
 2021 مارس                        نووالعشر السادسالعدد  - السادسالمجلد  -مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 

DOI:  10.21608/mjaf.2020.26393.1550                                                                                                               585  

وتوظيفه عند تصميم أزياء المرأة إلخفاء  اإليهام البصرى واألبعاد الجمالية للخط الهندسي

 العيوب الجسمية

Visual Illusion and the Aesthetic Dimensions of the Geometric Line and its 

Use in Designing Women's Fashion to Hide Physical Defects 

 سماحة محمد محمد وفــاء /دم. أ. 

 المنصورة جامعة النوعية التربية كلية - المساعد والمالبس النسيج أستاذ

Assist. Prof. Dr. Wafaa Mohammed Mohammed Samaha  

Assistant Professor of Textile and Garment - Faculty of Education, Mansoura University 

dr-wafaa_s@yahoo.com  

 العدوي إبراهيم حسن نــورا /دم. أ. 

 المنصورة جامعة النوعية التربية كلية - المساعد والمالبس النسيج أستاذ

Assist. Prof. Dr. Nora Hassan Ebrahim Eladwy  

Assistant Professor of Textile and Garment - Faculty of Education, Mansoura University 

nora_eladawy@yahoo.com  

 الملخص:

الفنية الحديثة التي كانت متأثرة بالتقدم والتطور كرد فعل على تفاعل  انطلقت في العصر الحديث العديد من اإلتجاهات

وتعتمد هذه الطريقة على  البصري،ومن هذه االتجاهات الفنية فن" األوب آرت" أو ما ٌسمى بالفن  عصره،المصمم مع 

البصرية بإحداث صدمات وعلى الرؤية  الهندسية،التأثيرات الناتجة عن دراسة الخطوط والتدرج في األلوان والمساحات 

 .سريعة توحى للعين بتشكيالت وإيحاءات معينة

وتعتبر مدرسة الخداع البصرى من المدارس الفنية التى لها دور بارز وواضح فى مجال تصميم األزياء كأسلوب علمى  

ما يعتمد على حدود فالمظهر الخارجي يعتمد على المالبس أكثر م للمرأة،حديث في عالج بعض العيوب الظاهرية الجسمية 

الجسم، وهيئة الفرد قد تبدو أصغر أو أكبر من خالل الزي الذى يرتديه ، أي يمكن من خاللها اإليحاء بالحجم أو الطول 

 .المرغوب عن طريق توظيف األشكال والخطوط في تصميم األزياء

يق اإليهام البصری فى تصميم تنورات ومن هذا المنطلق ؛ فإن هذا البحث يهدف إلى توظيف جماليات الخط الهندسي عن طر

( من 15)جونالت( يمكن من خاللها إخفاء العيوب الجسمانية للمنطقة السفلية للمرأة ، ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم )

األفكار التصميمية لتنورات المرأة باستخدام عنصر الخط الهندسى كأحد عناصر التصميم بأفكار متنوعة ، وتم توظيف هذه 

مات مع بعض األنماط الجسمية للمرأة المتسمة بعيوب ظاهرية خاصة بالمنطقة السفلية )األرداف، البطن، السيقان(، التصمي

الجانب  –ثم تم إعداد استمارة استبيان لتقييم هذه التصميمات من قبل المتخصصين فى ثالثة محاور وهي )أسس التصميم 

 اإليهام البصري(. –الجمالى 

الهندسي لألفكار التصميمة من خالل توظيف فن الخداع  التصميمي للخطى أنه يمكن تحقيق اإلبداع وأسفرت النتائج إل 

البصرى وتقنياته المتنوعة لتحسين الرؤية البصرية للمرأة لذاتها وشكلها المتناسق كمحاولة إلخفاء بعض العيوب الجسمية 

ضوء متوسطات تقييم المتخصصين من حيث توافر كل حيث القت التصميمات المقترحة درجة قبول ونجاح في  الظاهرية؛

باإلضافة إلى تحقق المعالجة التوظيفية إلخفاء بعض العيوب  البصرى،من أسس التصميم والجانب الجمالي وااليهام 

 .المرأةالجسمانية للنصف السفلى لجسد 

  المفتاحية:الكلمات 

 العيوب الجسمية. الجمالية، المرأة، األبعادتصميم أزياء  البصري،اإليهام 
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Abstract: 
In the modern era, there were many new artistic trends that were influenced by progress and 

development as a reaction to the interaction of the designer with his time, and from these artistic 

trends is the art of the Opp Art, or what's called visual art, this method depends on the effects 

of studying fonts, g Gradient in colors, and geometric areas, and on visual vision, by creating 

rapid shocks that inspire the eye with certain shapes and suggestions. 

The Optical Deception School is considered one of the technical schools that plays a promine

nt and clear role in fashion design as a modern scientific method in the treatment of some of t

he physical defects of women, the outside is more about clothing than about body boundaries, 

and the individual's body may look smaller or larger through the uniform he's wearing, that is, 

it can imply the desired size or length by using shapes and lines in fashion design. 

And in this sense ;This research is aimed at recruiting geometric line aesthetics from the visua

l illusion in designing Gonella  which can hide the physical defects of the lower area of the 

woman, To achieve this goal, 15 design ideas for women's enlightenment were designed using 

the geometric line element as one of the design elements with a variety of ideas, These designs 

have been employed with some physical patterns of the woman with apparent area defects 

(Larger Perimeter Size, abdomen, legs),A questionnaire was then prepared to evaluate these 

designs by specialists in three main areas: the design foundations, the aesthetic side, visual 

illusion. 

The results showed that the design creativity of the geometric line of ideas can be achieved 

through the use of optical illusion art and its various techniques to improve the visual vision of 

the woman herself and her consistent shape as an attempt to hide some physical defects; The 

proposed designs were accepted and successful in light of the averages of specialist evaluation 

in terms of availability of the design foundations, aesthetic aspects, and optical illusions, in 

addition to achieving functional processing to hide some physical defects of the lower half of 

the woman's body . 

Keywords:  
Visual illusion, women's fashion design, Aesthetic dimensions, Physical defects. 

 

 المقدمة:

ظهر فن الخداع البصرى فى النصف الثاني من القرن العشرين ، ويقوم هذا الفن على بعض الخدع الحسية في عملية االدراك 

 parole) البصري وهو العملية التى يتم بها معرفتنا لما حولنا من أشياء واستجابات وجدانية عن طريق حاسة البصر.

