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 ابتكارات ممبسيه مستحدثة إلثراء تصميم مالبس المرأة العاممة
Innovated Clothes to In Reach Fashion Design For Working Woman 

 نجالء محمد طعيمه
 جامعة دمياط -التطبيقية كمية الفنون  -ستاذ مساعد بقسم المالبس الجاهزة أ

 :مخمص البحث
لى التميز واالنفراد والظيور بالمظير األنيق الرائع الممفت لمنظر, لذلك ظير االىتمام بسحر الموضة إتحتاج المرأة  دائماً 

التي يمكن عن طريقيا تغيير الشعور الكمي بالمظير الخارجي لممرأة، حيث يمكنيا أن تضفى عمى الزى البسيط قيمة 
حيث يتيح لممرأة ارتداؤه بأكثر من طريقة لتعطي  ،جمالية ورونقا جذابا وتجعمو مشرقا ذو طابعا خاصا ومظيرا متجدداً 

 لنفسيا مظيرا مختمفا وجذابا باقل االمكانيات في المناسبات العادية والخاصة.
ح لالستخدام بأكثر من طريقة بما وييدف ىذا البحث الي تقديم تصميمات مبتكرة ومستحدثة لمالبس المرأة العاممة تصم

يحقق الجانب االقتصادي والوظيفي لمممبس باإلضافة الي الجانب الجمالي. وفي ىذا االطار تم تطوير ثالثة موديالت 
إلى أن  بحثيمكن استخداميا في اكثر من شكل بحيث تصمح لالستخدام كممبس في الصباح أو لمسيرة. وقد وتوصل ال

أو المرأة  فتياتد حققت درجة قبول ونجاح في ضوء متوسطات تقييم الفئات المستيدفة سواء من الالتصميمات المقترحة ق
العاممة. ومن ىنا حقق التصميم اشباع ورغبات المستيمكين بتقديم منتجات صالحة لالستخدام في وقت الصباح والحفالت 

 المرأة العاممة الوقت والجيد والتكمفة.  ىمما يوفر عم
 مالبس المرأة العاممة  -تصميم المالبس -ةابتكارات ممبسي فتاحية:الكممات الم

Abstract: 
Women always need to excel, singly and appear in a strikingly elegant fashion, so there is an 

interest in the charm of fashion that can change the overall feeling of the outer appearance of 

women so that they can give the simple outfit an aesthetic value and a bright and attractive 

glamor of a special character and a renewed appearance that allows women to wear more 

than one way To give itself a different and attractive appearance with minimal potential 

The aim of this research is to provide innovative and innovative designs for women's working 

clothes suitable for use in more than one way to achieve the economic and functional aspect 

of clothing in addition to the aesthetic aspect. In this research, three models have been 

developed that can be used in more than one form so that they can be used as a dress or a 

dress. The study found that the designs have achieved a degree of acceptance and success in 

light of the averages of the target groups, whether girls or working women. The dream here is 

designed to satisfy the desires of consumers by providing useful outlets for use in the 

morning and parties, which saves time and cost. 

Keywords: Innovated Clothes- Fashion Design- Working women clothing 

 المقدمة:
منتجات مفيدة، واإلنسان عادة يسعى إلشباع حاجاتو  ىالتصميم ىو استخدام الخامات الموجودة في الطبيعة وتحويميا ال

وىو في سبيل ذلك يستخدم كل ما لديو من خيال ومعرفة وميارة في ابتكار ما يحقق لو من ىذه االحتياجات، كما يقوم 
ية تعمل شركات الموضة اليوم كبيئة عائم بالتعديل في ىذه األدوات كمما تغيرت طريقة استخدامو ودعتو الحاجو لذلك

زاء ىذ التغيرات تتجو معظم الشركات العالمية العمالقة نحو تبنى  هتنافسية تتسم بالديناميكية وسرعة ووحدة التغيير، وا 
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والتصميم يعني ابتكار المنتجات حتي تحقق الغرض  مداخل جديدة بشأن مجاالت التصميم والتنفيذ بتقنيات عالية الجودة.
منيا بالنسبة لممستيمك فيشترييا ألنيا تمبي احتياجاتو، وىذه ال تولد من فراغ إنما ىي جزء من السموك اإلنساني، لذلك 

أحد المداخل  ورغباتو في األسواق المحمية والعالمية ىويسعي الن يكون واقع حقيقي يمبي احتياجات المستيمكين الواقعية، 
اليامة لمواجية مثل ىذه التحديات. ومن خالل تبنى ىذا يجب عمى المصمم توظيف كل إمكانياتو إليجاد تصميمات 

 مبتكرة وحمول تنفيذية بتقنيات عالية الجودة تواكب الموضة العالية.

