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 الملخص:

جاكيتات  في وتوظيفها مبتكرة ملبسيهاألزياء لعمل تصاميم  في مألوفة الغير البيئة استخدام خامات إلى يهدف البحث

 .المنتجة التصاميم وعن الفكرة هذه رضائهن عن مدى على والتعرف الشابات،

وذلك من خالل عمل استبيان استطالعي لمعرفة سمات ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتخاذ منهجين المنهج االستطالعي 

الجاكيت الذي تفضله الشابات ومعرفة حاجاتهم إليجاد جاكيتات بخامات جديدة وغريبة. كما اتبع البحث المنهج التجريبي من 

خامات الطبيعية خالل القيام بتغيير الخامات المستخدمة عادةً في األزياء بخامات بديلة من البيئة المحيطة، وذلك بحصر ال

والصناعية الموجودة في البيئة المحيطة كالخشب والبالستيك والخيش المراد استخدامها وتوليفها مع الخامات المألوفة من 

األقمشة كالجينز والجلد والكريب، والتطريز بالخرز. كما تم إجراء تجارب أولية لمعرفة مدى مالءمة الخامة غير المألوفة 

طريقة توليفها مع الخامات المألوفة ومناسبتها للفئة المستهدفة ومعرفة آراء تلك الفئة حول هذا التغيير مع التصميم وتحديد 

 الذي يهدف إلى تحقيق غايتهم في التجديد والتغيير مع المحافظة على القيمة الجمالية والوظيفة للقطعة.

 40و   51وائياً حيث تراوحت أعمارهن ما بينشابة من مدينة الرياض وتم اختيارهن عش 304تكونت عينة الدراسة من 

عام من محبات التجديد. وأظهرت النتائج تفضيل الشابات الرتداء الجاكيت وميل غالبيتهن إلى ارتداء القطع العملية التي 

لفئة تتسم بـ: الغرابة والتميز واالبتكار والتناسق وإمكانية ارتداءها دون ضرر، ومن اهم نتائج الدراسة أيضا رغبة ا

المستهدفة في الحصول على القطع المميزة والغريبة وميلهن إلى التجديد وتقبل غالبيتهم لتوليف خامات البيئة في ازياء 

 الشابات.

 

 التوليف. -البيئة  –األزياء  كلمات مفتاحية:
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Abstract: 

The research is intended to use ore gas environment familiar in fashion for designs most 

innovative and employ them in the Jackets screens, and identify the extent of see about this 

idea and designs of the organization. 

In order to achieve the objectives of the study have been taken to approach the house survey 

through questionnaire survey to know the attributes of the jacket that you prefer young 

women and their need to find jackets with new and exotic. As a research pilot through the 

change of raw materials commonly used in the fashion the fifth alternative from the 

surrounding environment, in order to limit the natural raw materials and industrial existing 

in the surrounding environment such as wood, plastic, and burlap to be used and 

synthesized with the raw materials of familiar fabrics as denim and leather crape, and 

embroidery with beads. It has also been conducting preliminary tests to know the suitability 

of the raw unfamiliar with the design and determine a way to synthesize her with the raw 

materials of familiar and appropriate to the target group and the views of that group about 

this change which is aimed at achieving the goals in the renewal and change while 

maintaining the aesthetic value and function of the sector. 

The study sample was made up of 403 young women from Riyadh who were chosen at 

random, ranging from 15 to 30 years of love for renewal. The results showed that young 

women preferred to wear a jacket and that the majority of them tended to wear practical 

pieces that were: exotic, distinctive, innovative, harmonious and capable of wearing them 

without harm.a key result of the study was also the desire of the target group to acquire 

distinctive and exotic parts, their inclination to regenerate and the acceptance of the 

majority of them to synthesize environment materials in young women's costumes. 

Key word: Fashion-environment-synthesis 
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 المقدمة:

، وغالبية من هم في عمر الشباب يميلون شخصية مرتديها ومدى حبه للتجديد في وقتنا الحاضر أصبحت المالبس تدل على

هي الفترة التي تحتل فيها  إلى حب الظهور وارتداء األلبسة غير التقليدية، ولقد أوضحت العديد من الدراسات أن سن الشباب

أن االهتمام بالتزين وجذب االنتباه كان أعظم بين الفتيات، وحينما  (2002)فرغلي، المالبس المركز األول، وقد وجد 

ماً من المراهقة توافقت المجموعات مع العمر الزمني كانت المراهقة المتقدمة )سن الثامنة عشر عاماً( هي أكثر اهتما

 األصغر سنا )اثنتي عشرة عاماً(.