1996) 

فن اإليهام البصري فن ذو شكل هندسي محدد تحديداً دقيقاً بحافات حادة ، واألشكال ذاتها تنزع إال أن تكون ذات ويعتبر 

 (1988)مظفر  طبيعة هندسية بدالً من أن تكون على سجيتها ، وأيضاً إنها تنزع إلى أن تكون أشكاالً تجريدية .

 أكبر أو أصغر يبدو قد فالجسم ،جسمه على حدود يعتمد مما أكثر على مالبسه يعتمد لإلنسان يالخارج المظهر ونجد أن

وهذا يتم  عن طريق اإليهام البصري ، المرغوب الطول أو بالحجم يحاءاإليمكن  أي الفرد، يرتديها التي المالبس خالل من

 بتصميمات في اإليحاء كبير وتأثير قوة أن للخطوط والملمس، ونجد والخطوط واألشكال لأللوان البارع عن طريق التوظيف

         (PullenJA 1990) حقيقته. من أوأنحف أضخم أطول، أو أقصر شكل الفردًتظهر 
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 الطولية فالخطوط الجسم وقوام شكل مع الملبس في  الموجودة الخطوط  مالئمة مدى في االعتبار يؤخذ أن يجب لذلك

 ُتناسب يجعلها مما واالمتالء بالقصر توحي والخطوط األفقية الممتلئة القصيرة السيدة يناسب وهذا والنحافة بالطول توحي

 يجب ، لذلك النحيفة السيدة ُتناسب فأنها وبالتالي باالمتالء إحساس أما الخطوط المنحنية فتعطي ، والنحيفة الطويلة السيدة

وإظهارها بصورة جمالية  موفقاً  اختيارها يكون كي للخطوط المختلفة التأثيراتتختار كل سيدة مالبسها بما يتناسب مع  أن

 (2001)عابدين  متناسقة.

الجسم ،  ذلك مع شكل تتالءم وأبعاد بنسب وطريقة توزيعها الخطوط على أساساً  تعتمد تنورات"جونالت" المرأة وتصميم

 األجزاء تحديد ذلك يلي ثم الفراغ ، إحاطة إلى يؤدي ذلك فإن معاً  الخطوط التقاء وعند والعرض الطول أبعاد الخط ويوفر

 الوضع هو عما هيئة الفرد بصورة مغايرة ُيظهر الملبسي تصميمال في الخطوط توزيع فإن وبالتالي والمسطحة، المجسمة

 (K.APeters 1979) بالفعل. عليه

 للوصول منطلًقا يكون أن الخط الهندسي وتوظيفه في اإليهام البصري ُيمكن ؛ فإن استثمار جماليات وامكانيات ونتيجة لذلك

للنقاط السلبية  والعالجية الرؤية الجمالية والتصميمية  مجال تصميم التنورة "الجونلة" لتحقيق في ومستحدثة جديدة رؤى إلى

 في جسم المرأة .

 مشكلة البحث:

توظيف األبعاد الجمالية للخط الهندسي عند تصميم تنورات  يمكن كيف :اآلتي الرئيسي التساؤل في البحث مشكلة تتحدد

 ؟البصريطريق اإليهام  السيقان( عنبمنطقة )األرداف، البطن،  المرأة إلخفاء العيوب الجسمية السفلية

 هي:ويتفرع من هذا التساؤل تساؤالت فرعية 

فى تصميم تنورات المرأة إلخفاء العيوب الجسمية من  البصريما تأثير توظيف الخط الهندسى عن طريق اإليهام  .1

 ؟الناحية التصميمية

المرأة إلخفاء العيوب الجسمية من  فى تصميم تنورات البصريما تأثير توظيف الخط الهندسى عن طريق اإليهام  .2

 ؟الناحية الجمالية

 المرأة؟ ألزياء الجسمية الظاهريةلتوظيف الخط الهندسي في إخفاء العيوب  البصريما درجة تحقق اإليهام  .3

 البحث:أهمية 

 .واستثمارها المعاصرة للفنون الجمالية القيم إدراك .1

 .للمنظقة السفلية تصميم أزياء المرأة وإخفاء العيوب الجسمية الظاهرية فى البصريإلقاء الضوء على أهمية الخداع  .2

 .إخفاء العيوب الجسمية للمنظقة السفلية للمرأةاالستفادة من األساليب الفنية لألبعاد الجمالية للخط الهندسي في  .3

 البحث:أهداف 

إلخفاء  فى تصميم التنورة النسائية البصريالخط الهندسي عن طريق اإليهام جماليات التعرف على تأثير توظيف  .1

 التصميمية.من الناحية  العيوب الجسمية

إلخفاء العيوب  فى تصميم التنورة النسائية البصريالتعرف على تأثير توظيف الخط الهندسي عن طريق اإليهام  .2

 الجمالية.من الناحية  الجسمية

 المرأة. ء العيوب الجسمية ألزياءلتوظيف الخط الهندسي في إخفا البصريدراسة درجة تحقق اإليهام  .3
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 البحث:فروض 

 إخفاء العيوبٌتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقييم تصميمات التنورات المقترحة من توظيف الخط الهندسي في  -1

 تحقيق أسس التصميم وفقاً آلراء المتخصصين. المرأة في الجسمية ألزياء

تصميمات التنورات المقترحة من توظيف الخط الهندسي في إخفاء العيوب  بين تقييمٌتوجد فروق ذات داللة إحصائية  -2

 تحقيق الجانب الجمالي وفقاً آلراء المتخصصين. المرأة في الجسمية ألزياء

تصميمات التنورات المقترحة من توظيف الخط الهندسي في إخفاء العيوب  بين تقييمٌتوجد فروق ذات داللة إحصائية  -3

 تحقيق اإليهام البصري وفقاً آلراء المتخصصين. أة فيالمر الجسمية ألزياء

 ٌتحقق تصميمات التنورات المقترحة درجة قبول ونجاح في ضوء متوسطات تقييم عينة البحث لمحاور التقييم. -4

  البحث:منهج 

 التنورات،وكذلك أشكال  السيكولوجية،من خالل دراسة وتوضيح أهمية الخط الهندسي وأشكاله وتأثيراته  الوصفى:المنهج 

 واألسس التي يقوم عليها وما يحمله من قيم جمالية وفنية. البصري وماهيتهوفن الخداع 

ة النقاط تنورة(  بتوظيف الخط الهندسي لمعالج15النسائية )  تصميمية للتنورةمن خالل إجراء مقترحات  التجريبي:المنهج 

 السلبية فى جسم المرأة.