 صياغة مشكمة البحث في التساؤالت التالية: يمكن مشكمة البحث:
 تصميمية تناسب المرأة العاممة توفر الوقت والجيد؟. ىل يمكن إيجاد صيغ 1
 . ما امكانية عمل تصميمات جديده تالئم الفترة الصباحية وفي الوقت ذاتو تالئم المناسبات المسائية )مالبس السيرة(؟2

 ييدف ىذا البحث إلى: اهداف البحث:
يمكن تثبيتيا أو لبسيا لممرأة تكون مناسبة  من الحمول التصميمية الممبسية التي تحتوي عمى أجزاء ة. تحديد مجموع1

 ألغراض متنوعة.
 . اقتراح مجموعة من تصميمات المالبس التي تتغمب عمى معوقات االنفاق في تصميم مالبس المرأة العاممة.2
 . تنفيذ مجموعة تصميمات ممبسيو مقترحة تختمف في شكميا تبعا الختالف طريقو ارتداءىا.3

البحث المنيج التحميمي من خالل التعرف عمى خصائص وسمات مالبس المرأة العاممة، واقتراح يتبع  منهج البحث:
 وتنفيذ مجموعة من التصميمات تصمح لممالبس الصباح والسيرة.

 مصطمحات البحث: 
دة ىي تنوع يتضمن االبتكار كما يراه )جميفورد( إن االبتكار تفكير في نسق مفتوح يتميز اإلنتاج فيو بخاصية فري ابتكار:

اإلجابات المنتجة والتي ال تحددىا المعمومات المعطاة. ويعرفو بيريس بأنو ىو قدرة الفرد عمى تجنب الروتين العادي 
 والطرق التقميدية في التفكير مع إنتاج أصيل جديد وغير شائع يمكن تنفيذه وتحقيقو.

حداث السياسية والتغيرات االجتماعية فضال عن تصميم المالبس عمل ابتكاري يتأثر بالعوامل باأل تصميم المالبس:
 المؤثرات الثقافية والفنية.

 :اإلطار النظري
تمعب المالبس دورا سيكولوجيا في حياة الفرد، فيي تشكل المظير الخارجي لو وتعبر أحيانا عن ذاتو وتعطييا صفاتا 

باإلضافة إلى انو غالبا ما يكون ليا اثر عمى خاصة، فقد تزبد من رونق الشخص وتكسبو وقارا وقوة، وقد تحط من قيمتو 
 .(2002 ،حالة من يمبسيا أو يشاىدىا)عميو عابدين

( التصميم Hee-Su Kim2000" والتي تعنى وضع خطة معينة )Designareمن الكممة الالتينية " نشأت وكممة تصميم
حيث يظير الزى واضح المعالم في الخط ىو اختيار وترتيب كافة العناصر المستخدمة لضمان إخراجيا بصورة جمالية ب

(. 2014 وآخرون والشكل والمون ومسايرا ًلمفترة المعاصرة لو فيو العمل الخالق الذى يحقق غرضا ًمعينا)عمرو حسونة
ولمشراء المالبس دوافع شائعة منيا الراحة، حب الجمال، التقميد عندما تحاول المرأة أحيانا تقميد التصميمات الحديثة 
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النظر عن مالئمتيا ليا، الشعور باألىمية والفخر، والتممك باإلضافة إلى التميز، وحب االستطالع والرغبة في بصرف 
 (.2010،)أماني رأفت بجانب اجتذاب اىتمام الجنس اآلخر التجربة،

 اختيار المرأة ألزيائها: ىالعوامل التي تؤثر عم
ممارسة الجديد، ثم يتدرج  ىكثر في التجديد وجرأة عمأ ةعندىا رغب. الطراز: يسير كل طراز في دائرة تبدأ بفئة قميمة 1

 المستويات االجتماعية األدنى. ىالطراز في االنتشار إل
. التقاليد االجتماعية: يسود كل دولة تقاليد وأعراف ىي بمثابة قوانين اجتماعية تحكم سموك الناس في ىذه البالد 2

 .حمي الدولةي ذيليا قوة القانون ال تقاليد أبنائيا واحياناً  ىوتسيطر عم
. الدخل: من العوامل األساسية ذات األثر الفعال في االستيالك، فيمعب السعر دورا في قرار المرأة الختبار أزيائيا، 3

 فكمما زاد الدخل زاد المبمغ المخصص لشراء المالبس.
ادة الرغبة لسمع جديدة يؤدي إلى ز يواق االستيالكية مما ان األذي. التعميم: الشك أن التعميم والثقافة يوسعان األفق وينم4