وجدت أن هناك إقبال كبير   (2002)فرغلي، " وكمعيار لالهتمام فإن الباحثة Silvermanوطبقاً لما ترويه "سلفرمان 

ة إلى االمتناع عن األحداث االجتماعية للفتيات على األعمال اإلضافية رغبة في اكتساب المال لشراء المالبس، باإلضاف

عند عدم توفر المالبس المناسبة. وبذلك تظل الحاجة مستمرة إلى البحث عن خامات جديدة في صناعة المالبس الستخدامها 

 . (2002)فرغلي، أو إضافتها لألزياء لتعطي شكالً جديداً يرضي جيل الشباب 

 والوظيفي الجمالي األداء في دور كبير لها الفني العمل في المستخدمة الخامة اختيار ان  2014 )احثة )حسان،الب وقالت

 .استخدامها مجاالت في تختلف ثم ومن الخامات من عن غيرها تميزها التي بخواصها خامة كل تتسم حيث الفني، للعمل

الفعلية.  للممارسة نتيجةً  قرب عن الخصائص لمعرفة المباشرة الحرة التجارب دون إجراء المادة خواص معرفة يمكن وال

 قطع تنتج صحيح بشكل عند استغاللها و عدة مميزات لها األسالك و الورق خامتي أن  2016 )الجاسر، (الحظت كما

 مبتكر. بأسلوب لتصميم أزياء جديدة أفكار طرح على تساعد و فنية قيمة ذات و راقية

 

 اإلطار النظري:

 مبتكرة ملبسية قطع استغاللها إلنتاج يمكن التي مألوفة غير الخامات من عدد وهناك التصميم، في أساسي عنصر الخامة تعد

 على قوي تأثير لها البيئة خامات أن 1997 )محمد،( يقول  التصميم، على الجمالية اللمسات إلضفاء مستحدثة بخامات

 باستخدام مالبسه وصنع بدمائها الكهوف جدران على رسم و فكتب احتياجاته الخامات بهذه اإلنسان حقق وقد الفنية، األعمال

أهم  من تعد الخامة ( بأن 2014 حسان، ( ذلك الباحثة على وأكدت ومكمالتها، مالبسه صناعة في الحيوانات وعظامها جلود

 وأفكاره الذهني ازداد نشاطه كلما توظيفها، وطرق وخواصها بالخامات الفنان معرفة اتسعت فكلما ، التصميم مصادر

 متكامالً. عمالً فنيا لتصبح الفكرة عن للتعبير وسيلة هي للفنان بالنسبة فالخامة اإلبداعية

 اهمية البحث:

تكمن اهمية البحث في االستفادة من الخامات غير المألوفة وتوظيفها مع االقمشة المتداولة إلنتاج قطع ملبسية بطريقة جذابة 

 وجديدة.
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 البحث:اهداف 

 حصر بعض الخامات غير المألوفة من البيئة لعمل تصاميم ملبسية مبتكرة للشابات. -

 الجاكيتات. المألوفة فيتوظيف الخامات غير  -

 التعرف على مدى رضى الشابات عن الفكرة والتصاميم المنتجة. -

 

 منهج البحث:

 البحث ( هو 2004أبوالنصر،) عرفه كما االستطالعي المنهج ويعتبر والتجريبي االستطالعي المنهج على البحث اعتمد

 .جوانبها وأبعادها وكشف بالظاهرة المحيطة الظروف استطالع إلى يهدف الذي

 التغيرات ومالحظة لحادثة ما المحددة للشروط ومضبوط معتمد تغير بأنه 2008) العزاوي، (فيعرف التجريبي المنهج أما

 البيئة من بديلة بخامات لألزياء العادة المستخدمة في الخامات بتغيير الباحثات فتقوم وتفسيرها ذاتها الحادثة في الناتجة

 والتجديد. التغيير في غايتهم إلى الوصول به التغيير المراد هذا حول المستهدفة الفئة آراء ومعرفة المحيطة

 عام.   30الى  15 تتراوح اعمارهن من من الشابات 403 من متكونة عشوائية تم تطبيق البحث على عينة

 .، الخرزالرخام، الخيش الصوف ،والبالستيك ، الجلدالخشبو الجينز :مثلالمستخدمة  وقد تم تحديد الخامات

 نحو المستهدفة الفئة آراء لمعرفة واستمارة الشابات تفضله الذي الجاكيت نوع لمعرفة رأي كما تم تطبيق استمارة استطالع

 المنفذة. والتصاميم الفكرة

 وتحديد خامة لكل المناسبة التقنية والصناعية وتحديد البيئة بنوعيها الطبيعية خامات البحث تمت من خالل حصر إجراءات

 مع التصميم المستخدمة الخامة مالئمة تهدف الى دراسة أولية اختبارات واجراء البحث فئة تفضلها التي الجاكيتات أنواع

 .المحددة للفئة ومدى مناسبته

 

 النتائج:

البيئة غير المألوفة في  وتوظيف خاماتتم اجراء االستبيان االستطالعي ونشره للشابات 

 تصميم ازياء للشابات ومعرفة اراء الفئة المستهدفة على القطع المنفذة.

