرممية المثالية، الوسط الصغير، نمط الجسم: 
 قصر القامة، قصر الرقبة
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 ج( 01التفصيل والحياكة  -ج 091القماش : )التكمفة
 ج تقريباً 021إجمالي التكمفة 

 ( بالمجموعة األولى تحت البحث4(: توصيف التصميم المقترح رقم )4جدول )

 شكل التصميم المقترح التوصيف والتحميل

عباءة حريمي، تناسب اإلرتداء بعد  والمناسبة:التصميم 
 الظير

 

عباءة حريمي طويمة زرقاء  تصمح لإلرتداء  التوصيف:
بعد الظير، األمام كول  أصفر وقصة برنسيس مجسم 
عمى الصدر والوسط ومتسع من الذيل، وسوستة طويمة 

حتى تمتد من نياية الكول إلى أسفل الركبة وفتحة تمتد 
خط الذيل، وحزام رفيع لموسط أصفر، كم طويل مجسم، 

 الخمف مقفول ومماثل لألمام
 أزرق، أصفر المون:
 الحرير الصناعي الخامة:

الساعة الرممية المثالية، الوسط الصغير، نمط الجسم: 
 قصر القامة، قصر الرقبة

 ج(01التفصيل والحياكة  -ج 001القماش : )التكمفة
 ج تقريباً 991التكمفة إجمالي 

 تصميمات المجموعة الثانية لألزياء المقترح بالبحث: :ثانياا 
( تصميمات مقترحة لمفستان السوارية، وتم توصيف كل تصميم من 0تم تصميم عدد )

 ( كالتالى:01( إلى )6(، والجداول أرقام )9التصميمات المقترحة بالمجموعة الثانية بالصورة رقم )
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 ( تصميمات المجموعة الثانية لألزياء المقترحة بالبحث1)صورة رقم 

 
 ( تصميمات مقترحة لمفستان السوارية.4( السابقة يتضح عدد )1من خالل الصورة رقم )

 ( بالمجموعة الثانية تحت البحث0(: توصيف التصميم المقترح رقم )5جدول )

 شكل التصميم المقترح التوصيف والتحميل

 فستان، يناسب اإلرتداء مساءاً  والمناسبة:التصميم 

 

فستان يصمح لالرتداء فى الفترة المسائية، األمام  التوصيف:
فستان قصير يصل طولو أعمي الركبة وحردة الرقبة عمى شكل 

v   من الصدر ووثالث قصات قصة من )الوسط،، أسفل الوسط
تنتيى بميل، كسرات بميل من أعمي الركبة حتي أسفل الركبة(، 

 والخمف حردة رقبة دائرية ومماثل لألمام.
 أزرق فاتح   المون:
 جرسي، وحريرصناعي شفاف  الخامة:

المستطيل، يخفى الكتف العريض، الرقبة القصيرة، نمط الجسم: 
 وكبر دوران أكبر حجم
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 ج(  01التفصيل والحياكة  -ج 031القماش : )التكمفة
 ج تقريباً 911إجمالي التكمفة 

 ( بالمجموعة الثانية تحت البحث0(: توصيف التصميم المقترح رقم )6جدول )

 شكل التصميم المقترح التوصيف والتحميل

 فستان، يناسب اإلرتداء مساءًا  التصميم والمناسبة:

 

األمام فستان قصير يصل طولو أعمي الركبة وحردة  التوصيف:
من الصدر وقصتان قصة من )الوسط،، أسفل   vالرقبة عمى شكل 
 كالونية(، والخمف مماثل لألمام. 9الوسط تنتيى بعدد 

 أزرق فاتح   المون:
 جرسي  الخامة:

يخفى الكتف العريض، الرقبة الساعة الرممية المثالية، نمط الجسم: 
 القصيرة، قصر القامة

 ج(  01التفصيل والحياكة  -ج  01القماش : )التكمفة
 ج تقريباً 001إجمالي التكمفة 

 
 ( بالمجموعة الثانية تحت البحث2(: توصيف التصميم المقترح رقم )7جدول )

 شكل التصميم المقترح التوصيف والتحميل

 فستان، يناسب اإلرتداء فى المناسبات  التصميم والمناسبة:

 

األمام فستان طويل يصل الى نياية الذيل بحمالة واحدة  التوصيف:
ذو قصة تأخذ شكل الجسم من الجرسي األزرق الفاتح، والخمف 

 مماثل لألمام.
 األزرق الفاتح  المون:
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 الجرسي الخامة:
الكتف العريض، الرقبة القصيرة، طول الكمثرى، يخفى نمط الجسم: 

 القامة، ودوران أكبر حجم

 ج(  01التفصيل والحياكة  -ج 091القماش : )التكمفة
 ج تقريباً 021إجمالي التكمفة 

 ( بالمجموعة الثانية تحت البحث3(: توصيف التصميم المقترح رقم )8جدول )

 شكل التصميم المقترح التوصيف والتحميل

 فستان، يناسب اإلرتداء فى المناسبات  والمناسبة:التصميم 

 

األمام فستان قصير يصل الى أعمي الركبة  التوصيف:
بحمالة واحدة ذو قصة تأخذ شكل الجسم من الفيزون 

 البترولي، والخمف مماثل لألمام.
 األزرق الفاتح المون:
 الجرسي  الخامة:

يخفى الكتف العريض، الرقبة الكمثرى، نمط الجسم: 
 القصيرة، طول القامة، ودوران أكبر حجم

 ج(  01التفصيل والحياكة  -ج 011القماش : )التكمفة
 ج تقريباً 001إجمالي التكمفة 

 ( بالمجموعة الثانية تحت البحث4(: توصيف التصميم المقترح رقم )01جدول )

 شكل التصميم المقترح التوصيف والتحميل

 فستان، يناسب اإلرتداء فى المساء  التصميم والمناسبة:

 

األمام فستان قصير يصل أعمي الركبة وحردة  التوصيف:
وقصة من الوسط عمى شكل كالونات   vالرقبة عمى شكل 
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وبطانة اقصر من  الجرسي األزرق الفاتح، والخمف مماثل 
 لألمام.

 األزرق الفاتح  المون:
 جرسي، الحرير الصناعي الشفاف الخامة:

 الساعة الرممية الممتمئة، نمط الجسم: 

 ج(  01التفصيل والحياكة  -ج 091القماش : )التكمفة
 ج تقريباً 021إجمالي التكمفة 

 تصميمات المجموعة الثالثة لألزياء المقترح بالبحث:ثالثاا، 
وتم توصيف كل تصميم من التصميمات ( تصميمات مقترحة لمتاييور، 0تم تصميم عدد )

 ( التالية كما يمى:00( إلى )00(، والجداول أرقام )3المقترحة بالمجموعة الثالثة بالصورة رقم )

 
 ( تصميمات المجموعة الثالثة لألزياء المقترحة بالبحث2صورة رقم )

 .لمتايور( تصميمات مقترحة 4( السابقة يتضح عدد )2من خالل الصورة رقم )
 ( بالمجموعة الثالثة تحت البحث0(: توصيف التصميم المقترح رقم )00جدول )

 شكل التصميم المقترح التوصيف والتحميل

 تايور، يصمح لإلرتداء صباحاً  التصميم والمناسبة:
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تايور، األمام قطعتين )بموزة قطن  أسود قصيرة   التوصيف:
(، نصف كم، Vتصل أعمى الوسط وفتحة رقبة عمى شكل )

جونمة كالسيك مجسمة طويمة وكمر مرتفع بسوستة جانبية 
من التريكو المنقوش أبيض * أسود(،  والخمف مماثل 

 لألمام  تقريبًا )البموزة مقفولة وحردة رقبة دائرية.
 أبيض، أسود المون:
 قطن  الخامة:

 الساعة الرممية الممتمئة، يخفى الكتف العريضنمط الجسم: 
 ج(  01التفصيل والحياكة  -ج 091القماش : )التكمفة

 ج تقريباً 021إجمالي التكمفة 
 ( بالمجموعة الثالثة تحت البحث1(: توصيف التصميم المقترح رقم )01جدول )

 التصميم المقترحشكل  التوصيف والتحميل

 تايور، يصمح لإلرتداء مساءاً  التصميم والمناسبة:

 

تايور يصمح لإلرتداء مساءًا، األمام قطعتين )بموزة قطن  التوصيف:
(، ثمتين Vأسود قصيرة  تصل أعمى الوسط وفتحة رقبة عمى شكل )

مرتفع كم، جونمة كالسيك مجسمة قصيرة تصل أعمى الركبة وكمر 
بسوستة جانبية من التريكو المنقوش أبيض * أسود(،  والخمف مماثل 

 ( Vلألمام  تقريبًا )البموزة مقفولة وحردة رقبة عمي شكل )
 أبيض، أسود المون:
 قطن الخامة:

الساعة الرممية الممتمئة، يخفى الكتف العريض، دوران نمط الجسم: 
 أكبر حجم، طول القامة
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 ج(  01التفصيل والحياكة  -ج 011القماش : )التكمفة
 ج تقريباً 001إجمالي التكمفة 