 فضل.أوسمع 
توجد عالقة  ،لشخص متطمباتو وحاجاتو الخاصة، وبالنسبة لمممبس ل. تحقيق المتطمبات الفنية والجمالية في الزي: لك5
فرد أن يدرك الخصائص  ع كليمرتدييا. ويستط ىن المالبس المالئمة واألنيقة تضفي الجمال عمالممبس والشخصية أل بين

 ربط ىذه الخصائص بالخطوط المالئمة لو واأللوان والنسيج المناسب ليذه الخطوط.يالمميزة لشخصيتو و 
ما نجد أفراد يرغبون في االنفراد بزي خاص فريد ليس شائعا  . التفرد بنموذج خاص: أن التميز ىو عكس المحاكاة فكثيراً 6

نما من الممكن تغيير شكل الزي  ىغمب أفراد المجتمع، وليس معنأببن  التميز بزي معين ىو الخروج عن الطراز وا 
 (.2009 ،السائد )أم محمد جابر بإضافات معينة من مكمالت الزينة بحيث تتوافق مع الطراز

عمق عوامل بيئية تتعمق بالمناخ ونمط البيئة الجغرافي والتاريخ, عوامل اجتماعية تت كما يمكن تقسيم ىذه العوامل إلى
بالعادات والتقاليد والعرف ونمط المجتمع وتكويناتو وتشكالتو ورأي الجماعة، عوامل ثقافية تتعمق باألفكار والديانات واليوية 
والميراث التاريخي، عوامل نفسية تتعمق بالشخصية واالتجاىات والسموك والقيم والدوافع والميول وعممية التقميد، عوامل 

االقتصادي وثمن الممبس والدخل االقتصادي لمفرد، باإلضافة إلى عوامل فنية تتعمق بأىمية  اقتصادية تتعمق بالمستوى
 (.2011 ،النواحي الجمالية في الممبس ووظيفتو والموضة والتزين والحشمة )منال محمد

 النقاط التي يجب مراعاتها في مالبس المرأة بصفة عامة والعاممة بصفة خاصة:
 لمدة ساعات طويمة من العمل. هوتصميم تحتفظ بجمالة ومظير  . أن تكون مالبسيا كمون1
. أن تكون خطوط الزي مالئمة لجسميا وسنيا وشخصيتيا ونوع العمل الذي تؤديو وفي نفس الوقت تساير الموضة 2

 السائدة في حدود القيم والتقاليد.
فيي تستطيع تغيير مظيرىا باستخدام قطع  نسب المالبس لممرأة العاممةأ. البموزة والتايور والجونمة والبنطمون من 3

 المكمالت.
. يجب أن يكون الزي من قماش جيد مع بساطة التصميم متبعا لخطوط الموضة وان يكون من لون أساسي بتناسب مع 4

 قطع المكمالت المختمفة فيعطييا رونقا وجاذبية واختالفا في كل مرة يرتدى فييا الزي.
 ،حمدي واستعمال القطع وتناسبيا مع بعضيا البعض من حيث المون والخطوط)امانيراعي في التصميمات تبادل ي. 5

2011). 
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 (،٠٢٢٢ ،تستخدم في األفراح وأعياد الميالد والمناسبات الخاصة )ىدى عبد الرحمن التيمالبس السيرة ىي المالبس 
أنو ليس باقتناء عدد كبير من كما  (.٠٨٩٢، )روبرت سكوت وتتمتع أزياء مالبس السيرة باأللوان ذات القيمة العالية

قطع أقل عددًا ولكنيا ذات ذوق جميل وذات خامة جيدة،  مكن الوصول إلى األناقة وحسن المظير، بل باختياريالمالبس 
 (.2014 ،رانيا ىيكل ،عبد الرؤف ى)نشو  مع التنويع في االختيار واالستخدام

 تصنيفات مالبس السهرة:
: الفستان األسود المون مع قطعة من اإلكسسوار من أجمل األشكال التي ترتدى Uniformمالبس الحفالت الرسمية  - ٠

 (.٠٢1٠ ،في الحفالت الرسمية )إيياب فاضل

، : ىي أزياء أقل تعقيدا في تفصيالتيا من مالبس الحفالت الرسمية )نجاة باوزيرDinner Wearمالبس العشاء  – 2
ل أن تكون طويمة من الساتان، والقماش يكون مطرزا، واأللوان يجب أن تكون حيوية أنيقة )روبرت (، ويفض٠٢٢٠
 (.٠٨٩٢ ،سكوت