 البحث:حدود 

 بشرية:حدود 

  ( محكم.11المحكمين في مجال تخصص تصميم األزياء والنسيج والمالبس ) 

 ( 35: 20( إمرأة  من محافظة الدقهلية تتراواح اعمارهن ) 60عينة عشوائية ) 

 حدود زمانية :

  م .27/2/2020وحتى  1/12/2019تم تطبيق البحث في الفترة من 

 حدود نوعية :

 .األبعاد الجمالية للخط الهندسى 

 . التنورة ) الجونلة ( كأحد أزياء المرأة 

 . العيوب الجسمية السفلية للمرأة 

 

 أدوات البحث:

 االستبيان المقدم للسادة المتخصصين المحكمين والمكون من ثالثة محاورلقياس مدى تحقق كل من )أسس التصميم- 

 عبارات( 3اإليهام البصرى( ولكل محور )  -الجانب الجمالي

  ( 7االستبيان المقدم لعينة البحث مكون من . ) عبارات 

 البحث:مصطلحات 

 Carraher)  للجسم.المرئي والواقع الفيزيقي المادي  إدراكهو الخبرة المرئية الناتجة عن تعارض  البصري:اإليهام  -

and Thurston 1966) عن عروض بصرية مستوية الخطوط  أو المناطق باللونين األبيض واألسود يدرك  ، وهوعبارة

 (DeSpezio 2001) فيها المالحظ  الطول والحجم بشكل غير واقعى يحسبها أنها غير دقيقة .

 : واللفظ البصري هنا ينطبق  هو خاصية ديناميكية تستثير صوراً وإحساس بالحركة عند المشاهد ، الخداع البصرى

 (1983)البسيونى  على األعمال ذات البعدين والثالثة ابعاد التي تكشف عن قدرة العين على اإلبصار.
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 :هو العملية الكاملة لتخطيط منتج ما وإنشائه بطريقة ُمرضية من الناحية الجمالية والوظيفية إلشباع حاجات  التصميم

 (2006)اسماعيل  الملبسية.الفرد 

 : مصمم هو الكيان المبتكر والمتجدد في خطوطه ومساحاته اللونية وخاماته المتنوعة والتي يحاول  تصميم األزياء

 (2014)عيسى  األزياء أن يترجم بها عناصر التكوين إلى تصميم مستحدث ومعايش لظروف الواقع بصورة تشكيلية رائعة .

 :ُيعرف على أنه األثر الناتج لحركة نقطة في اتجاه ما ، كما يمكن النظر إليه باعتباره نقطة حدث لها  الخط  الهندسي

 (1997)السيد  لتربط بين نقطتين جديدتين .استطالة 

 :"الموضة.هي الجزء السفلى من الزى الذى يبدأ من الوسط منهياً أعلى أو اسفل الركبة حسب وضع  التنورة " الجونلة 

 (2007)زغلول 

  المورفولوجي للجسم والذي يمكن التعبير عنه بثالث موازين تقديرية تضح هو الوصف الكمي للبناء  الجسمي:النمط

 (1998)حسانين السمين(  -العضلي –شكل الجسم من خالل ثالث أنماط )النحيف 

  السابقة:الدراسات 

 منها:تم تناول العديد من األبحاث بعض الموضوعات المتعلقة بالبحث الحالي  

  األبعاد على إلى التعرف (2014)الحسنات حيث هدف بحث البصرى : اإليهام دراسات تناولت موضوع الخداع 

 عالقات بنية على قائمة البصري الفن في التحوالت البصري ؛ بينما توصلت النتائج إلى أن الفن في الهندسي للشكل الجمالية

 (2016)جعفر جمالية ، وهدف بحث  ابعاداً  لتحقق من تأثير من احساسات بصرية في عين المشاهد وما لها هندسية شكلية

إلى اإلستفادة من فن الخداع البصري وما يحويه من قيـم جمالية ووظيفية في عمل المعلقات النسجية الوبرية المستخدمة في 

إلى التعرف على األسس الجمالية لفن الخداع البصرى في تصميم  (2018)حسين بحث  العمارة الداخلية ، بينما هدف 

األزياء ؛ وتوصلت النتائج إلى أن الخطوط بأنواعها لها القدرة على تمثيل مظاهر شتى من األزياء وبالتالي فهى تستجيب 

 تصميمات فى البصري الخداع فن إلى امكانية  توظيف (2018)الشافعى لظاهرة الخداع البصري ، بينما هدف بحث 

 .البصري الخداع فنان بعض أعمال من تصميمات المطبوعة واستحداث المفروشات أقمشة

 : تصميمات إلى ابتكار (2019)النحاس حيث أسفرت نتائج بحث  دراسات تناولت موضوع دور الخط فى التصميم 

 وطباعة أقمشة السيدات تصميمات مجال تثري موندريان بيت الفنان اعمال من للخط واللون جمالية قيم من مستلهمة

من القيم الفنية والجمالية لعناصر  بأنه يمكن اإلستفادة (2020)الصعيدي ، بينما توصلت نتائج بحث  المعاصرة المنسوجات

 وأسس التصميم في بناء تصميم لمالبس السيدات كلغة تواصل عالمية ما بين شعوب العالم لتحقيق العولمة والمنافسة العالمية.

 : التعرف علىلى إ (2010)الربيعي  حيث هدف بحث دراسات تناولت موضوع عالج عيوب جسم المرأة الظاهرية 

 حسنة الجسم ؛ وتأثير الخطوط في كونها تبدو وشكل قوام على الملبس في الخطوط لتأثير الجامعية الطالبة معرفة مدى

على أنه أمكن استحداث معالجات (2010)سعيد بالعكس ، بينما توصل بحث  أو عن حقيقتها أنحف أوأطول  سواء  المظهر

لمعالجة األجزاء المختلفة في المظهر الخارجي لشكل الجسم باستخدام الحاسب اآللي ، بينما  تصميمية لمالبس السهرة

إلى أن المكمالت المقترحة لعالج عيوب الجسم العلوية حققت درجة قبول من حيث  (2014)عفيفي توصلت نتائج بحث 

 زخرفية تصميمات توظيف إلى إمكانية (2018)عفيفى الوظيفى( ، وهدف بحث  –الزخرفى  -البنائىكل من التصميم )

 الراحة إلخفاء فترات في للنساء منزلية مالبس ؛ وتصميم النساء مالبس أقمشة تصميم في عناصر التصميم من مستوحاه

 الجسم. نحافة
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 النظري:اإلطار 

 :أساسية وهياشتمل اإلطار النظري على أربعة بنود  

  الهندسى:الخط  أوالً:

والتصميم ذو الخطوط المستقيمة يعطي  انحراف،ينتج الخط المستقيم من حركة النقطة في اتجاه أفقي أو رأسي أو مائل دون 

لذا تكثر الخطوط المستقيمة في مالبس الصباح البسيطة وفي  دائماً شعور بالبساطة أكثر من التصميم ذو الخطوط المنحنية ؛

 (1995)زلط  الجونالت وفي التايورات.