 ( بالمجموعة الثالثة تحت البحث2(: توصيف التصميم المقترح رقم )02جدول )

 شكل التصميم المقترح التوصيف والتحميل

 تايور، يصمح لإلرتداء صباحاً  التصميم والمناسبة:

 

يصمح لإلرتداء صباحًا، األمام قطعتين )بموزة تريكو  التوصيف:
منقوش )أبيض * أسود( تصل حتى الوسط وفتحة رقبة عمى 

(، ثمتين كم، جونمة كالسيك أسود  بكسرات، طويمة Vشكل )
تصل أسفل الركبة بسوستة جانبية،  والخمف مماثل لألمام  تقريبًا 

 )البموزة مقفولة وحردة رقبة دائرية.
 أبيض، أسود المون:
 قطن  الخامة:

الساعة الرممية المثالية، يخفى النحافة، قصر نمط الجسم: 
 الرقبة، الوسط الضيق

 ج(  01التفصيل والحياكة  -ج 091القماش : )التكمفة
 ج تقريباً 021إجمالي التكمفة 

 ( بالمجموعة الثالثة تحت البحث3(: توصيف التصميم المقترح رقم )03جدول )

 شكل التصميم المقترح التوصيف والتحميل

 تايور، يصمح لإلرتداء بعد الظير التصميم والمناسبة:

 

تايور يصمح لإلرتداء بعد الظير، األمام قطعتين  التوصيف:
)بموزة تريكو منقوش )أبيض * أسود( قصيرة  تصل عند الوسط 
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نصف كموش (، ثمتين كم، جونمة Uوفتحة رقبة عمى شكل )
أسود تصل عند الركبة بسوستة جانبية،  والخمف مماثل لألمام  

 تقريبًا )البموزة مقفولة وحردة رقبة دائرية.
 أبيض، أسود المون:
 قطن الخامة:

الساعة الرممية المثالية، يخفى النحافة، قصر نمط الجسم: 
 الرقبة، الوسط الضيق

 ج(  01التفصيل والحياكة  -ج 091القماش : )التكمفة
 ج تقريباً 021إجمالي التكمفة 

 ( بالمجموعة الثالثة تحت البحث4(: توصيف التصميم المقترح رقم )04جدول )

 شكل التصميم المقترح التوصيف والتحميل

 تايور، يصمح لإلرتداء مساءاً  التصميم والمناسبة:

 

يصمح لإلرتداء في فترة المساء، األمام قطعتين  التوصيف:
)بموزة تريكو منقوش )أبيض * أسود( قصيرة  تصل عند 

(، ثمتين كم، جونمة مجسمة Uالوسط وفتحة رقبة عمى شكل )
حتى خط الركبة  والخمف مماثل لألمام تقريبًا  والبموزة مقفولة 

 وحردة رقبة دائرية.
 أبيض، أسود المون:
 قطن  الخامة:

الجسم المستطيل، يخفى طول القامة، قصر نمط الجسم: 
 الرقبة

 ج(  01التفصيل والحياكة  -ج  001القماش : )التكمفة
 ج تقريباً 991إجمالي التكمفة
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 تصميمات المجموعة الرابعة لألزياء المقترح بالبحث: :رابعاا 
توصيف كل تصميم من ( تصميمات مقترحة لمبدلة الحريمى، وتم 0تم تصميم عدد )

( التالية 91( إلى )06(، والجداول أرقام )0التصميمات المقترحة بالمجموعة الثالثة بالصورة رقم )
 كما يمى:

 
 ( تصميمات المجموعة الرابعة لألزياء المقترحة بالبحث3صورة رقم )

 .لمبدلة الحريمى( تصميمات مقترحة 4( السابقة يتضح عدد )3من خالل الصورة رقم )
 ( بالمجموعة الرابعة تحت البحث0(: توصيف التصميم المقترح رقم )05جدول )

 شكل التصميم المقترح التوصيف والتحميل

 بدلة الحريمي، تناسب اإلرتداء فى الصباح التصميم والمناسبة:

 

بدلة تصمح لالرتداء فى الفترة الصباحية، األمام  التوصيف:
جاكت يصل طولو أعمي الركبة رصاصي وكول تاييورومرد مفتوح 
وجيوب سحرية، وبنطمون كالسك أسود وشيميز قطن  أحمر فاتح 
والخمف الجاكيت مقفول بقصة فى خط النصف والبنطمون مماثل 

 لألمام.

 رصاصى، أحمر فاتح، أسود المون:
  صوف خفيف : حرير صناعي،قطن،الخامة



 

- 060 - 
  1111 يوليو –(01مسمسل العدد ) –الثانيالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

الساعة الرممية المثالية، ويخفى الصدر العريض، نمط الجسم: 
 ودوران أكبر حجم الكبير، الرقبة الطويمة

 ج(  01التفصيل والحياكة  -ج  001القماش : )التكمفة
 ج تقريباً 991إجمالي التكمفة

 ( بالمجموعة الرابعة تحت البحث1التصميم المقترح رقم )(: توصيف 06جدول ) 

 شكل التصميم المقترح التوصيف والتحميل

بنطمون وقميص حريمي، مناسب اإلرتداء التصميم والمناسبة:
 فى الصباح

 

قميص قطن أحمر فاتح  ثالث أرباع كم بكولة  التوصيف:
أسبور وقصة عمى جانبى المرد وكرافتة وأزرار وبنطمون 
كالسيك بسوستة جانبية من الصوف الخفيف، البنطمون مماثل 

 لألمام.
 رصاصى، أحمر فاتح، أسود المون:
 الصوف الخفيف  ،القطن الخامة:

ويخفى الوسط الساعة الرممية المثالية، نمط الجسم: 
 المنخفض، قصر القامة، الرقبة الطويمة

 ج( 01التفصيل والحياكة  -ج 01: )القماشالتكمفة
 ج تقريباً 001إجمالي التكل

 ( بالمجموعة الرابعة تحت البحث2(: توصيف التصميم المقترح رقم )07جدول ) 

 شكل التصميم المقترح التوصيف والتحميل
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 بدلة الحريمي، تناسب اإلرتداء بعد الظير التصميم والمناسبة:

 

قميص بكولة بدون أزرار وكرافتة كم من الصوف  التوصيف:
الخفيف بالون األحمر الفاتح )جاكت بكول تاييور بدون جيوب 
قصير حتي الوسط  وبنطمون( رصاصى وأسود"، خمف 

 مام.جاكيت مقفول بقصة فى خط النصف، البنطمون مماثل لأل
 رصاصى،األحمر الفاتح، أسود المون:
 صوف خفيف، حرير صناعي  الخامة:

الساعة الرممية المثالية، ويخفى الصدر الكبير، نمط الجسم: 
 قصر القامة، الرقبة الطويمة

 ج(  01التفصيل والحياكة  -ج  001: )القماش التكمفة
 ج تقريباً 991إجمالي التكمفة

 ( بالمجموعة الرابعة تحت البحث3التصميم المقترح رقم )(: توصيف 08جدول ) 

 شكل التصميم المقترح التوصيف والتحميل

 بدلة الحريمي، تناسب اإلرتداء مساءاً  التصميم والمناسبة:

 

قميص بكولة وأزرار كم خامة صوف خفيف بالمون  التوصيف:
األحمر الفاتح، )جاكت بكول تاييور وجيوب سحرية، ونياية 
الجاكيت مائمة الى خط االدراف، بنطمون كالسيك ضيق( من 
الصوف الخفيف  األسود"، خمف جاكيت مقفول بقصة فى خط 

 النصف، البنطمون مماثل لألمام.
 رصاصى، أحمر فاتح، أسود المون:
 حرير صناعي )الستان(  –صوف خفيف  الخامة:

الساعة الرممية المثالية، ويخفى الصدر الكبير، نمط الجسم: 
 قصر القامة
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 ج(  01التفصيل والحياكة  -ج  001)القماش  :التكمفة
 ج تقريباً 991إجمالي التكمفة

 بالمجموعة الثالثة تحت البحث( 4(: توصيف التصميم المقترح رقم )11جدول )

 شكل التصميم المقترح التوصيف والتحميل

 بدلة الحريمي، تناسب اإلرتداء فى الصباح التصميم والمناسبة:

 

قميص بكولة أسبور وقصة من الصدر وكرافتو  التوصيف:
 رصاصي  وجاكت بحمية أمامية عمى الصدر،

خط االدراف، بنطمون كالسيك ونياية الجاكيت مائمة الى 
ضيق( من الجبردين األسود"، خمف جاكيت مقفول بقصة فى 

 خط النصف، البنطمون مماثل لألمام.
 رصاصى، أحمر فاتح، أسود المون:

 حرير صناعي )الستان(  –الخامة: صوف خفيف 
 الساعة الرممية المثالية نمط الجسم: 

 ج( 61التفصيل والحياكة  -ج  001)القماش  التكمفة:
 ج تقريباً 901إجمالي التكمفة 

 تقنين األدوات )الصدق والثبات(: 