: ىي المالبس التي ترتدى في األفراح وأعياد  Special Eve Warningمالبس السيرات والمناسبات الخاصة – ٣
مرأة الى استخدام كل الوسائل لتبدو أكثر جماال وأناقة (، لذلك تمجأ ال٠٢٢٢ ،الميالد والمناسبات الخاصة )لطفية بارك

 (.٠٢٢٠ ،)نجاة باوزير

 سمات مالبس السهرة:
تتميز مالبس السيرة بالتصميمات الراقية المتنوعة، التي تتوفر فييا االنسدالية في الخامة، وتختمف أطواليا عمى حسب 

الخواص الوظيفية التي تشمل خواص مرتبطة بجودة (. تحقق مالبس السيرة عدد من 2015 ،)اسميان اسماعيلالموضة 
التصميم حيث يتميز التصميم بالشكل الغير مألوف ويتمشى مع الموضة مع مراعاة أسس وعناصر التصميم، وخواص 

، الشفافة، واألقمشة الفاخرة، وتتسم جمالية لألقمشة تتميز األقمشة التي تستخدم في مالبس السيرة باأللوان البراقة الالمعة
خواص مرتبطة بجودة  سدال، مطرزة بالخرز، والفرو بما يتناسب مع التصميم ويتوافق مع الموضة. باإلضافة الىنباال

–غازي  دى( )ى٠٢٢٠ ،األداء حيث يجب أن تكون األلوان أكثر ثباتا لمضوء وتحقق الحرية في الحركة )عمية عابدين
 (.2015،زاليام عبد العزي

يفضل في مالبس السيرة استخدام أقمشة ذات طبيعة خاصة بمعنى أن تكون براقة، المعة، شفافة أو من األقمشة الوبرية 
(. من خالل ذلك قامت بعد الدراسات التي تتحدث عن المالبس 2011 ،)إيياب فاضل طرز بالخرز والريشيوكثيرا ما 

( إلى إثراء مالبس المرأة المحجبة بالقيم الجمالية والتشكيمية 2012 ،الخارجية ومالبس السيرة وسعت دراسة )أماني محمد
  .باإلضافة إلى الجانب االقتصادي من خالل استخدام نسيج مبتكر في مكمالت أزياء المحجبات

( بمحاولة ترشيد اإلنفاق عمى مالبس المرأة الخارجية من خالل توفير مالبس اقتصادية 2002 ،ىتمت دراسة )رباب فرجا
مبتكرة لممرأة تعتمد عمى إضافة المكمالت مع توضيح األساليب المستخدمة في تنفيذىا، وتوصمت إلى أن استخدام 

 ستخدمت بأسموب فني وذوقي جميل.المكمالت يضفي عمى المرأة أناقة ورونقا وجماال اذا ا

( بالتعرف عمى العوامل التي تراعييا المرأة القطرية في اختيار مالبسيا, 1995 ،واىتمت دراسة )سعدية حميم وآخرون 
ومما توصمت الية اىتمام الموظفات أكثر من الطالبات باالنفراد برأيين في اختيار المالبس، واىتمام الطالبات والموظفات 
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وقامت  التقاليد االجتماعية والموضة معا ًعند اختيار المالبس. يحقق رغبتيا في التجديد والتغريري بتكمفة مناسبة. بمراعاة
( بتحقيق ىدفيا وىو جعل مالبس السيرة الموجودة في مجتمعنا تالئم وتتفق مع الضوابط الشرعية ٠٢٢٢دراسة ليمى فدا)

 .لمالبس السيرة الغير محتشمة الموجودة باألسواق لتتالءم مع مجتمعنا الشرقي، وتوصمت إلى إجراء تعديالت المرأةلمباس 

( إلى إثراء مالبس المرأة المحجبة بالقيم الجمالية والتشكيمية باإلضافة إلى الجانب  ٠٢٠٠ -وسعت دراسة )أماني محمد
يا  في التجديد والتغيير بتكمفة االقتصادي من خالل استخدام نسيج مبتكر في مكمالت أزياء المحجبات بما يحقق رغبت

( بتقديم مقترحات ورؤى تشكيمية معاصرة ألزياء المرأة المسممة، واىتمت فييا  ٠٢٢٨ -مناسبة. وقامت )ىالة محمد
دراسة نشوي عبد الرؤف ورانيا  بالتعرف عمى األحكام الشرعية  لمالبس المرأة المسممة من القرآن والسنة النبوية الشريفة.

ف البحث إلي معرفة مدي تأثير كل م من محل اإلقامة، الحالة االجتماعية، المستوى التعميمي، السن، الدخل ىيكل وييد
الشيري عمى قابمية المرأة العاممة الختيار "المكمالت المستحدثة". وأجريت الدراسة عمى عينة من السيدات العامالت بمغ 

العاممة نحو اختيار "المكمالت المستحدثة". وقد توصمت الدراسة إلى ( حيث تم تطبيق مقياس اتجاىات المرأة 200قواميا )
  أن المرأة العاممة في عينة الدراسة األكثر جذبا لالنتباه، واألكثر تمسكا بالموضة.