إال أن المبالغة في  رسمي،كما أنها تمنح الثبات واالستقرار ولها طابع  والقوة،وتتصف الخطوط المستقيمة بالجرأة والجدة 

 (Wolfe 1998) ينتج عنه الحصول على مظهر متصلب. استخدام الخطوط المستقيمة

  اإلحساس بالصعود إلى األعلى وزيادة في الطول حيث توجه العين تجاه طول الجسم فتالحظ       : ُتعطىالرأسيةالخطوط 

 خاللها.العين طول المنطقة التي تتحرك 

 إدراك التكوينات الفنية للخطوط الرأسية يتولد اإلحساس باآلتي: دعن الرأسية:التأثير السيكولوجي للخطوط 

 .الصعود إلى أعلى والزيادة في مساحة الطول 

 .(2006)الهادي  ُتعطى اإلحساس بالمظهر الجذاب واالستقامة 

   :ُتعطى اإلحساس بالثبات والراحة والهدوء واالستقرار كما تكسب الجسم الزيادة واالتساع مما يوحى الخطوط األفقية

 القامة ألنها تسبب حركة أفقية للعين خالل الجسم.بقصر 

 عند إدراك التكوينات الفنية للخطوط األفقية يتولد اإلحساس باآلتي: التأثير السيكولوجي للخطوط األفقية:

  الجسم وامتالءه واتساعه.اإلحساس ببدانة 

 .(2003)الدمرداش  توظف في معالجة عيوب األجسام النحيفة لتضفي عليها مزيداً من االمتالء والضخامة 

  ُتعطى اإلحساس بالحركة وعدم االستقرار وينبثق عن الخطوط المائلة في التصميم أحاسيس مركبة  المائلة:الخطوط

 تنازلية.كانت تصاعدية أو سواء 

 إدراك التكوينات الفنية للخطوط المائلة يتولد اإلحساس باآلتي: عندالمائلة: التأثير السيكولوجي للخطوط 

 .امتالء األجسام إذا كان درجة ميلها لالتجاه األفقي 

 . (1995)رياض  انكسار الضوء فتكسب الجسم ظالالً تقلل أحياناً من ضخامته 

 : فن الخداع البصري ثانياً:

 يتم للرائى حيث خادعة بصرية تأثيرات لها تصميمات إنتاج إلى يهدف التجريدي الفن من نوع هو :البصري الخداع فن

 التنظيم هذا نتيجة ويتولد ،الحسي المنظور على جوانبه بعض في الذي يعتمد الهندسي التنظيم إحكام نتيجة البصر خداع

 )Wade 1978(معاً.  االثنين أو العمق أو بالحركة عام إحساس

 :البصري الخداع فن عليها يقوم التي األسس

 داخل توزيعها وإحكام شديدة بدقة اختيارها يتم) الشكل -الخط -( اللونالبصري الخداع فن في المستخدمة العناصر  .1

 بالخداع. تأثير أعلى لتحقيق الفني العمل إطار

الخدع  بعض طريق عن وذلك ،المستخدمة العناصر ثبات رغم الفراغى والعمق اإليهامية الحركة إحداث على التأكيد .2

 المستخدمة. والعناصر األشكال إدراك في الحسية

 التأثيرات البصرية. من حد أقصى لتحقيق المتباينة األلوان واستخدام واألسود األبيض اللونين بين الكامل التضاد .3

 (1975)رفلة  الحركي. اإليقاع من نوع إليجاد ومركبة بسيطة تنظيمات في واأللوان العناصر تكرار .4
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 التنورة "الجونلة"  ثالثاً:

 اإلنجليزية.( في اللغة Skirt)( يقابلها Gonellaدخل لفظ الجونلة الى اللغة العربية عن طريق اللغة اإليطالية فكلمة ) 

)فرغلي  وهى ما يحيط بالجسم من مالبس ابتداء من الخصر إلى القدمين ويطلق عليها أيضاً لفظ تنورة.،  (2005)الحداد 

2006)   

 الجونلة:تصنيفات 

  : الخارجية للخطوط المحددة للجسم ويتضمن الفراغات والمساحات ويعطى هو العنصر الذى يعكس األبعاد الشكل

 –متسعة  –، وتنقسم االشكال الخارجية للجونلة الى ثالثة أشكال )مستقيمة (1997)السمان  تحديد خارجي لشكل الجسم .

 شكل جرس( 

 :كل التصميم والجسم المناسب.للجونلة اطوال متعددة ويختلف حسب الموضة وش الطول 

  وتحديد خطوط وأشكال االجزاء المراد تصميمها  الزيويتم من خالل كيفية بناء وتصميم  التشكيلي:التصميم البنائي أو

صمم  الذيوكيفية الجمع بين التصميم البنائي والوظيفي وعالقة كل منهما باآلخر في اعطاء الشكل المبسط المؤدى للغرض 

 (Zi-tian Yang 2007) أجله.من 

 الخطوط:طريق  عالجها عنوطرق  المرأة،بعض العيوب الجسمية لجسم  رابعاً:

  الطبيعى.وهميا يتم رفع خصر التنورة عن الخصر  إلطالتهاالطويل: الخصر 

 :(1998)باوزير  العريضة.مع تجنب األحزمة  سط،يفضل ارتداء مالبس ليس لها  الخصر القصير 

  األطراف.عند  وينتهييجب ارتداء مالبس ال تحدد خط الوسط أو تكون بوسط منخفض  العريض:الخصر 

 : (1999)رمضان يفضل ارتداء مالبس ذات خطوط أفقية  الخصر النحيل 

  :"يجب تجنب استعمال خطوط أفقية أو منحنية وتجنب إرتداء الجونلة المستقيمة  المقعدة العريضة " األرداف البارزة 

 األرداف.وتجنب عمل الكرانيش أو الكسرات فى منطقة 

   سم.4أن يصل طول الجونلة الى ما تحت الركبة بحوالي  يفضل القصيرة:السيقان 

  : (2019)سماحة  من المفضل استخدام الكسرات والثنايات العرضية والقصات العرضية . السيقان الطويلة 

 التطبيقي:اإلطار 

جماليات الخط  في توظيفهدف البحث الرئيسي والمتمثل  تصميمها لتحقيقيتناول هذا الجانب التصميمات المقترحة التي تم 

البصری فى تصميم تنورات )جونالت( يمكن من خاللها إخفاء العيوب الجسمانية للمنطقة السفلية الهندسي عن طريق االيهام 

( من األفكار التصميمية لتنورات المرأة باستخدام عنصر الخط الهندسى كأحد 15ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم ) للمرأة،

ألنماط الجسمية للمرأة والتي بعيوب ظاهرية عناصر التصميم بأفكار متنوعة ، وتم توظيف هذه التصميمات مع بعض ا

 خاصة بالمنطقة السفلية .