تم تصميم إستمارة إستبيان لمتصميمات المقترحة أولا: صدق اإلستبيان بالنسبة لممحكمين: 
الجمالى تحقيق الجانب وعرضيا عمى السادة المتخصصين لتقييم بنود ومحاور التقييم )

واالبتكاري، تحقيق الجانب الوظيفى، الجانب االقتصادى والتسويقى( في التصميمات 
وكان أسموب التقييم تقدير وصفي وكانت إجابات األسئمة متمثمة في )مالئم،  المقترحة،

 محكم(. 00مالئم إلى حد ما، غير مالئم( وعدد المحكمين )
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  ( تقنين األدوات )الصدق والثبات( )تحذف

 إستبيان تقييم المتخصصين لتصميمات أزياء معاصرة في ضوء الموضة:: لاو 

تم إعداد إستبيان موجو لممتخصصين بمجال المالبس والنسيج، لتحكيم التصميمات المقترحة 
( تصميمات مقترحة بإجمالى 0( مجموعات تصميمة وكل مجموعة تضمنت عمى )0لعدد )

( محاور وكل محور 3جية، وتتضمن اإلستبيان عمي )( تصميم مقترح لألزياء الحريمى الخار 91)
لمـ )الجانب الجمالى واالبتكاري، تحقيق الجانب الوظيفى، ومحاور التقييم ( عبارات 0تضمن )

االقتصادى والتسويقي( في التصميمات المقترحة، وقد استخدم ميزان تقدير ثالثي المستويات 
الئم إلي حد ما )درجتان( وغير مالئم )درجة بحيث تعطي االجابة مالئم عمي )ثالث درجات( وم

 ( درجة.36( درجة، وكانت الدرجة الكمية لإلستبيان )09واحدة( وكانت درجة كل محور )

 صدق محتوي اإلستبيان، صدق المتخصصين:-0

ولمتحقق من صدق محتوي اإلستبيان تم عرضو في صورتو المبدئية عمي مجموعة من 
( وذلك لمحكم عمي مدي مناسبة 00والنسيج، وبمغ عددىم )المتخصصين من أساتذة المالبس 

كل عبارة لممحور الخاص بو، وكذلك صياغة العبارات وتحديد وأضافة أي عبارات مقترحة، وقد 
االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية لكل تم التعديل بناء عمي أراء المتخصصين.الصدق باستخدام 

االتساق الداخمي وذلك بحساب معامل  حساب الصدق باستخداممحور والدرجة الكمية لإلستبيان، تم 
اإلرتباط )معامل ارتباط بيرسون( بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية لإلستبيان، 

 ( يوضح ذلك:90والجدول رقم )

 (: قيم معامالت اإلرتباط  بين درجة كل محور ودرجة اإلستبيان90جدول )

 اإلرتباط المحور

 **0.856 الجمالى واالبتكاري الجانب 
 **0.836 الجانب الوظيفي

 **0.817 الجانب االقتصادى والتسويقي

( القترابيا 1.10( أن معامالت اإلرتباط كميا دالة عند مستوي )90يتضح من خالل جدول )
من الواحد الصحيح، ومن ثم يمكن القول أن ىناك اتساق داخميا بين المحاور المكونة ليذا 
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اإلستبيان، كما انو يقيس بالفعل ما وضع لقياسو، مما يدل عمي صدق وتجانس محاور 
 اإلستبيان.

 .Alpha Cronbachتم حساب الثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ  ثبات اإلستبيان:-1

 (: قيم معامل الثبات لمحاور اإلستبيان22جدول )

 معامل ألفا  المحور

 **0.833 الجانب الجمالي واإلبتكاري 
 **0.854 الجانب الوظيفي

 **0.843 الجانب االقتصادى والتسويقي
 **0.844 ثبات اإلستبيان )ككل( 

( أن جميع قيم معامالت الثبات، معامل ألفا، دالة عند مستوي 22يتضح من خالل جدول )
 مما يدل عمي ثبات اإلستبيان. 1.10

 إستبيان المستهمكات لتقييم التصميمات المقترحة لألزياء الحريمى: :ثانياا 

تم إعداد إستبيان موجو لممستيمكات )عينة البحث( إلستطالع الرأي في تصميمات األزياء 
( عبارات، 01واشتمل عمي )( تصميم مقترح، 91لتقييم )" 0"ممحقالمقترحة في ضوء الموضة 

( )مالئم، إلي حد ما، 0.9.3ستويات عمى مقياس متصل )وتم إستخدام ميزان تقدير ثالثي الم
عرضيا في صورتيا ( درجة، وتم 31غير مالئم( عمى الترتيب، والدرجة الكمية لإلستمارة )

 المبدئية عمي المتخصصين إلبداء الرأي في محتواه وصياغة العبارات ومدي صالحيتيا لمتطبيق. 

ساب معامل اإلرتباط بين درجة كل عبارة، تم حساب الصدق بإستخدام اإلتساق الداخمي بح -0
 ( يوضح ذلك:93والدرجة الكمية لإلستمارة، وجدول )

 قيم معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة اإلستمارة :(12جدول )

 اإلرتباط العبـــــــارة م

 **1.093 الشكل والمظير العام  0
 **1.009 األلوان والخامة 9
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 **1.001 الغرض الوظيفى 3
 **1.009 الغرض الجمالى 0
 **1.000 الجودة والحداثة والجاذبية  0
 **1.000 خطوط الموضة والمعاصرة 6
 **1.010 التكمفة 0
 **1.036 القبول عمى شرائو  0
 **1.000 التميز عن المتاح باألسواق 2

 **1.090 التسويق  01

 1.10**دالة عند مستوى 

(، 1.10( السابق أن معامالت اإلرتباط كميا دالة عند مستوى )93يتضح من خالل جدول )
وبالتالى يوجد إتساق داخمى بين العبارات المكونة لإلستمارة، كما أنو يقيس ما وضع لقياسو، مما 

 يدل عمي صدق وتجانس محاور اإلستمارة. 
طريقة التجزئة النصفية كما بجدول تم حساب ثبات اإلستمارة عن طريق معامل ألفا كرونباخ،  -9

(90.) 
 قيم معامل الثبات لمحاور اإلستمارة :(13جدول )

 التجزئة النصفية معامل ألفا 
 1.831، 1.715 1.745 ثبات اإلستبيان ككل

 1.006( السابق حساب ثبات اإلستبيان بمعامل إرتباط ألفا وقيمتو 90يتضح من جدول )
، 1.096(، كما تم حساب التجزئة النصفية وبمغت قيمتو1.10)وىي ذات داللة عند مستوى 

( مما يدل عمي أن اإلستمارة تتمتع بدرجة عالية 1.10، وىي ذات داللة عند مستوى )1.209
 من الثبات.

جراء المعامالت اإلحصائية باستخدام برنامج   -3 المعامالت االحصائية: تم تحميل البيانات وا 
spss  الستخراج النتائج، وتم استخدام معامل إرتباط بيرسون لحساب الصدق ومعامل ألفا
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كرونباخ لحساب الثبات، وتم حساب المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح )معامل 
 (.ANOVAالجودة(، والمتوسط الحسابي واإلنحراف المعيارى وتحميل التباين )

 النتائج والمناقشة:
 لألزياء الحريمى:لتصميمات المقترحة باستبيان المتخصصين لتقييم اخاصة النتائج ال :أولا 

توجد فروق ذات دللة إحصائية وفقاا ألراء المتخصصين بين التصميمات الفرض األول: "
 ".المقترحة بالبحث فى تحقيق جوانب التقييم )ككل( 

ككل في تحقيق ولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب تحميل التباين لمتصميمات المقترحة 
 ( التالي يوضح ذلك:90جوانب التقييم ككل وفقا ألراء المحكمين والجدول )

 تحميل التباين لمتوسط تقييم التصميمات المقترحة لألزياء الحريمى في تحقيق :(14جدول )
 جوانب التقييم )ككل( وفقا آلراء المتخصصين

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 الدللة

 1355.812 08 32521.310 بين المجموعات
2957.261 

 
0.000 

 
 0.457 285 264.501 داخل المجموعات

  304 32785.811 المجموع

( وىي قيمة دالة إحصائيا، 2957.261( إلى أن قيمة )ف( كانت )90تشير نتائج جدول )
المقترحة في ضوء الموضة في تحقيق جوانب  األزياءمما يدل عمي وجود فروق بين تصميمات 

( يوضح المتوسطات ومعامل جودة 96التقييم )ككل( وفقا ألراء المتخصصين، والجدول )
 المقترحة في ضوء تقييمات المتخصصين لتحقيق جوانب التقييم )ككل(. األزياءتصميمات 
 يمات األزياء المقترحةالمتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين لتصم :(15جدول )

 لتحقيق جوانب التقييم )ككل( وفقا ألراء المتخصصين

مجموعات التصميم 
 المقترحة

 المتوسط التصميمات
اإلنحراف 
 المعياري 

معامل 
 الجودة

ترتيب 
 التصميمات

 2 95.32 0.58 57.192 (0التصميم ) المجموعة األولى
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 1 96.76 0.51 58.056 (1التصميم ) )عبايات(