 وتتضمن النتائج التي توصلت إليها الباحثات: 
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 االستطالعي:أوالً. نتائج االستبيان 

 

 

 

 

 (5شكل رقم )

 21إلى 20بين عام وكانت النسبة األعلى  40-51االشخاص الذين تراوحت أعمارهم ما بين 

 عاماً 

 

 

 

 

 (2شكل رقم )

 ة المستهدفة تفضل ارتداء الجاكيتانت غالبية الفئك

 

 

 

 

 

 (4شكل رقم )

 لغرض من ارتدائهم للجاكيت الزينةكان ا
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 (3شكل رقم )

 ( على غيرهcasualب اختيار الجاكيت العملي )غل

 

 

 

 

 

 (1شكل رقم )

والصوف والبوليستر والقماش الطبي أما النسبة األعلى  والجلد،تفاوتت أنواع األقمشة المفضلة بين الجينز، 

 زفكانت لقماش الجين

 

 ثانياً: توظيف خامات البيئة غير مألوفة على التصاميم:

وتم تم إجراء عدد من التجارب للتوليف بين الخامات المختلفة للوصول إلى قطع تتسم بالغرابة والحداثة، 

 :قطع مختلفة وكانت التجارب هي 1 إنتاج

 

 :خامة الجينزمع التوليف بين خامتي الخشب والخيش : التجربة األولى

، وإضافتهم على جاكيت جينز  والخيش المفرغفي هذه التجربة تم اختيار خامة الخشب ذات الشكل الدائري 

 .كاجوال بطريقة جمالية وزخرفية



  

7 
 

   

 ( 6شكل رقم )

 صور القطعة األولى توليف الخشب والخيش مع الجينز                            

 

 :خامة البالستيك المقلم مع خامتي الجلد والفروالتوليف بين : ةالتجربة الثاني

 في هذه التجربة تم اختيار خامة بالستيك أبيض مقلم مع جلد سادة رمادي وفرو أبيض 

   

 (7شكل رقم )

 القطعة الثانية توليف خامة البالستيك مع الجلد والفرو
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 :الجينز خامة خامة البالستيك معالتوليف بين : التجربة الثالثة

من خامة الجينز والنصف  بحيث يكون نصف الجاكيت في هذه القطعة تم دمج خامتي الجينز والبالستيك

 بينها بشريط من الليف المفكك. اآلخر بخامة البالستيك بتصميم غير متماثل والربط

 

 (8شكل رقم )

 القطعة الثالثة توليف خامة البالستيك مع الجينز                                  

 

 :خامتي الكريب والخرزمع بين خامة البالستيك : التوليف التجربة الرابعة

 في هذه التجربة تم اختيار خامة البالستيك الشفاف الثلجي المخطط لتطريز جاكيت من قماش الكريب. 

    

 (9شكل رقم )

 القطعة الرابعة توليف البالستيك مع الكريب والخرز                          
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 :خامة الجينزمع خامة الخيش والرخام : التوليف بين لتجربة الخامسةا

في هذه القطعة تم استخدام جاكيت جينز وتوليفه مع خامتي الرخام وخيوط الخيش، بإضافة قطع صغيرة من 

 الرخام وتزيينه بخيوط الخيش بطريقة الجدائل واألهداب.

    

 ( 01شكل رقم )

 والخيش مع الجينزالقطعة الخامسة توليف الرخام                             

 

 

 

 

   :فئة المستهدفة حول القطع المنفذةثالثا: أراء ال
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 مناقشة النتائج:

خالل التجارب التي قامت بها أظهرت النتائج تفضيل الشابات الرتداء الجاكيت وميل غالبيتهن إلى ارتداء القطع العملية، ومن 

جاكيتات تتسم بـ: الغرابة والتميز واالبتكار والتناسق وإمكانية ارتداءها  1الباحثات على الخامات غير المألوفة حيث تم تصميم 

 دون ضرر.