 
 الدراسة التطبيقية:

رتدائيا بطرق قتصر البحث عمى تطوير وتغيير شكل مالبس المرأة العاممة بإدخال تقنية جديدة ومتطورة عمى ان يتم اي
مختمفة ويمكن ان تكون مالبس لمسيرة لتضفي الرقى والتطوير في الممبس لتناسب المناسبة التي يتم االرتداء من اجميا 
 اوذلك من خالل اقتراح عدد ثالثة تصميمات من المالبس الخارجية تصمح لالستخدام ألكثر من غرض ويتغير شكمي

 حسب الغرض المستخدمة من أجمو.

م استبيان بسيط يشمل ثالث محاور وىي الفكرة التصميمية، الخامة، والتصميم. بحيث يتم تقييم كل محور في تم تصمي
 فتاة ومرأة عاممة. تم 40ثالث مستويات من حيث كونو ضعيف، جيد، أو ممتاز. تم عرض االستبيان عمى عينة حجميا 

، 2، جيد=1ط إجمالي تقييم التصميمات بحيث ضعيف=حساب معامل الجودة عمى متوسو  تحميل نتائج االستبيان إحصائية
 .3أو ممتاز=

 
 يمكن شرح ىذه التصميمات الثالثة محل الدراسة وتوصيفيا عمى النحو التالي:

  التصميم األول:

عبارة عن سموبيت بو كم عمي شكل جناح محاك في الكورساج، والبنطمون من أول حرده اإلبط مرورا بخط الجنب بأكممو 
نياية البنطمون. ىذا الجناح من الشيفون النقي السادة ذو لون بنفسجي محمر غامق مبطن بطبقو أخري من الشيفون الى 

سم وطولو بطول السموبيت. وقد تم 47المنقوش ذو لون بيج في بني بدرجات البيج كميا، ويبمغ طول خط نصف الكم 
 (.1م في الجدول)حصر مكونات الموديل وتكمفتو التقديرية من القماش المستخد
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 ( توصيف التصميم األول وتكمفته التقديرية من القماش:1جدول )
 التكمفة التقديرية )جنيو( الشكل القماش
 شيفون مشجر

 

 50 سعر المتر من الشيفون المشجر:
 جنيو

متر 3:  االستيالك  
جنيو150تكمفة الموديل من ىذا القماش:   

ستان ألتراموضو 
بالمون الذىبي 

  والبنفسجي الغامق

 70سعر المتر من الستان ألتراموضو: 
 جنيو 

متر  1.25:  االستيالك  
جنيو.85تكمفة الموديل من ىذا القماش:   

دانتيل مخرم بالمون 
 البنفسجي

 

 150سعر المتر من الدانتيل المخرم: 
 جنيو 

متر 0,75:  االستيالك  
جنيو115تكمفة الموديل من ىذا القماش:   

جنيه 353 الكمية لقماش الموديل التكمفة  
 الشكل المسطح وباترون التصميم األول:

   

 
شكل خمف البنطمون مع  شكل أمام البنطمون شكل خمف الكورساج شكل أمام الكورساج

 توضيح االتصال بالكورساج
( الشكل المسطح لمتصميم األول1شكل )  

 
 

 شكل خمف السموبيت شكل أمام السموبيت
( الشكل المسطح لمتصميم األول1تابع شكل )  
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 شكل باترون الكورساج عمى قماش الساتان

 
 شكل باترون الكورساج عمى قماش الجبير

( باترون الكورساج لمتصميم األول2شكل )  
شكل  ى( يوضح التصميم عبارة عن فستان منقوش بالمون البني والبيج مفتوح من االمام والخمف وينضم عم3الشكل )

 كروازية بحزام ذىبي.
( يوضح نزول الجانبين بعد فتح كبسونة خط الكتف ويظير السموبيت االسود المبطن بالمون الذىبي من اسقمو 4الشكل )

 ويكون عمي شكل مجنح.
( يوضح صورة الشكل النيائي لمتصميم بعد تحولو من فستان كروازية مفتوح من األمام والخمف يصمح لفترة 5الشكل )

 الصباح الى سموبيت سواريو يصمح لفترة المساء والسيرة.