 0 88.75 0.65 53.25 (2التصميم )

 0 90.04 0.59 54.024 (3التصميم )

 3 94.07 0.51 56.442 (4التصميم )

 المجموعة الثانية
 )فساتين(

 00 78.09 0.51 46.854 (0التصميم )

 02 72.17 0.52 43.302 (1التصميم )

 00 74.07 0.51 44.442 (2التصميم )

 91 70.09 0.51 42.054 (3التصميم )

 06 76.75 0.51 46.05 (4التصميم )

 المجموعة الثالثة
 )تاييورات(

 0 91.42 0.51 54.852 (0التصميم )
 09 82.04 0.59 49.224 (1التصميم )
 6 90.04 0.59 54.024 (2التصميم )
 2 86.08 0.51 51.648 (3التصميم )
 0 92.97 0.74 55.782 (4التصميم )

 الرابعةالمجموعة 
 (حريمى )بدل

 01 84.76 0.65 50.856 (0التصميم )
 00 75.37 0.59 45.222 (1التصميم )
 03 80.76 0.51 48.456 (2التصميم )
 00 83.42 0.51 50.052 (3التصميم )
 00 79.41 0.51 47.646 (4التصميم )
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معامل الجودة لتقييم محاور التقييم )ككل( لمتصميمات المقترحة وفقا ألراء  :(1شكل )

 المتخصصين

( أن أفضل التصميمات المقترحة 0( السابقين، وشكل )96(، )90يتبين من خالل الجدولين )
( بالمجموعة األولى 9لألزياء الخارجية الحريمى في تحقيق جوانب التقييم )ككل( التصميم رقم )

( بالمجموعة األولى لمعبايات بمعامل جودة 0(، يميو التصميم رقم )96.76ت بمعامل جودة )لمعبايا
(، بينما جاء 94.07( بالمجموعة األولى لمعبايات بمعامل جودة )0(، ثم يميو التصميم رقم )95.32)

بمعامل  ( بالمجموعة الثانية لمفساتين فى المستوى األخير وأقل التصميمات المقترحة0التصميم رقم )
(، ثم 72.17( بالمجموعة الثانية لمفساتين بمعامل جودة )9(، ثم يميو التصميم رقم )70.09جودة )

 (.74.07( بالمجموعة الثانية لمفساتين بمعامل جودة )3التصميم رقم )

ومما سبق يتضح أن تحقق الفرض األول والذي ينص عمي أنه " توجد فروق ذات دللة  
" إحصائية وفقاا ألراء المتخصصين بين التصميمات المقترحة بالبحث فى تحقيق جوانب التقييم )ككل( 

زينب عبالحافظ، وبذلك تحقق الفرض األول، واتفقت تمك النتائج مع ما توصمت اليو دراسة  كال من )
في تحقيق وأثراء القيم الجمالية لمتصميمات ( 1108، عادل جمال الدين، وأخرون، 1103سماء عمى،أ

 المالبس.
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توجد فروق ذات دللة إحصائية وفقاا ألراء المتخصصين بين التصميمات الفرض الثانى: "
 ".المقترحة بالبحث فى تحقيق جوانب التقييم

لمتوسط كل محور من محاور االستبيان  ينولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب تحميل التبا
 ( التالي يوضح ذلك:90والجدول )المتخصصين التصميمات المقترحة وفقا ألراء  لتقييم

لألزياء الحريمى  تحميل التباين لمتوسط كل محور لتقييم التصميمات المقترحة :(16دول )ج
 وفقا آلراء المتخصصين

 محور التقييم
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الدللة قيمة )ف(

الجانب الجمالي 
 واإلبتكاري 

 

بين 
 المجموعات

11.066 2 2.766 

63.960 
0.000 

 
داخل 

 المجموعات
32900.144 560 

53.054 
 562 32911.210 المجموع

 محور التقييم
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 الدللة قيمة )ف( 

 الجانب الوظيفي

بين 
 المجموعات

10.002 2  

59.471 
0.000 

 
داخل 

 المجموعات
32601.720 560 

 
 562 32611.722 المجموع

 محور التقييم
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 الدللة قيمة )ف( 

 0.000 61.854  2 10.208بين الجانب 
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االقتصادى 
 والتسويقي

  المجموعات

داخل 
 المجموعات

32714.541 560 
 

 562 32814.749 المجموع

( وىي قيمة دالة إحصائيا، مما 63.960( إلى أن قيمة )ف( كانت )90تشير نتائج جدول )
يدل عمي وجود فروق بين التصميمات المقترحة لألزياء الحريمى في تحقيق الجانب الجمالي 

المتخصصين، كما توجد وجود فروق ذات داللة احصائية أيضًا بين واإلبتكاري وفقا ألراء 
(، وفى 59.471التصميمات المقترحة في تحقيق الجانب الوظيفى حيث بمغت قيمة )ف( كانت )

( التالى يوضح 90(، والجدول )61.854الجانب االقتصادى والتسويقي بمغت قيمة )ف( كانت )
 :المحاور كما يمىالمتوسطات ومعامل الجودة وترتيب 

لمتصميمات المقترحة  المتوسطات ومعامل الجودة لكل محور من محاور التقييم :(17جدول )
 وفقا آلراء المتخصصين

 المتوسط المحور
اإلنحراف 
 المعياري 

معامل 
 الجودة

ترتيب 
 المحاور

 1 95.01 7.41 57.006 الجانب الجمالي واإلبتكاري 
 3 85.00 7.27 51 الجانب الوظيفي

 2 91.66 7.26 54.996 الجانب االقتصادى والتسويقي

( السابقين أن المحور األول "الجانب الجمالي 90(، )90اتضح من خالل الجدولين )
(، يميو 95.01واإلبتكاري" يمثل أفضل المحاور في ضوء آراء المتخصصين بمعامل جودة )

(، يميو المحور الثانى 91.66جودة )المحور الثالث " الجانب االقتصادى والتسويقي" بمعامل 
(، وتبين وجود إرتفاع في معامالت الجودة 85.00وتحقق الجانب الوظيفي بمعامل جودة )

لمحاور تقييم التصميمات المقترحة وفقا لتقديرات المتخصصين، وىذا يدل عمى رضاىم بشكل 
ل بضرورة تحقيق عام عن التصميمات المقترحة، واتضح اىتمام المتخصصين في المقام االو 

الجانب الجمالي واإلبتكاري، يميو تحقيق الجانب االقتصادى والتسويقي، ثم يميو الجانب الوظيفى، 
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)عزيزة مسعد وبذلك يتحقق الفرض الثانى لمبحث، واتفق ذلك مع ما توصمت إليو دراسة كال من 
مات الممبسية، وتحقيق الجوانب الجمالية لمتصمي(، 1108، عادل جمال الدين، وأخرون 1100

وتمكنيا من اإلرتقاء ( 1111زينب أحمد، عبير نجيب )وأيضا توافقت تمك النتائج مع نتائح 
بمستوى الثقافة الممبسية لمفتيات وحققت التصميمات الممبسية المقترحة قبول ورضاء كبير من 

الجودة  ( يوضح المتوسطات ومعامل92والجدول )الجوانب الجمالية واالقتصادية والتسويقية، 
لتقييم الجانب الجمالى واإلبتكارى لمتصميمات المقترحة لألزياء الحريمى وفقا آلراء المتخصصين 

 كما يمى:

المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم الجانب الجمالى واإلبتكارى لمتصميمات  :ذ(18جدول )
 المقترحة وفقا آلراء المتخصصين

مجموعات 
التصميم 
 المقترحة

 المتوسط التصميمات
اإلنحراف 
 المعياري 

معامل 
 الجودة

 ترتيب التصميمات

داخل 
 المجموعة

 بين
 المجموعات

المجموعة 
 األولى
 )عبايات(

 3 3 95.11 0.52 57.066 (0التصميم )

 1 1 97.85 0.51 58.71 (1التصميم )

 0 0 89.08 0.66 53.448 (2التصميم )

 0 0 91.12 0.59 54.672 (3التصميم )

 2 2 94.37 0.57 56.622 (4التصميم )

المجموعة 
 الثانية

 )فساتين(

 06 9 77.50 0.52 46.5 (0التصميم )

 91 0 71.14 0.51 42.684 (1التصميم )

 00 3 75.10 0.52 45.06 (2التصميم )

 02 0 73.01 0.53 43.806 (3التصميم )

 00 0 77.98 0.52 46.788 (4التصميم )
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المجموعة 
 الثالثة

 )تاييورات(

 6 3 91.13 0.60 54.678 (0التصميم )
 09 0 83.12 0.59 49.872 (1التصميم )
 0 9 92.32 0.52 55.392 (2التصميم )
 2 0 87.30 0.51 52.38 (3التصميم )
 0 0 93.88 0.75 56.328 (4التصميم )

المجموعة 
 الرابعة
 (حريمى )بدل

 01 0 85.16 0.66 51.096 (0التصميم )
 00 0 76.19 0.60 45.714 (1التصميم )
 00 0 79.89 0.52 47.934 (2التصميم )
 00 9 84.11 0.51 50.466 (3التصميم )
 03 3 81.08 0.52 48.648 (4التصميم )

( السابق أن أفضل التصميمات المقترحة لألزياء الخارجية 92يتبين من خالل الجدول ) -
( بالمجموعة األولى 9الجمالية واالبتكارية التصميم رقم ) الحريمى في تحقيق الجوانب

( بالمجموعة األولى لمعبايات بمعامل 0(، يميو التصميم رقم )97.85لمعبايات بمعامل جودة )
( بالمجموعة األولى لمعبايات بمعامل جودة 0(، ثم يميو التصميم رقم )94.37جودة )

(، 93.88لثالثة لمتاييورات بمعامل جودة )( بالمجموعة ا0(، يميو التصميم رقم )95.11)
( بالمجموعة الثانية لمفساتين فى المستوى األخير وأقل التصميمات 9بينما جاء التصميم رقم )
( بالمجموعة الثانية لمفساتين 0(، ثم يميو التصميم رقم )71.14المقترحة بمعامل جودة )

الثانية لمفساتين بمعامل جودة ( بالمجموعة 3(، ثم التصميم رقم )73.01بمعامل جودة )
(75.10 .) 