بل غالبيتهم نتج عن الدراسة أيضاً رغبة الفئة المستهدفة في الحصول على القطع المميزة والغريبة وميلهن إلى التجديد وتق

 للفكرة.

 

 (2رقم ) صورة-قطعة الثانية لا

 

 

 (4رقم ) صورة-الرابعةالقطعة 

 

 (5رقم ) صورة-الخامسةالقطعة 

 
 

 1 نتا   تقييم مدى جمال القطع المنفذة 

 (11شكل رقم )

 نتا   تقييم مدى جمال القطع المنفذة

 (12شكل رقم )

 نتا   اإلجابة على سؤال )هل القطعة مألوفة( 

 (4رقم ) صورة-الثالثةقطعة لا
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 اهم االستنتاجات:

 تم تلخيص النتائج في ثالثة محاور أساسية:

 االستطالعي:أوالً. االستبيان 

 . نتج عن ذلك تفضيل الشابات الرتداء الجاكيت بغض النظر عن سبب ارتداءه سواء كان للتدفئة أو للزينة. 5

 الجينز العملي عن غيره من األنواع األخرى.. ميل غالبية الفئة المستهدفة إلى ارتداء الجاكيت 2

 ثانياً: اجراء التجارب على الخامات غير المألوفة:

 جاكيتات تتسم بـ: 1من خالل التجارب التي قامت بها الباحثات على الخامات غير المألوفة تم الحصول على 

 مناسبة الخامات المستخدمة في الجاكيت الواحد مع بعضها البعض  .5

 والتميز واالبتكار.الغرابة  .2

 إمكانية ارتداءها دون ضرر. .4

 ثالثاً: االستبيان الذي يهدف إلى معرفة آراء الفئة المستهدفة عن القطع المنفذة:

 رغبة الفئة المستهدفة في الحصول على القطع المميزة والغريبة.

 ميل الشابات إلى التجديد.

ل تفاعلهن وإبداء إعجابهن بالقطع المنفذة واقتراحهن لخامات تقبل غالبية الفئة المستهدفة للفكرة ويتضح ذلك من خال

 جديدة.

 

 :والتوصيات الخالصة

تم تصميم خمس تصاميم مختلفة وتوليف خامات الخشب والخيش والبالستيك المقلم والجلد والفرو والبالستيك والكريب 

 والخرز والرخام والجينز.

ن ارتداء الجاكيت وكان الغرض من ارتدائه للزينة وغلب اختيار الجاكيت وقد تم استنتاج ان الشابات كان غالبيتهم يفضل

 .ه( على غيرcasualالعملي )

وتوصي الباحثات باالتجاه إلى كل ما هو جديد من الخامات غير المألوفة ومحاولة استغاللها في مجال األزياء، والجرأة 

من الدراسات حول الخامات  وإجراء المزيدالخامات بأساليب مختلفة والبعد عن التقليد والمألوف،  والمخاطرة في تجريب

 التي تم استخدامها.
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 (. االتجاهات الملبسية للشباب. القاهرة: دار الفكر العربي.2002د.زينب عبد الحفيظ فرغلي. )

 (. قواعد ومراحل البحث العلمي . القاهرة: مجموعة النيل العربية.2003د.مدحت أبو النصر. )

(. دراسة ماجستير بعنوان "تصميم األزياء باستخدام اإلمكانات التشكيلية لتوليف 2003ريف. )دالل عبدهللا الحارثي الش

 الخامات". القصيم: جامعة القصيم.

 (. فن تصميم األزياء. حلوان : دار العلوم.2053رحاب رجب محمود حسان. )

 (. المعجم الصافي في اللغة العربية. 5982صالح العلي الصالح، و أمينة الشيخ سليمان األحمد. )

 (. خامات النخيل واالستفادة منها في مجال األشغال الفنية. الرياض: جامعة الملك سعود.2002عائشة عبدالجبار العيسى. )

(. إدارة األصول الفكرية. القاهرة: دار 2054ني. )عزة جالل مصطفى نصر، عدنان محمد أحمد، و منى سليمان الذبيا

 النشر للجامعات.
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 (. نظريات االبتكار في تصميم األزياء. نصر: دار الفكر العربي.5991عليه عابدين . )

 (. مجاالت في التربية الفنية. الرياض: دار المفردات للنشر والتوزيع.5997مصطفى حنفي محمد. )

(. دراسة ماجستير بعنوان"بناء أسس وتقنات التشكيل وتنفيذ مالبس النساء من خامتي الورق 2056هيفاء عبدهللا الجاسر. )

 واألسالك". القصيم: جامعة القصيم.

 

 

 