 
 ( التصميم األول في صورته األولى3شكل )

 
 ( التصميم األول في مرحمة التغيير بين الصورتين األولى والثانية4شكل )

 
 ( التصميم األول في صورته الثانية5شكل )
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 التصميم الثاني:
كجوال واألخرى فستان سواريو. القطعة األولى )فستان كجوال( عباره عن كورساج عبارة عن قطعتين أحداىما فستان  

سم كما ىو مبين 13سم وعرضيا من خط الوسط 12بشكل منحني طول القصة من منحني االبط  ةبدون أكمام بو قص
بالشكل حيث أن القصة الرفيعة اليمني من قماش الكرونا المنقوش وىو قماش بو ليكرا والقصة اليسرى من قماش الجبردين 

ود، بخطي كتف الكورساج بو كباسين كبس، الخفيف وأيضا ذو ليكرا. الكورساج مبطن ببطانو من قماش السميا بالمون األس
( في كل جنب. وقد تم حصر مكونات 4( في كل كتف، خطوط جنب الكورساج بيا كباسين عدد أربعة )3عدد ثالثة )

 (.2الموديل وتكمفتو التقديرية من القماش في الجدول)

 ( توصيف التصميم الثاني وتكمفته التقديرية من القماش:2جدول )

 التكمفة التقديرية )جنيه( الشكل القماش
جبردين ليكرا ذات 

 لون بيج

 

 جنيو  70سعر المتر من الجبردين الميكرا : 
 متر  2االستيالك: 

 جنيو140تكمفة الموديل من ىذا القماش: 
 

قماش الكرونا ذو 
 الميكرا المنقوش

 
 

 جنيو  50سعر من الكرونا المنقوش: 
 متر  1االستيالك :

 جنيو50ىذا القماش: تكمفة الموديل من 
 

قماش السميا 
البطانةالمستخدم في   

 

 

 جنيو  15: ةمن السميا المبطن سعر المتر
 متر 1االستيالك :

 جنيو15تكمفة الموديل من ىذا القماش: 

قماش ستان 
ألتراموضو ذات المون 

  الفوشيا

 70سعر المتر من التراموضو الفوشيو: 
 االستيالك: نصف متر 

 جنيو35من ىذا القماش:  تكمفة الموديل
 

قماش ستان حرير 
 مشجر

 

 جنيو 70سعر المتر من الساتان الحرير : 
 متر 1,5االستيالك : 

 جنيو105تكمفة الموديل من ىذا القماش: 

جنيه 345 التكمفة الكمية لقماش الموديل  
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 الشكل المسطح وباترون التصميم الثاني:

  

 

 
الكورساجشكل خمف  شكل أمام الكورساج  شكل خمف الجيبة شكل أمام الجيبة 

( الشكل المسطح لمتصميم الثاني11شكل )  

 
 شكل باترون أمام الكورساج

 
 شكل خمف الكورساج

( باترون الكورساج لمتصميم الثاني12شكل )  
 

( عبارة عن فستان بدون اكمام بو قصة عمي شكل منحني من قماش كرونا واألخرى من الجبردين البني وىو 8الشكل )
 يناسب فترة الصباح لمعمل. 

( يوضح عممية فتح الكباسين من أعمى فتحة خط الكتف وايضا من أسفل حردة االبط فيتم نزول الفستان االول 9الشكل )
ي وىو عبارة عن فستان كب بو حمالة من القماش بالمون الفوشيا وحمالة باإلكسسوار الكاجول ويبدأ ظيور الفستان الثان

األلماس في منطقة الصدر ويحيط االكسسوار عمي حافة الكب السواريو وتظير الجيب بألوانيا المنقوش باألسود والفوشيا 
 واألبيض.
بات )السيرة( بعد تحولو من مالبس خارجية لمعمل ( وفيو يتم ظيور الموديل الجديد الذي يناسب مالبس المناس10الشكل )

 الي مالبس سواريو.
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 ( التصميم الثاني في صورته األولى8شكل )

 
 ( التصميم الثاني في مرحمة التغيير بين الصورتين األولى والثانية9شكل )

 
 ( التصميم الثاني في صورته الثانية13شكل )

 
 قطعتين أحداىما فستان كاجول واألخرى فستان سواريو.الموديل عباره عن : التصميم الثالث

سم وعرض 9االمام عبارة عن كورساج بدون اكمام بو قصتان عرضيتان يبدأ طول القصة من خط نصف االمام بحوالي 
سم ويبمغ عرضيا من ذيل الكورساج 15من حرده االبط من بعد األولى ن تبدأ القصة اسم وىناك قصتان طوليت19القصة 

من  ىوفاتح و الوردي بال المنقوش ونملاأن  (13) سم، نري كما ىو موضح بالشكل27.5ويبمغ طول منحني القصة سم 12
قماش ساده كحمي. يوجد في خط نصف االمام سوستو نحاس. جرار السوستو  والمون االخر ىوقماش كريب ليكرا بينما 