  ( تصميمات مقترحة  لمعالجة اآلتي:5مجموعة شملت على )  تصميمية كلمجموعات  تصميم ثالثتم 

 ((1) )جدولعيوب الجسم للمرأة ذات األرداف والجناب النحيفة وذات السيقان الطويلة  .1

 ((2) جدول)القصيرة عيوب الجسم للمرأة ذات األرداف والجناب النحيفة وذات السيقان  .2

 ((2) )جدولعيوب الجسم للمرأة ذات البطن البارز وذات السيقان القصيرة  .3

   قبل:تم إعداد استبيانات لتقييم هذه التصميمات من 

اإليهام  –الجانب الجمالى  –التصميم ( محكم والتي اشتملت  على ثالث  محاور )أسس 11)السادة المتخصصين  .1

 (عبارات .3البصري( كل محاور يحتوي على )
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 ( عبارات .7( والتي اشتملت على ) 35: 20(  إمرأة تتراوح اعمارهن من ) 60عينة البحث عدد )  .2

 وتفسيرها إليها التوصل تم ومناقشتها التي البحث نتائج واستخالص اإلحصائي التحليل. 

  إليها البحث. توصل التي والتوصياتعرض النتائج 
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 تقنين األدوات )الصدق والثبات(

 للسادة المتخصصين:أوالً: االستبيان الموجه 

البصري( وكل محور يحتوى اإليهام  –الجانب الجمالي  -أسس التصميم من )تتضمن االستبيان علي ثالث محاور تحقق كالً 

 -موافق  -خماسي المستويات )موافق بشدة  وتم استخدم ميزان تقدير ليكرت ،لقياسهعلى ثالث عبارات تقيس ما وضع 

وهذا تكون أعلى  التوالي،( على 1-2-3-4-5)بحيث تعطي الدرجات  بشدة(غير موافق  -غير موافق  -موافق إلي حد ما 

 ( درجة.15بينما أقل قيمة للدرجة الكلية لالستبيان ) ( درجة45درجة للمحور )

  صدق محتوى استبانة المتخصصين: -

رة االستبيان علي قياس ما وضع لقياسه، وللتحقق من صدق محتوى االستبيان تم عرضه في صورته األولية ويقصد به قد

(( ، وذلك للحكم علي مدي مناسبة كل العبارات  من حيث الصياغة والوضوح والتسلسل 1علي السادة المتخصصين )ملحق)

 ((.2عديالت بناء علي آراء المتخصصين )ملحق)والتنظيم والعدد ومدى تحقيقها ألهداف البحث، وقد تم إجراء الت

وتم حساب صدق عبارات االستبانة عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة مالءمة كل محور  في تحقق) أسس 

البصري( والدرجة الكلية لالستبانة )االتساق الداخلي(، باستخدام معامل االرتباط اإليهام  –الجانب الجمالي  -التصميم 

 ون "ر"(، ويوضح ذلك الجدول اآلتي:)بيرس

 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية الستبانة المتخصصين4جدول )

 مستوى الداللة معامل بيرسون المحور

 **0,92 أسس التصميم
 

0.01 **() 

 

 **0,88 الجانب الجمالي

 **0,91 اإليهام البصري

 **0,90 صدق االستبيان )ككل(

 

 -(0,01( أن قيم معامالت ارتباط درجة كل محور بالدرجة الكلية لالستبانة دالة إحصائي ًا عند مستوى )4يتضح من جدول )

أي أنه يوجد اتساق بين محاور االستبانة والدرجة الكلية، مما يشير إلى أن محاور االستبانة  -القترابها من الواحد الصحيح

 على درجة عالية من الصدق.

 ثبات محتوى استبانة المتخصصين:  -

يقصد به دقة االختبار في القياس والمالحظة وعدم تناقضه مع نفسه، وهو النسبة بين تباين الدرجة علي المقياس التي تشير 

 كاآلتي: القيمة موضحه كرونباخ وجاءتإلي اآلداء الفعلي للمفحوص، وتم حساب الثبات عن طريق معامل ألفا 
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 مل ألفا لمحاور استبانة المتخصصينمعا ( قيم5)جدول 

 مستوى الداللة معامل ألفا كرونباخ المحور

 **0,91 أسس التصميم
 

0.01 **() 

 

 **0,90 الجانب الجمالي

 **0,92 اإليهام البصري

 **0,91 صدق االستبيان )ككل(
 

 مما يدل بأن االستبانة  0.01جميع قيم معامالت الثبات لمعامل ألفا دالة عند مستوي  ( أن5يتضح من جدول )

  من الثبات. على درجة عالية

 البحث:االستبيان الموجه للسيدات عينة  ثانياً:

 االستبيان:صدق محتوى    -

للتحقق من صدق محتوى االستبيان تم عرضها في صورتها األولية علي مجموعة من المحكمين من أساتذة في        

محكم ، وذلك للحكم علي مدي مناسبة كل عبارة للمحور الخاص بها وكذلك صياغة العبارات  11التخصص ، وبلغ عددهم 

بة االتفاق لدي المحكمين علي كل عبارة من عبارات ((، وتم حساب نس3وتحديد وإضافة أى عبارات مقترحة )ملحق)

% ،   وبذلك تكون االستمارة قد خضعت 90االستبيان ، وتم استبعاد العبارات التي تقل نسبة اتفاق المحكمين عليها عن 

لصدق المحتوى عند  توظيف جماليات الخط الهندسي عن طريق اإليهام البصری فى تصميم تنورات )جونالت( يمكن من 

 قة السفلية للمرأة .خاللها إخفاء العيوب الجسمانية للمنط

 اختبار ثبات االستبيان:  -

تصميمات تتوافر فيها نفس شروط تصميمات البحث وبعد التطبيق  3لحساب ثبات االستبيان تم التطبيق على عينة قوامها      

لحساب االرتباط  Spearman-Brownوتم استخدام معادلة  ،  Split-Halfتم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