( وأقل تصميمات 9أفضل التصميمات المقترحة بالمجموعة األولى لمعبايات التصميم رقم ) -
( أفضل التصميمات المقترحة 0(، كما جاء التصميم رقم )0مجموعة العبايات التصميم رقم )

جموعة العبايات، بينما حقق ( أقل تصميمات م9بالمجموعة الثانية لمفساتين، التصميم رقم )
( جاء فى 9( بالمجموعة الثالثة لمتايورات أفضل التقييمات والتصميم رقم )0التصميم رقم )

المستوى األخير بالنسبة لمجموعة التاييورات، كما أن أفضل التصميمات المقترحة بالمجموعة 
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أقميم بالنسبة لمجموعة  (9( بينما التصميم رقم )0الرابعة لمبدل الحريمى كان التصميم رقم )
( يوضح المتوسطات ومعامل الجودة 31والجدول )التصميمات المقترحة لمبدلة الحريمى، 

لتقييم الجانب الوظيفى لمتصميمات المقترحة لألزياء الحريمى وفقا آلراء المتخصصين كما 
 يمى:

المقترحة وفقا لمتصميمات  المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم الجانب الوظيفى :(21جدول )
 :آلراء المتخصصين

مجموعات 
التصميم 
 المقترحة

 المتوسط التصميمات
اإلنحراف 
 المعياري 

معامل 
 الجودة

 ترتيب التصميمات

داخل 
 المجموعة

 بين
 المجموعات

 المجموعة األولى
 )عبايات(

 1 1 95.22 0.49 57.132 (0التصميم )

 3 3 92.08 0.56 55.248 (1التصميم )

 7 4 90.02 0.57 54.012 (2التصميم )

 8 5 87.86 0.64 52.716 (3التصميم )

 2 2 93.81 0.50 56.286 (4التصميم )

 المجموعة الثانية
 )فساتين(

 16 2 75.63 0.53 45.378 (0التصميم )

 00 3 73.95 0.51 44.37 (1التصميم )

 91 0 70.07 0.49 42.042 (2التصميم )

 02 0 71.46 0.52 42.876 (3التصميم )

 15 1 75.80 0.50 45.48 (4التصميم )

 المجموعة الثالثة
 )تاييورات(

 6 3 89.76 0.58 53.856 (0التصميم )
 03 5 80.17 0.50 48.102 (1التصميم )
 0 9 90.70 0.50 54.42 (2التصميم )
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 2 0 85.73 0.49 51.438 (3التصميم )
 0 0 91.86 0.73 55.116 (4التصميم )

 المجموعة الرابعة
 (حريمى )بدل

 01 0 83.47 0.64 50.082 (0التصميم )
 00 0 74.80 0.59 44.88 (1التصميم )
 09 3 81.96 0.57 49.176 (2التصميم )
 00 9 82.43 0.63 49.458 (3التصميم )
 00 0 77.11 0.59 46.266 (4التصميم )

أن أفضل التصميمات المقترحة لألزياء الخارجية ( السابق 31يتبين من خالل الجدول ) -
( بالمجموعة األولى لمعبايات بمعامل 1الحريمى في تحقيق الجوانب الوظيفية التصميم رقم )

(، 93.81( بالمجموعة األولى لمعبايات بمعامل جودة )0(، يميو التصميم رقم )95.22جودة )
( بالمجموعة الثانية 3جاء التصميم رقم ) (، بينما92.08( بمعامل جودة )2يميو التصميم رقم )

(، ثم يميو 70.07لمفساتين فى المستوى األخير وأقل التصميمات المقترحة بمعامل جودة )
( 9(، ثم التصميم رقم )71.46( بالمجموعة الثانية لمفساتين بمعامل جودة )0التصميم رقم )

 (. 73.95بالمجموعة الثانية لمفساتين بمعامل جودة )
( وأقل تصميمات 0التصميمات المقترحة بالمجموعة األولى لمعبايات التصميم رقم )أفضل  -

( أفضل التصميمات المقترحة 0(، كما جاء التصميم رقم )0مجموعة العبايات التصميم رقم )
( أقل تصميمات مجموعة الفساتين، بينما حقق 3بالمجموعة الثانية لمفساتين، التصميم رقم )

( جاء فى المستوى 9لمجموعة الثالثة لمتايورات أفضل التقييمات والتصميم رقم )( با0التصميم رقم )
األخير بالنسبة لمجموعة التاييورات، كما أن أفضل التصميمات المقترحة بالمجموعة الرابعة لمبدل 

( أقميم بالنسبة لمجموعة التصميمات 9( بينما التصميم رقم )0الحريمى كان التصميم رقم )
( يوضح المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم الجانب 30والجدول )بدلة الحريمى. المقترحة لم

 الإلقتصادى والتسويقى لمتصميمات المقترحة لألزياء الحريمى وفقا آلراء المتخصصين كما يمى:
لمتصميمات  المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم الجانب اإلقتصادى والتسويقى :(20جدول )

 المتخصصينالمقترحة وفقا آلراء 



 

- 075 - 
  1111 يوليو –(01مسمسل العدد ) –الثانيالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

مجموعات 
التصميم 
 المقترحة

 المتوسط التصميمات
اإلنحراف 
 المعياري 

معامل 
 الجودة

 ترتيب التصميمات

داخل 
 المجموعة

 بين
 المجموعات

المجموعة 
 األولى
 )عبايات(

 3 3 94.01 0.51 56.406 (0التصميم )

 1 1 96.75 0.50 58.05 (1التصميم )

 0 0 90.11 0.58 54.066 (2التصميم )

 0 0 88.02 0.65 52.812 (3التصميم )

 2 2 93.25 0.57 55.95 (4التصميم )

المجموعة 
 الثانية

 )فساتين(

 00 0 76.86 0.54 46.116 (0التصميم )

 91 0 70.85 0.50 42.51 (1التصميم )

 00 3 74.79 0.52 44.874 (2التصميم )

 02 0 72.70 0.53 43.62 (3التصميم )

 06 9 76.89 0.51 46.134 (4التصميم )

المجموعة 
 الثالثة

 )تاييورات(

 6 3 90.86 0.59 54.516 (0التصميم )
 09 0 82.84 0.58 49.704 (1التصميم )
 0 9 91.79 0.51 55.074 (2التصميم )
 2 0 86.29 0.50 51.774 (3التصميم )
 0 0 92.97 0.74 55.782 (4التصميم )

المجموعة 
 الرابعة

 (حريمى )بدل

 01 0 84.96 0.65 50.976 (0التصميم )
 00 0 75.86 0.60 45.516 (1التصميم )
 03 3 80.63 0.51 48.378 (2التصميم )
 00 9 83.75 0.50 50.25 (3التصميم )
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 00 0 78.09 0.51 46.854 (4التصميم )

المقترحة لألزياء الخارجية ( السابق أن أفضل التصميمات 30يتبين من خالل الجدول ) -
( بالمجموعة األولى 9الحريمى في تحقيق الجوانب اإلقتصادية والتسويقية التصميم رقم )

( بالمجموعة األولى لمعبايات بمعامل 0(، يميو التصميم رقم )97.85لمعبايات بمعامل جودة )
عامل جودة ( بالمجموعة األولى لمعبايات بم0(، ثم يميو التصميم رقم )94.37جودة )

(، بينما 93.88( بالمجموعة الثالثة لمتاييورات بمعامل جودة )0(، يميو التصميم رقم )95.11)
( بالمجموعة الثانية لمفساتين فى المستوى األخير وأقل التصميمات 9جاء التصميم رقم )

 ( بالمجموعة الثانية لمفساتين0(، ثم يميو التصميم رقم )71.14المقترحة بمعامل جودة )
( بالمجموعة الثانية لمفساتين بمعامل جودة 3(، ثم التصميم رقم )73.01بمعامل جودة )