خامو الساتان والتل. يوجد استراس بالمون االزرق عمى ىو جرار بوجيين. كورساج االمام مبطن بخمف الموديل الثاني ذو 
سم 106. والجيب ىي جيبو اقل من نصف كموش ويبمغ طوليا vذيل الكورساج عمي شكل حرف -صدر االمام الساده 

خري من قماش الشيفون كريب وتعتبر طبقو الشيفون كريب ىي جيب أوىي من قماش الشيفون المشجر مبطنو بطبقو 
ان التقنية كاالتي: يتواجد في ذيل الجيبة من اسفل قطان محبوس بدواس سوستو عمي محيط ذيميا كمو عن الكاجوال حيث 
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شد القطان يتم تضيق محيط الذيل الي ان يصل الي مقاس محيط الوسط ثم يتم قمب الجيب الي اعمي ليظير القماش 
قده من الخمف. وقد تم حصر مكونات الموديل يتم بعد ذلك ربط القطان بالجيب عمي الوسط وع-شيفون كريب الكاجوال.

 (.3وتكمفتو التقديرية من القماش المستخدم في الجدول)

 ( توصيف التصميم الثالث وتكمفته التقديرية من القماش:3جدول )
 التكمفة التقديرية )جنيه( الشكل القماش

 كريب استريتش مشجر -1

 

 50: الكريب استرتشسعر المتر من خامو 
 جنيو 

 متر  0.75االستيالك : 
 جنيو37.5الكمية لمموديل:  ةسعر الخام

 الكريب شيفون -2

 

 جنيو  40: الكريب شيفونسعر المتر من خامو 
 متر  3.5االستيالك : 
 جنيو140الكمية لمموديل:  ةسعر الخام

 الساتان استريتش -3
 
  

سعر المتر المربع من خامو الستان استرتش: 
 جنيو  50

 متر 1االستيالك : 
 جنيو50سعر الخامو الكمية لمموديل: 

 التل االيطالي -4
 

 

 جنيو  30سعر المتر المربع من خامو التل: 
 متر 0.5االستيالك : 

 جنيو15سعر الخامو الكميو لمموديل: 
 الشيفون المشجر-5
 

 

 جنيو 70سعر المتر المربع من الشيفون المشجر: 
 متر3االستيالك : 

 جنيو.210الخامو الكميو لمموديل: سعر 
من  المتحولة الشنطة -6

 مع السمسمةالصديري 
 

 ألماسوفصوص  األلوانستراس متعدد سعر 
 جنية20 الشنطة ىصغيره عم

 جنيه 47275 التكمفة الكمية لقماش الموديل
 الشكل المسطح وباترون التصميم الثاني:

   
 شكل جيبة نصف كموش شكل خمف الكورساج شكل أمام الكورساج

 ( الشكل المسطح لمتصميم الثاني11شكل )



 العدد العاشر                                                                فنون                      المجمة العمارة و 

664 
 

   
 أجزاء باترون أمام الكوساج

 
 شكل خمف الكورساج

 

 ( باترون الكورساج لمتصميم الثالث12شكل )
 

( عبارة عن فستان كاجول بدون اكمام بو قصتان من االمام مغمقة بسوستة من الوجيين وىو من قماش كريب 13الشكل )
جونمة ، منقوش مع المون الكحمي والفستان مبطن بخامة قماش ستان وتل وعمى الفستان بميزر بنفس الخامة المنقوشة

منطقة الوسط ويوضع عمي الفستان  ىالفستان شيفون كريب ولونيا كحمي مثبت في نيايتيا قطان يمكن شدة وثنية ال
 صديري من الكريب المنقوش.

ن من أعمى فتحة خط الكتف وايضا فتح السوستة من االمام وفتح شريط القطان الذي من ( يوضح فتح الكباسي14الشكل )
وظيفتو ثني الذيل عمى الوسط فيتم ظيور الفستان الثاني وىو عبارة كب من قماش الستان البنفسجي محاك بقماش تل في 

 منطقة الصدر والجيبة من قماش كريب مشجر. 
الجديد والذي يظير فيو شريط فصوص حول الرقبة والوسط ليناسب فترة المساء ( وفيو يتم ظيور الموديل 15الشكل )

والسيرة بعد تحولو من مالبس خارجية لمعمل فترة الصباح اما الصديري فيتحول الى شنطة بيا سمسمة معدنية كحمالة، 
 مكمل.الباإلضافة لبعض الفصوص حتى تالئم 

 