(  وهي قيمة  مقبولة نسبياً وتأسيساً على ما سبق أصبحت االستبيان فى صورته 0.953بين عبارات االستبيان وبلغت قيمته )

 .((2)ملحق)النهائية

 الفرض األول: 

 إخفاء العيوبالمقترحة من توظيف الخط الهندسي في  تصميمات التنورات بين تقييمتوجد فروق ذات داللة إحصائية 

 التصميم وفقاً آلراء المتخصصين. تحقيق أسس المرأة في الجسمية ألزياء

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بحساب تحليل التباين لمتوسطات تقييم تصميمات التنورات المقترحة من 

تحقيق جانب أسس التصميم وفقاً آلراء المتخصصين  المرأة في ية ألزياءالجسم إخفاء العيوبتوظيف الخط الهندسي في 

 موضحه بالجدول اآلتي:

هندسي في إخفاء العيوب ( تحليل التباين لمتوسطات تقييم تصميمات التنورات المقترحة من توظيف الخط ال6جدول )

 تحقيق أسس التصميم وفقاً آلراء المتخصصين المرأة في الجسمية ألزياء

 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات 

 70.99 14 993.88 بين المجموعات
136 

 

0.00* 

 
 0.66 96 63.77 داخل المجموعات

  110 1057.65 الكلي

وجود فروق بين تصميمات  على( وهي قيمة دالة إحصائياً مما يدل 136أن قيمة )ف( كانت ) ( إلى6تشير نتائج جدول )

 التنورات المقترحة في تحقيق أسس التصميم وفقاً آلراء المتخصصين.
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هندسي في إخفاء ( المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين للتصميمات المقترحة من توظيف الخط ال7جدول )

 المرأة  في تحقيق أسس التصميم وفقاً آلراء المتخصصين ألزياءالعيوب الجسمية  

 الترتيب معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط التصميمات

1 46.33 0.71 92.67 5 

2 42.22 0.83 84.44 7 

3 38.22 1.09 76.44 9 

4 47.11 0.78 94.22 3 

5 46.33 0.71 92.67 5 

6 41.78 0.97 83.56 8 

7 46.33 0.50 92.67 5 

8 48.54 0.52 97.01 2 

9 46.67 0.50 93.33 4 

10 42.89 0.60 85.78 6 

11 42.89 0.60 85.78 6 

12 48.56 0.53 97.11 1 

13 41.78 0.97 83.56 8 

14 42.22 0.83 84.44 7 

15 46.67 0.50 93.33 4 

 

وأمكن أن تمثَّيل الفروق بين متوسطات استجابات المتخصصين في تقييم تصميمات التنورات المقترحة من توظيف الخط 

بياني كما هو ال تحقيق أسس التصميم وفقاً آلراء المتخصصين بالتمثيل المرأة في الجسمية ألزياءالهندسي في إخفاء العيوب 

 موضح بالشكل اآلتي:

 
تحقيق  المرأة في الجسمية ألزياءفي إخفاء العيوب  معامل الجودة في تقييم تصميمات التنورات المقترحة من توظيف الخط الهندسي (1شكل )

 أسس التصميم وفقاً آلراء المتخصصين

 

 ( إلى أنه:1( وشكل )7تشير نتائج جدول )

( على أقل نسبة تقييم وجاءت 3حيث حصل التصميم ) المقترحة،توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تصميمات التنورات 

أعلى نسبة تقييم وجاءت قيمة  ( على12حصل التصميم ) (، بينما76.44( ومعامل جودة )38.22قيمة المتوسط الحسابي )

(، ونستخلص من ذلك أن تصميمات التنورات مالءمة من حيث تكامل 97.11( ومعامل جودة )48.56المتوسط الحسابي )

 األول.وعليه تتحقق صحة الفرض  والتناسب،تصميم من حيث اإلتزان والنسبة أسس ال
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 الفرض الثاني:

 إخفاء العيوبتصميمات التنورات المقترحة من توظيف الخط الهندسي في  بين تقييمتوجد فروق ذات داللة إحصائية 

 الجمالي وفقاً آلراء المتخصصين. تحقيق الجانب المرأة في الجسمية ألزياء

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بحساب تحليل التباين لمتوسطات تقييم تصميمات التنورات المقترحة من 

تحقيق الجانب الجمالي وفقاً آلراء المتخصصين كما هو  المرأة في الجسمية ألزياءتوظيف الخط الهندسي في إخفاء العيوب 

 موضح بالجدول اآلتي:

هندسي في إخفاء العيوب ( تحليل التباين لمتوسطات تقييم تصميمات التنورات المقترحة من توظيف الخط ال8جدول )

 تحقيق الجانب الجمالي وفقاً آلراء المتخصصين المرأة في الجسمية ألزياء

 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات 

 38.03 14 532.45 بين المجموعات
86.08 

 

0.00* 

 
 0.60 48 29.20 داخل المجموعات

  62 561.65 الكلي

 

وجود فروق بين تصميمات  على( وهي قيمة دالة إحصائياً، مما يدل 86.08أن قيمة )ف( كانت ) إلى( 8)تشير نتائج جدول 

 التنورات المقترحة في تحقيق الجانب الجمالي وفقاً آلراء المتخصصين.

الهندسي في إخفاء ( المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين للتصميمات المقترحة من توظيف الخط 9جدول )

 تحقيق الجانب الجمالي وفقاً آلراء المتخصصين المرأة فيألزياء  العيوب الجسمية

 الترتيب معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط التصميمات

1 47.80 0.45 95.60 2 

2 43.20 1.30 86.40 6 

3 39.00 1.22 78.00 8 

4 46.20 0.84 92.40 4 

5 47.00 0.44 94.00 3 

6 41.60 1.14 83.20 7 

7 47.00 0.44 94.00 3 

8 49.00 0.71 98.00 1 

9 47.00 0.44 94.00 3 

10 43.20 1.10 86.40 6 

11 44.20 0.45 88.40 5 

12 47.80 0.45 95.60 2 

13 41.60 1.14 83.20 7 

14 43.20 1.10 86.40 6 

15 47.00 0.44 94.00 3 
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وتم تمثَّيل الفروق بين متوسطات استجابات المتخصصين في تقييم تصميمات التنورات المقترحة من توظيف الخط الهندسي 

 المرأة  في تحقيق الجانب الجمالي وفقاً آلراء المتخصصين كما هو موضح بالشكل اآلتي: في إخفاء العيوب الجسمية  ألزياء

 
تحقيق  المرأة في الجسمية ألزياءفي إخفاء العيوب  المقترحة من توظيف الخط الهندسي ( معامل الجودة في تقييم تصميمات التنورات2شكل )

 الجانب الجمالي وفقاً آلراء المتخصصين

 

 ( إلى أنه:2( وشكل )9جدول ) تشير نتائج

التصميم حيث حصل  الجمالي،توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تصميمات التنورات المقترحة من حيث تحقق الجانب 

( على 8حصل التصميم ) (، بينما78.00( ومعامل جودة )39( على أقل نسبة تقييم وجاءت قيمة المتوسط الحسابي )3)

(، ونستخلص من ذلك أن تصميمات التنورات 98.00( ومعامل جودة )49مة المتوسط الحسابي )أعلى نسبة تقييم وجاءت قي

وأنها مسايرة الموضة وتحقيق درجة جيدة في التجديد واالبتكار،  للتنورة،مالءمة من حيث مالئمة حجم الخط مع الشكل العام 

 وعليه تتحقق صحة الفرض الثاني.