(75.10.) 
ومما سبق يتضح أن تحقق الفرض الثانى والذي ينص عمي أنه " توجد فروق ذات دللة 
"، إحصائية وفقاا ألراء المتخصصين بين التصميمات المقترحة بالبحث فى تحقيق جوانب التقييم

أمل حقق الفرض الثانى واتفقت تمك النتائج مع ما توصمت اليو دراسة  كال من )وبذلك ت
في تحقيق الجوانب الجمالية ( 1107، صافيناز سميرو عواطف بهيج، 1114عبدالسميع، 

 والوظيفية واالقتصادية والتسويقية لتصميم األزياء والمالبس المقترحة والمنفذة.
 لألزياء الحريمى:لتصميمات المقترحة المستهمكات لتقييم اباستبيان النتائج الخاصة  -ثانياا 

توجد فروق ذات دللة احصائية بين متوسطات آراء المستهمكات لتقييم الفرض الثالث: "
 ".لألزياء الحريمىلتصميمات المقترحة ا

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح 
 ( التالي يوضح ذلك:39والجدول ) لمتصميمات المقترحةالمستيمكات رى آلراء واإلنحراف المعيا

يوضح المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح واإلنحراف المعيارى آلراء  :(21جدول )
 لمتصميمات المقترحةالمستهمكات 
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 بنود التقييم م

 مستويات المؤشرات
مجموع 
 األوزان

المتو 
سط 
 المرجح

اإلنحرا
ف 
المعيار 
 ى

معامل 
 الجودة
)%( 

ترتيب 
التص
ميما
 ت

 مستوى 
التصم
 يم

مناس
 ب

مناسب 
إلى حد 

 ما

غير 
منا
 سب

 مناسب 3 85.0 1.02 1.77 062 1 5 43 الشكل والمظير العام 0
 مناسب 1 85.3 1.04 1.81 064 1 3 45 األلوان والخامة 1
 مناسب 6 81.1 1.17 1.56 055 1 8 38 الغرض الوظيفى 2
 مناسب 0 87.2 1.15 1.84 066 1 2 46 الغرض الجمالى 3

4 
الجودة والحداثة 

 والجاذبية
 مناسب 7 80.7 1.21 1.65 055 1 8 38

5 
خطوط الموضة 

 والمعاصرة
 مناسب 5 82.2 1.08 1.7 057 0 01 38

 مناسب 2 85.1 1.03 1.78 063 1 4 44 التكمفة 6
 مناسب 8 80.5 1.18 1.64 054 2 8 37 القبول عمى شرائو 7

8 
التميز عن المتاح 

 باألسواق
 مناسب 01 78.3 1.14 1.57 050 0 02 35

0
1 

 مناسب 4 84.4 1.07 1.75 061 1 4 42 التسويق

 معامل الجودة
83.1

7 
 مناسب 
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 ( معامل الجودة لتقييم التصميمات المقترحة وفقا ألراء المستهمكات1شكل )

( السابقين إتفاق أراء المستيمكات حول التصميمات 9(، وشكل )39يتضح من الجدول )
المقترحة بالبحث، حيث مستوى قبول جميع التصميمات المقترحة جاء مناسب وتميز بارتفع 

( لبند الجانب الجمالى 20.3معامل الجودة لجميع بنود التقييم التصميمات وتراوحت ما بين )
وحققت معامل جودة  األلوان والخامةوجاء فى المستوى األول، ثم يميو بند  لمتصميمات المقترحة

القبول (، ويميو بند 02.0معامل جودة ) التميز عن المتاح باألسواق(، بينما حقق بند 85.3)
يتحقيق الجانب الجمالى عمى   أن ترتيب التصميمات المقترحة وفق إستجابات  عمى شرائو

( عمى مستوى 9ة لتقييم التصميمات المقترحة، فقد حصل التصميم )السادة المستيمكات بالنسب
 (.0%( وترتيبو األول، يميو التصميم )20.6( ونسبة )9.20مناسب بمتوسط مرجح )

 وفقا ألراء المستهمكات(: المتوسط المرجح ومعامل الجودة وترتيب التصميمات المقترحة  22جدول )

مجموعات 
التصميم 
 المقترحة

 التصميم

مجمو  مستويات المؤشرات
ع 
األوزا
 ن

المتوس
ط 

 المرجح

اإلنحراف 
 المعيارى 

معامل 
 الجودة
)%( 

ترتيب 
 التصميمات

مستوى 
 مناسب التصميم

مناسب 
 إلى
 حد ما

غير 
منا
 سب

المجموعة 
 األولى
 )عبايات(

 مناسب 1 85.5 1.01 1.8 063 0 3 44 0
 مناسب 0 87.2 1.15 1.84 066 1 2 46 1
 مناسب 6 81.1 1.10 1.56 055 0 01 36 2
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 مناسب 8 80.5 1.18 1.64 054 2 8 37 3
 مناسب 2 85.0 1.02 1.77 062 0 4 43 4

 المجموعة
 الثانية

 )فساتين(

 مناسب 04 77.7 1.25 1.55 051 3 01 33 0

1 27 04 6 025 1.03 1.63 65.0 08 
 مناسب

 إلي حد ما
 مناسب 07 71.6 1.24 1.37 038 2 14 21 2

3 25 04 8 022 1.17 1.16 63.7 11 
 مناسب

 إلي حد ما
 مناسب 01 80 1.25 1.8 053 1 01 37 4

 المجموعة
 الثالثة

 )تاييورات(

 مناسب 4 84 1.05 1.74 060 0 6 41 0
 مناسب 06 78.1 1.22 1.5 050 4 01 34 1
 مناسب 5 82.2 1.08 1.7 057 0 01 38 2
 مناسب 7 80.7 1.12 1.66 056 0 02 35 3
 مناسب 3 84.4 1.07 1.75 061 1 3 43 4

المجموعة 
 الرابعة
 )بدل
 (حريمى

 مناسب 00 81.0 1.16 1.58 051 3 01 33 0
 مناسب 05 78.1 1.13 1.56 051 0 05 32 1
 مناسب 02 78.3 1.14 1.57 050 0 06 31 2

 مناسب 01 81 1.13 1.6 051 0 05 32 3

 مناسب 04 77.7 1.25 1.55 051 3 01 33 4

( أن ترتيب التصميمات 0( السابقين والشكل )33(، )39نستمخص من نتائج الجدولين )
المستيمكات بالنسبة لتقييم التصميمات المقترحة، فقد حصل  السيداتالمقترحة وفق إستجابات 

%( وترتيبو األول، 20.3( ونسبة )9.20( عمى مستوى مناسب بمتوسط مرجح )9التصميم )
%( وترتيبو 26.6( ونسبة )9.2( وحصل عمى مستوى مناسب بمتوسط مرجح )0يميو التصميم )

(، 26.0( ونسبة )9.00متوسط مرجح )( وحصل عمى مستوى مناسب ب0الثانى، يميو التصميم )
( بالمجموعة الثانية لمفساتين فى المستوى األخير وأقل التصميمات 0بينما جاء التصميم رقم )
( بالمجموعة 9(، ثم يميو التصميم رقم )00.0( ومعامل جودة )1.90المقترحة بمتوسط مرجح )
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( بالمجموعة 3ثم التصميم رقم )(، 06.0( بمعامل جودة )9.00الثانية لمفساتين بمتوسط مرجح )
 (.(82.07( ومعامل جودة 99.10الثانية لمفساتين بمتوسط مرجح )

)هيفاء وبذلك تحقق الفرض الثالث واتفقت تمك النتائج مع ما توصمت اليو نتائج كل من  
صافيناز سمير، عواطف  (، 1107نجالء دمحم، غادة شاكر  ،1106، سحر عمى،1108ابراهيم،
وحققت في ارتفاع مستوى قبول المستيمك ورضاءه عن عن تصميمات األزياء، ( 1107بهيج 

األزياء المقترحة القيم الوظيفية واالبتكارية والجمالية والتسويقية ومواكبتيا لمموضة وفقًا آلراء 
توجد فروق ذات ومما سبق يتضح أن تحقق الفرض الثالث والذي ينص عمي أنه " المستيمكين. 