 
 ( التصميم الثالث في صورته األولى13شكل )
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 ( التصميم الثالث في مرحمة التغيير بين الصورتين األولى والثانية14شكل )

 
 ( التصميم الثالث في صورته الثانية15شكل )

 النتائج والمناقشة:
( يوضح رأي الفئة المستيدفة في محاور تقييم التصميم األول، حيث كان رأي العينة المستيدفة في محور 16الشكل )

% 70% ضعيف. أما بالنسبة لمحور الخامة فجاء 7.5% جيد، و 12.5% ممتاز، 80بمعدالت الفكرة التصميمية 
% جيد، و 22.5% ممتاز، 65% ضعيف. في حين جاء تقييم محور التصميم بشكل عام 5% جيد، و 25ممتاز، 
 % ضعيف.12.5

 
 ( رأي العينة من الفئة المستهدفة في التصميم األول16شكل )

الفئة المستيدفة في محاور تقييم التصميم األول، حيث كان رأي العينة المستيدفة في محور  ( يوضح رأي17الشكل )
% ممتاز، 67.5% ضعيف. أما بالنسبة لمحور الخامة فجاء 15% جيد، و 15% ممتاز، 70الفكرة التصميمية بمعدالت 

% 15% جيد، و 30 % ممتاز،55% ضعيف. في حين جاء تقييم محور التصميم بشكل عام 2.5.% جيد، و 30
 ضعيف.
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 ( رأي العينة من الفئة المستهدفة في التصميم الثاني17شكل )

( يوضح رأي الفئة المستيدفة في محاور تقييم التصميم األول، حيث كان رأي العينة المستيدفة في محور 18الشكل )
% ممتاز، 80لمحور الخامة فجاء % ضعيف. أما بالنسبة 5.5% جيد، و 7% ممتاز، 87.5الفكرة التصميمية بمعدالت 

% 10% جيد، و 20% ممتاز، 70% ضعيف. في حين جاء تقييم محور التصميم بشكل عام 2.5% جيد، و 17.5
 ضعيف.

 
 ( رأي العينة من الفئة المستهدفة في التصميم الثالث18شكل )

أعمى تقدير بمعامل مقداره  3( يوضح معامل الجودة لمتصميمات محل الدراسة حيث حقق التصميم رقم 19الشكل )
%. مما يدل عمى حصول 84.44( بمعامل مقداره 2% وأخيرا التصميم )87.78( بمعامل 1% يميو التصميم )90.83

األغراض التصميمة المستيدفة التي تحقق التصميمات الثالثة عمى قبول العينة المستيدفة بنسب ممتازة، وذلك لتحقيقيا 
 رغبات المستيمكين من حيث الفكرة التصميمية والخامة المستخدمة والتصميم.

 

 
 ( معامل الجودة لتقييم التصميمات محل الدراسة19شكل )
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 خالصة النتائج:
  تناسب المرأة العاممة وايضا توصل البحث من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية لمتصميمات التي تم تنفيذىا والتي

تصميمات يتم ارتدائيم بطرق مختمفة تناسب الصباح وايضا  3تتناسب مع الموضة الحالية من خالل تنفيذ 
 350إلى  300السيرة مع الحفاظ عمي القيمة والوظيفية واالقتصادية والتي كانت ال تتعدي في كل تصميم من 

 جنية قيمة فعمية بخالف عمميات التشغيل.

   ومن ىنا تتحقق أىداف البحث بانة تم االرتداء بطريقة مختمفة كما تم التغمب عمي معوقات االنفاق التي ترىق
 االسر في الوقت الحالي.

 
 التوصيات:

  يجب ان يوجو التصميم لحل بعض مشاكل المرأة العاممة وتحقيق كافة رغباتيا في التصميم والتميز بحيث يتم
 وتناسب الموضة وتحقق االشباع النفسي ليا والظيور باألفضل دائما االرتداء ألكثر من طريقة 

  .كما يجب عدم االغفال عن الجانب االقتصادي الذي يمثل العبء الدائم لألسر المصرية 

 شكر وتقدير:
كمال ىذا البحث من منسوبي المعيد العالي لميندسة والتكنولوجيا  أتقدم بخالص الشكر لكل من عاونني في تطوير وا 

الطالبات الذين شاركوا في تطبيق االستبيان عمى العينة محل الدراسة. الجيد المبذول من الطالبتين الموظفات و بالمحمة. 
وا لي الدعم الالزم وفر داليا السعدني ودينا السعدني ومشاركتيم الجادة والفاعمة. كما أشكر أيضا لمزمالء من المعيد الذين 

 لتنفيذ وتطبيق ىذا البحث. 
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