 الفرض الثالث: 

 إخفاء العيوبتصميمات التنورات المقترحة من توظيف الخط الهندسي في  بين تقييمتوجد فروق ذات داللة إحصائية 

 م البصري وفقاً آلراء المتخصصين.تحقيق اإليها المرأة في الجسمية ألزياء

حة من توظيف الخط وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسطات تقييم تصميمات التنورات المقتر

 تحقيق اإليهام البصري وفقاً آلراء المتخصصين وموضحه كاآلتي: المرأة في الجسمية ألزياءالهندسي في إخفاء العيوب 

هندسي في إخفاء العيوب ( تحليل التباين لمتوسطات تقييم تصميمات التنورات المقترحة من توظيف الخط ال10)جدول 

 تحقيق اإليهام البصري وفقاً آلراء المتخصصين المرأة في الجسمية ألزياء

 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات 

 942 14 13188.05 بين المجموعات
33.99 

 

0.00* 

 
 35.26 48 1692.80 داخل المجموعات

  62 14880.85 الكلي

 

( وهي قيمة دالة إحصائياً مما يدل على وجود فروق بين تصميمات 33.99أن قيمة )ف( كانت ) إلى( 10)تشير نتائج جدول 

 التنورات المستلهمة في تحقيق اإليهام البصري وفقاً آلراء المستهلكين.
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( المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين للتصميمات المقترحة من توظيف الخط الهندسي في إخفاء 11جدول )

 تحقيق اإليهام البصري وفقاً آلراء المتخصصين المرأة في الجسمية ألزياءلعيوب ا

 الترتيب معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط التصميمات

1 42.89 0.60 85.78 8 

2 42.22 0.83 84.44 9 

3 41.60 1.14 83.20 10 

4 47.11 0.78 94.22 3 

5 46.33 0.71 92.67 6 

6 38.22 1.09 76.44 11 

7 42.22 0.83 84.44 9 

8 49.00 0.71 98.00 1 

9 47.00 0.44 94.00 4 

10 46.67 0.50 93.33 5 

11 42.89 0.60 85.78 8 

12 47.80 0.45 95.60 2 

13 42.89 0.60 85.78 8 

14 43.20 1.10 86.40 7 

15 43.20 1.30 86.40 7 

 

وأمكن أن تمثَّيل الفروق بين متوسطات استجابات المتخصصين في تقييم تصميمات التنورات المقترحة من توظيف الخط 

 الهندسي في إخفاء العيوب الجسمية  ألزياء المرأة  في تحقيق اإليهام البصرى كما هو موضح بالشكل اآلتي:

 
تحقيق  المرأة في الجسمية ألزياءفي إخفاء العيوب المقترحة من توظيف الخط الهندسي ( معامل الجودة في تقييم تصميمات التنورات 3شكل )

 وفقاً آلراء المتخصصين البصرياإليهام 

 

 ( إلى أنه:3( وشكل )11تشير نتائج جدول )

المقترحة من حيث تحقق اإليهام البصرى ، حيث حصل التصميم   توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تصميمات التنورات

(،  بينما حصل كال من التصميم 76.44( ومعامل جودة )38.22( على أقل نسبة تقييم وجاءت قيمة المتوسط الحسابي )6)

أن (، ونستخلص من ذلك 98.00( ومعامل جودة )49.00( على أعلى نسبة تقييم وجاءت قيمة المتوسط الحسابي )8)

تصميمات التنورات مالءمة من حيث تحقق التباين بين تقارب الخطوط واختالف اتجاهات وسمك الخط بما يتالءم مع إخفاء 

 القصر( ، وعليه تتحقق صحة الفرض الثالث.  –الطول  -النحافة -النقاط السلبية في جسم المرأة من حيث ) االمتالء
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 الرابع:الفرض 

 المقترحة درجة قبول ونجاح في ضوء متوسطات تقييم عينة البحث لمحاور التقييم. ٌتحقق تصميمات التنورات

 لتحكيم التصميمات المقترحة من قبل المستهلكات وجاءت النتائج على النحو التالي: wتم استخدام معامل االتفاق لكندال 

 ( يوضح نتائج التحكيم من عينة البحث التصميمات المقترحة12جدول )

 الترتيب الداللة 2كا Wقيمة  درجات الحرية المتوسط التنورة

1 34.12 

 

 

 

 

 

59 

0.568 54.51 

 

 

 

 

 

0.001 

 

2 

2 33.33 0.464 50.11 7 

3 33.88 0.419 45.19 11 

4 33.55 0.382 41.26 12 

5 34.12 0.568 54.51 2 

6 33.11 0.452 48.85 10 

7 32.77 0.453 48.97 9 

8 34.22 0.471 50.92 4 

9 34.00 0.472 5.96 5 

10 33.88 0.456 49.28 8 

11 33.11 0.385 41.61 14 

12 33.09 0.400 43.16 13 

13 35.11 0.640 69.07 1 

14 33.77 0.467 50.43 6 

15 34.22 0.500 54.02 3 

 

قد اتفقت المستهلكات علي توافر كل من مناسبة التصميم المقترح  تصميمات التنورات المقترحة( أن 12يتضح من جدول )

 للموضة،الجسم وأن الخط الهندسي وأنه مساير  السفلية منوالذوق الشخصي لهم وأنه يحقق نسبة عالية فى عالج المنطقة 

وفًقا لمدى اتفاق  ميماتالتصكما يتضح ترتيب (، 0.001دالة عند ) 2بداللة كا wحيث جاء معامل اتفاق المستهلكات لكندال 

 (  على أقل نسبة اتفاق.11تصميم )( على أعلى نسبة اتفاق بينما حصلت ال13المستهلكات عليها حيث حصل التصميم )

 البحث:نتائج 

بالنسبة لتحقيق جانب أسس التصميم  فى التنورات المقترحة من خالل  توظيف الخط الهندسي في إخفاء  العيوب الجسمية  

مرأة  تبين وجوود فرق ذو داللة إحصائية بين تقييم التصميمات المقترحة في ضوء آراء المتخصصين ، وهذه ألزياء ال

من حيث تحقيق   (2010)الربيعي و بحث   (2020)الصعيدي وأيضاً بحث   (2019)النحاس النتائج  تتفق مع بحث 

 النسبة والتناسب واإلتزان والوحدة بين أجزاء التصميم .