 ".لألزياء الحريمىلتصميمات المقترحة ين متوسطات آراء المستهمكات لتقييم ادللة احصائية ب

توجد عالقة ارتباطية بين ترتيب كالا من المتخصصين والمستهمكات الفرض الرابع: "
 ".لمتصميمات المقترحة لألزياء الحريمى

صين ولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب معامل ارتباط الرتب لسبيرمان بين ترتيب المتخص
 ( التالى:30والمستيمكات لمتصميمات األزياء المعاصرة كما ىو موضح بالجدول )

بين ترتيب  :معامل ارتباط الرتب لسبيرمان لمعرفة العالقة اإلرتباط ية( 23جدول )
 المتخصصين وترتيب المستهمكات لمتصميمات المقترحة

 مجموعات
 التصميم المقترحة

 رقم
 التصميم

 ترتيب المستهمكات ترتيب المتخصصين
معامل ارتباط الرتب 

داخل  لسبيرمان
 المجموعة

 بين
 المجموعات

داخل 
 المجموعة

 بين
 المجموعات

 المجموعة األولى
 )عبايات(

0 2 2 2 1 

0.988** 
عالقة ارتباطية 

 طردية
 قوية
 

1 1 1 1 0 
2 4 0 4 6 
3 5 0 5 8 
4 3 3 3 2 

 المجموعة الثانية
 )فساتين(

0 1 00 2 04 
1 4 02 3 08 
2 3 00 4 07 
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3 5 91 5 11 
4 2 06 1 01 

 المجموعة الثالثة
 )تاييورات(

0 2 0 2 4 
1 5 09 5 06 
2 3 6 4 5 
3 4 2 3 7 
4 1 0 1 0 

 المجموعة الرابعة
 (حريمى )بدل

0 1 01 1 01 
1 5 00 5 00 
2 3 03 3 03 
3 2 00 2 00 

4 4 00 4 00 

( إلي أن العالقة االرتباطية بين ترتيب كل من المتخصصين 30نتائج الجدول رقم ) تشير -
والمستيمكات وذلك في ضوء بنود ومحاور التقييم لمتصميمات المقترحة لكل منيم بمغت قيمة 

الترتيب (، حيث تم التوافق عمى نفس 1.10مستوي داللة )( وىي دالة إحصائيا عند 1.200)ر= 
 (.0(، )9(، )0لمتصميمات المقترحة لمعبايات بالمجموعة األولى رقم )

(، 9(، )0تم التوافق عمى نفس الترتيب لمتصميمات المقترحة لمفساتين بالمجموعة الثانية رقم ) -
(، كما تم التوافق بين المتخصصين والمحكمين عمى نفس الترتيب لمتصميمات المقترحة 0(، )3)

(، وتم التوافق أيضًاعمى نفس الترتيب لمتصميمات 0(، )3(، )0بالمجموعة الثالثة رقم )لمتاييورات 
(. وىي عالقة طردية أي 0(، )0(، )3(، )9(، )0المقترحة لمبدلة الحريمى بالمجموعة الرابعة رقم )

اليو  واتفقت تمك النتائج مع ما توصمت  ىناك توافق بين التقييم من الناحية العممية والعممية، أن
، نجالء دمحم، 1107صافيناز سمير، عواطف بهيج، ،LILA Elgharbawy 2020) دراسة

(. وبذلك يتحقق الفرض الرابع 1106، سحر عمى،1108، هيفاء ابراهيم،1107غادة شاكر،
والذي ينص عمى )توجد عالقة ارتباطية بين ترتيب كالا من المتخصصين والمستهمكات 

 الحريمى(.لمتصميمات المقترحة لألزياء 
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( 24وفيما يمى يتم عرض الموديل المنفذ ألفضل تصميم مقترح بالبحث كما موضح بجدول )
 التالى:

 ( بالمجموعة األولى عباءة حريمى تصمح لإلرتداء بعد الظهر1(: الموديل المنفذ بالبحث التصميم رقم )24جدول )

 موديل العباءة المنفذ بالبحث التصميم المقترح

 

 

 الجنب الخمف األمام

 التوصيف
عباءة حريمي طويمة لونين من األمام، قماش كريب بنفسجى وأصفر تصمح لإلرتداء 
بعد الظهر، األمام كول  لونين وقصة برنسيس مجسم عمى الصدر والوسط بحزام 

الذيل والخمف لون واحد بالمون األزرق  بطول العباءة،  والخمف الجاكيت ومتسع من 
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 ج تقريباا.051مقفول ومماثل لألمام، تكمفتها 

 البحث: مستخمص

( مجموعات من التصميمات المقترحة لألزياء الحريمى، باستخدام الحاسب 0تصميم عدد ) -
تكنولوجيا الحاسب في إثراء ( تصميمات متنوعة بتوظيف 0اآللى، وكل مجموعة تضم عدد )
( تصميم مقترح لمالبس متنوعة تصمح لمــ )الصباح، بعد 91جماليات المالبس، وتم إعداد )

الظير، المساء(، وتم توظيفيا لمناسبة االنماط الجسمية المختمفة، باإلضافة إلي إخفاء بعض 
 العيوب الجسمية.

إحصائية وفقًا ألراء  تم تحقيق صحة الفرض األول حيث وجدت فروق ذات داللة -
المتخصصين بين التصميمات المقترحة بالبحث فى تحقيق جوانب التقييم )ككل(، وجاء 

( بالمجموعة األولى لمعبايات كأفضل تصميم مقترح بمعامل جودة 9التصميم رقم )
( بالمجموعة الثانية لمفساتين 0(، وأقل التصميمات المقترحة كان التصميم رقم )96.76)

 (.70.09ودة )بمعامل ج
تم تحقيق صحة الفرض الثانى حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية وفقًا ألراء  -

المتخصصين بين التصميمات المقترحة بالبحث فى تحقيق جوانب التقييم، وجاء التصميم رقم 
( كأفضل تصميم مقترح فى تحقيق الجانب الجمالى واإلبتكارى وفقا ألراء المحكمين 9)

وأقل التصميمات المقترحة كان (، 97.85ى لمعبايات بمعامل جودة )بالمجموعة األول
 (.71.14) ( بالمجموعة الثانية لمفساتين بمعامل جودة9التصميم رقم )

أفضل التصميمات المقترحة فى تحقيق الجانب الوظيفى وفقا ألراء المحكمين التصميم رقم  -
أقل التصميمات المقترحة كان (، و 95.22( بالمجموعة األولى لمعبايات بمعامل جودة )0)

 (.70.07( بالمجموعة الثانية لمفساتين بمعامل جودة )3التصميم رقم )
أفضل التصميمات المقترحة فى تحقيق الجانب اإلقتصادى والتسويقى وفقا ألراء المحكمين  -

(، وأقل التصميمات 97.85( بالمجموعة األولى لمعبايات بمعامل جودة )9التصميم رقم )
 (.71.14( بالمجموعة الثانية لمفساتين بمعامل جودة )9ة كان التصميم رقم )المقترح

تم تحقيق صحة الفرض الثالث حيث وجدت فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات آراء  -
( بالمجموعة 9المستيمك لتقييم التصميمات المقترحة لألزياء الحريمى، وجاء  التصميم رقم )
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%(، وأقل التصميمات المقترحة 20.3مقترح بمعامل جودة ) األولى لمعبايات كأفضل تصميم
 (.00.0( بالمجموعة الثانية لمفساتين بمعامل جودة )0كان التصميم رقم )

تم تحقيق صحة الفرض الرابع بوجود عالقة ارتباطية بين ترتيب كل من المتخصصين  -
التصميمات المقترحة ( تصميم من 00والمستيمكات، وتم التوافق عمى نفس الترتيب لعدد )
 لألزياء الحريمى لكل من مجموعات التصميم األربعة.

 التوصيات والبحوث المستقبمية:

 االىتمام بإبتكار تصميمات ممبسية عصرية فى ضوء الموضة والتكنولوجيا الحديثة. -
التوجو نحو تصميم األزياء والمالبس األرجنومية لتعظيم اإلستفادة من القيم الجمالية  -

 والوظيفية.
التوجو نحو استخدام برامج تصميم األزياء والتكنولوجيا الحديثة فى تدريس مقررات تصميم  -

 لممواكبة مع التطورات واألحداث العالمية. المالبس واألزياء
توظيف عناصر وأسس التصميم باستخدام تقنيات جديدة لإلبتكار والتجديد ألزياء عصرية  -

 العيوب الجسمية.تناسب احتياجات المرأة وتخفى 
 المراجع:

 لزيادة التصميم وعناصر أسس من االستفادة إمكانية(: 1114عمي ) مأمون  السميع عبد أمل
 المصرية، مجمة المرأة جسم أنماط بعض في السمبية النقاط عمى والتمويو الجمالية القيمة
  ، يناير.0عدد النوعية، جامعة المنصورة، التربية بحوث

  طالبات لدى المالبس وتقنيات الموضة سيكولوجية(: 1100الميهى ) يسرى  إيمان
 .حموان جامعة التطبيقية، الفنون  كمية ماجستير غير منشورة، رسالة ،"الجامعة

تاريخ األزياء وتطورىا، نيضة مصر لمطبع والنشر، الطبعة  (:1110كامل حسين ) تحية
 األولى.

تصميم عرض (: “1108آمال عبد القادرعمي )حميمة الراشدي أحمد، شادية صالح دمحم، 
أزياء افتراضي باستخدم البرامج ثالثية األبعاد"، مجمة بحوث التربية النوعية، جامعة 

 ، يوليو.00المنصورة، عدد
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اإلستفادة من المكمالت المنفصمة من الكروشية لتجديد (: 1108دعاء عبدالمجيد إبراهيم )
وا عادة إستخدام مالبس السيرة، المجمة العممية لكمية التربية النوعية، جامعة المنوفية، 

 ، يناير. 00، عدد9مجمد
تعديل الجزء العموى لمنموذج األساسى النسائى )الكورساج  (:1105رانيا مصطفى عبدالعال )

سمية لمفستان، مجمة التصميم الدولية، الجمعية العممية لممتخصصين، ليالئم التغيرات الج
 ، أكتوبر.0، عدد6كمية الفنون التطبيقية جامعة حموان، مجمد

المالبس الخارجية ومكمالتيا، دار  (:1111زينب أحمد عبدالعزيز، عبير نجيب السعيد )
 الكتاب الحديث، القاىرة.