المقترحة من خالل  توظيف الخط الهندسي في إخفاء  العيوب  أما بالنسبة لتحقيق الجانب الجمالي  فى التنورات  -

الجسمية  ألزياء المرأة  تبين وجوود فرق ذو داللة إحصائية بين تقييم التصميمات المقترحة في ضوء آراء المتخصصين ، 

من حيث مستوى االبتكار والتجديد في  (2014)الحسنات بحث ووأيضاً   (2018)حسين وهذه النتائج  تتفق مع بحث 

 التصميم المقترح ومسايرته للموضة .

المقترحة من خالل  توظيف الخط الهندسي في إخفاء  العيوب الجسمية   وأنه تحقق جانب اإليهام البصري  فى التنورات -

 ألزياء المرأة  تبين وجوود فرق ذو داللة إحصائية بين تقييم التصميمات المقترحة في ضوء آراء المتخصصين ، 
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من حيث مالئمة التصميم  (2018)عفيفى وأيضاً بحث  (2014)عفيفي وبحث  (2010)سعيد وهذه النتائج  تتفق مع بحث 

 مع إخفاء النقاط السلبية في جسم المرأة ومن خالل تيف الخطوط بطريقة فنية متناسبة .

المقترحة  قد القت درجة قبول ونجاح في ضوء متوسطات تقييم عينة البحث  لمحاور التقييم  وأن تصميمات التنورات  -

من حيث مناسبة توزيع الخطوط بالتصميم باختالف شكله وحجمه وعالج   (2018)عفيفى وهذه النتائج تتفق مع بحث  

 . عيوب جسم المرأة إلظاهرها بصورة جيدة ومقبولة

 

  :البحث توصيات

 الخاصة.تصميمات ملبسية لبعض ذوي االحتياجات  في البصري اإليهام التركيز على فن .1

 مجال تصميم األزياء لمعالجة عيوب الجسم الظاهرية لفئات عمرية مختلفة. البحوث فىإجراء  .2

 فيتصميم وانتاج مكمالت األزياء. اإليهام البصري فن جماليات االفادة من .3

 

 لتقييم تصميمات التنورات المقترحة المتخصصين المحكمين بيانات السادة( 1ملحق )

 البيانات اإلسم م

1 
أ.د.  محمـد السيد محمـد 

 حســـن

 كلية التربية جامعة قناة السويس -األزياء تصميم وتنفيذأستاذ 

 الدولية العلمية بالعدديد من المجالت المحلية والدولية المجلة معتمد محكم

2 
عمرو جمال الدين أ.د.  

 حسونة
 جامعة حلوان –كلية الفنون والتطبيقية -أستاذ تصميم  األزياء  

3 
أ.د.  إيمان عبد السالم عبد 

 القادر
 جامعة حلوان –كلية اإلقتصاد المنزلي  -أستاذ تصميم  األزياء 

4 
أ.د.  عماد الديــــن سيد 

 جوهـــر
 جامعة حلوان –والتطبيقية كلية الفنون -أستاذ تصميم  األزياء  

5 
أ.د.  محمـد البدري عبــد 

 الكريـــم
 جامعة حلوان –كلية الفنون والتطبيقية -أستاذ المالبس والنسيج  

6 
أ.د.  أحمـــد حسنى نجـــم 

 الديــن
 جامعة حلوان –كلية الفنون والتطبيقية -أستاذ المالبس والنسيج  

7 
أ.د.  رشــا عباس محمد 

 الجوهري
 كلية التربية نوعية المنصورة -أستاذ النسيج والمالبس 

8 
أ.د.  شاديـــة صــــالح 

 حســــن
 كلية التربية نوعية المنصورة -أستاذ النسيج والمالبس 

9 
أ.د.  أمــل عبد السميـــع 

 مأمون
 كلية التربية نوعية المنصورة -أستاذ النسيج والمالبس 

10 
نـــور أ.د.  أميرة عبد هللا 

 الدين
 كلية التربية نوعية المنصورة -أستاذ النسيج والمالبس 

11 
أ.د.  حنـــان محمـد 

 الشربيني
 كلية التربية نوعية المنصورة -أستاذ التصميم 
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 ( االستبيان المقدم للسادة المتخصصين لتقييم تصميمات التنورات المقترحة2ملحق )

 بنود االستبيان الجانب
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إلي حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

أسس 

 التصميم

      تحقق النسبة والتناسب بين أجزاء التصميم

      تحقق اإلتزان بين أجزاء التصميم

      تحقق اإليقاع بين أجزاء التصميم

 

 الجمالي

      مستوى االبتكار والتجديد في التصميم المقترح.

      . المقترح  والموضة السائدةمسايرة التصميم 

      مالئمة حجم وإتجاهات الخط مع الشكل العام للتنورة

اإليهام 

 البصري

يتوافق أسلوب تصميم الجونلة مع أسلوب الخداع 

 البصری
     

مالئمة التصميم في إخفاء عيوب المنطقة السفلية 

 في جسم المرأة
     

واختالف تحقق التباين بين تقارب الخطوط 

 اتجاهاتها وسمكها
     

 

 ( االستبيان المقدم لعينة البحث لتقييم تصميمات التنورات المقترحة3ملحق )

 البنود
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق إلي 

 حد ما

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

      يتناسب التصميم مع ذوقى الشخصي

يتناسب التصميم مع المرحلة العمرية من سن ) 

20 :35) 
     

يحقق التصميم نسبة عالية من عالج المنطقة 

 السفلية للمرأة.
     

      يضيف الخط الهندسي جماال مميزا للتصميم

مناسبة توزيع الخطوط بالتصميم باختالف شكله 

 وحجمه
     

      . مسايرة التصميم المقترح  والموضة السائدة

      توافق ألوان التصميم مع طبيعة جسمي

 

 المراجع
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