استحداث تصميمات مستوحاة من  (:1103) الحافظ عمى، أسماء عمى أحمد عبد زينب
الخداع البصرى مقترحة لمعالجة العيوب الجسمية تصمح لمفتاة الجامعية، المؤتمر السنوى، 

 المنصورة. جامعة النوعية، ، التربية0، عدد0مجمد
معالجة تصميمية بأقمشة مستميمة من فن النحت لنمط جسم  (:1106) سحر عمى زغمول

 ، يناير.00بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، عدد  المرأة النحيف، مجمة
سالمان، أشرف محمود هاشم، مدحت دمحم مرسى، فاطمة عمى متولى، عواطف محمود سعد 

إمكانية الدمج بين برامج تصميم المنسوجات وبرامج تصميم المالبس  (:1118بهيج دمحم )
نتاج بمصانع المالبس الجاىزة فى بالحاسب اآللي لتطوير جودة أداء وحدات التصميم واإل

مصر، المؤتمر العممى االول لتسويق البحوث الجامعية التطبيقية، البحث العممى فى خدمة 
 أكتوبر. 0، 0الصناعة، جامعة المنوفية 

اإلستفادة من ميارات التفكير اإلبداعي الستحداث صياغات (: 1108سناء دمحم عبدالوهاب )
خدمة الصناعات الصغيرة، المجمة العممية لكمية التربية النوعية، المالبس ل  تشكيمية لمكمالت

 ، إبريل.00،عدد0جامعة المنوفية، مجمد
رؤية تصميمية وجمالية معاصرة لمقميص  (:1107صافيناز سمير دمحم،عواطف بهيج دمحم )

الرجالي إلخفاء بعض العيوب الجسمية في ضوء مفاىيم مدرسة الباوىاوس، المؤتمر العممى 
دولى السادس، توجيات استراتيجية في التعميم النوعي ومتطمبات سوق العمل(، كمية ال

 ابريل. 93،90التربية النوعية، جامعة المنوفية، 
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عادل جمال الدين الهنداوى، غادة عبدالفتاح عبدالرحمن، عواطف بهيج دمحم، نهى فوزى دمحم 
سمات الفن الحديث"،  إستحداث تصميمات ممبسية لفتيات الجامعة فى ضوء (:1108)

المؤتمر الثالث )الدولى الثانى( الدراسات النوعية فى المجتمعات العربية )الواقع والمأمول(، 
 مارس. 9،3كمية التربية النوعية، جامعة الزقازيق، 

الدراسات األكاديمية لتصميم األزياء ودورىا فى تنمية  (:1104زايد، ايمان رأفت سعد ) عايدة
الجاىزة بحميورية مصر العربية، مجمة االقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية، صناعة المالبس 

 ، العدد الثانى.90مجمد 
 آرت واألزياء، الموضة رسم فن (:1115قرشي ) الراضي عبد جودة، وفاء أحمد العزيز عبد

 القاىرة. لمكمبيوتر والخدمات، ىاوس
 الوعى لتنمية األزياء تصميم فى مقترحفاعمية برنامج (:1100جاللة ) أبو مسعد مسعد عزيزة

ماجستيرغير  ، رسالة"بكميات التربية الجاىزة المالبس شعبة طالبات لدى الممبسى والتحصيل
 .دمياط فرع جامعة المنصورة منشورة، كمية التربية،
العوامل المؤثرة عمى السموك الشرائى لمكمالت المالبس لممرأة (:1108عال عمى عموان )

، 00، عدد0لمجمة العممية، كمية التربية النوعية، جامعة المنوفية، مجمدالعاممة، ا
 ،أبريل.0جزء
  .القاىرة العربى، الفكر دار المالبس، سيكولوجية فى دراسة (:1111عابدين ) أحمد عمية
 األزياء، بحث تصميم فى واالستميام االقتباس أثر (:1101حسونه ) الدين جمال دمحم عمرو

جامعة  بدمياط، التطبيقية الفنون  كمية التطبيقية، لمفنون  الثانى الدولى المؤتمر منشور
 .دمياط

توظيف فن الخداع البصرى فى تصميم مكمالت المالبس (: 1104غادة شاكر عبدالفتاح )
جامعة  التطبيقية، الفنون  كمية التطبيقية، إلخفاء بعض عيوب الجسم، مجمة العموم والفنون 

 يناير.، 0، عدد0دمياط، مجمد
لعوامل المؤثرة عمى (: ا1116) رباب حسن دمحم، سامية عبد العظيم، سميمان أحمد كفاية

 .0إتجاىات الموضة ألزياء النساء في القرن العشرين،عالم الكتب، الطبعة األولى، مجمد 
 القاىرة. عالم الكتب، الحديث، الفن في اتجاىات (:1115عطية ) دمحم محسن

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=كفاية%20سليمان%20أحمد
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%20سامية%20عبد%20العظيم
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=رباب%20حسن%20محمد
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استخدام أسموب الشبكيات في مجال تصميم األزياء باستخدام (: 1118دمحم عبد الحميد دمحم )
 كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية. ماجستير غير منشورة، الحاسب اآللي"، رسالة

"دراسة مدى فاعمية برنامج تعميمى مقترح لتصميم األزياء  (:1102عبدالحميد دمحم ) دمحم
ثالثى األبعاد ياستخدام الحاسب االلى"، رسالة دكتوراة غير منشورة، كمية االقتصاد المنزلي، 

 جامعة المنوفية.
 مالبس جديد لتصميم مفيوم لمفسيفساء التشكيمية اإلمكانات (:1107دمحم ) المجيد عبد نجالء

، 0الحياكات، المجمة العممية لكمية التربية النوعية، جامعة المنوفية، مجمد سيره مبسطة
 ، ابريل.00عدد

 في وتوظيفيا التصميم عناصر (:1107نجالء دمحم عبدالخالق، غادة شاكر عبدالفتاح )
عيوب الجسم، مجمة التصميم الدولية، الجمعية العممية  لعالج منزلية مالبس تصميم

 ، يناير.0، عدد6ون التطبيقية جامعة حموان، مجمدلممتخصصين، كمية الفن
 مالبس وتحديث تطوير إلى ييدف تخطيطى برنامج وضع"(:1101) حسن ابراهيم نهى

 .حموان جامعة التطبيقية، الفنون  كمية دكتوراة غير منشورة، ، رسالة"الشباب
اإلييام البصرى فى تشكيل قطع ممبسية لممرأة البدينة  (:1108هيفاء ابراهيم حبيب )

الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات واإلجتماع،  بإستخدام التطريز بالقطع البالستيكية، مجمة

 كلية اإلمارات للعلوم التربوية، اإلمارات.
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CONTEMPORARY OUTERWEAR FASHION DESIGN 

FOR WOMEN IN LIGHT OF FASHION TRENDS 

 

Abstract: 

The research aim to designing a group of outerwear suitable for women 

bearing a set of modern characteristics and features and meeting needs of 

women in light of fashion lines, trying to find various design alternatives 

for the same model in order to facilitate, simplify the process of choosing 

appropriate clothes to hide some physical defects using modern 

techniques that save designer time, effort, the cost and availability of 

high-quality, competitive design product. To achieve its objectives, 

research followed the descriptive-analytical approach. A number of (4) 

groups of proposed women's costumes were designed, using Edrawmax 

program, each group includes (5) various designs, and (20) suggested 

designs for modern women's fashion were prepared, including (abayas, 

dresses, tiyurat, and women's suits) , suitable for wearing Periods , 

occasions (morning, afternoon, evening and evening) , suitable for 

different body styles for women and used to hide some body defects, then 

evaluated through the opinions of arbitrators and consumers using (2) an 

evaluation form directed to (specialists, consumers, "research sample"). 

After evaluating the proposed designs and recording data and treating 

them statistically, the research reached the success of the proposed 

designs, as they achieved high acceptance and satisfaction from the 

referees and consumers, as the best proposed designs came in achieving 

the evaluation axes (aesthetic, innovative, functional, economic and 

marketing) according to the opinions of the arbitrators Design No. (2) in 

the first group of gowns With a quality factor of (96.76), and the lowest 

proposed design was design No. (4) in the second group of dresses with a 

quality factor of (70.09),The best proposed designs, according to 

consumer opinions, came Design No. (2) in the first group of gowns with 

a quality factor of (98.3%), and the least suggested designs were design 

No. (4) in the second group of dresses with a quality factor of (74.8). For 
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women, size (42), Properties by aesthetic, functional values, and suitable 

for modern women and hides some physical defects. 

Key words: Fashion Design, Outerwear Clothes, Contemporary, Fashion. 

 


