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 إثراء مالبس السهرة باستخدام جماليات أسلوب االسموكينج في التصميم على  المانيكان 

 د/ رانيا نبيل زكي عطية أ.م.

 أكتوبر ،وزارة التعليم العالي 6للفنون التطبيقية مدينة أستاذ مساعد بقسم الموضة بالمعهد العالي 

 تخصص تصميم مالبس

Rania1622000nabil@yahoo.com   

   أماني عبدهللا الدريميحالباحثة/ 

 كلية التصاميم جامعة القصيم  -ماجستير تصميم أزياء 

 التخصص : تصميم و انتاج مالبس

a0d02000@hotmail.com  

 مستخلص البحث : 

على   وقدرة  جمالي  وتذوق  فني  حس  إلى  تحتاج  التي  التشكيلية  الفنون  أحد  هو  المانيكان  على  التصميم  التــخيل  يعد 

السهرة ، ويتيح أسلوب   الفـنية في شكل أزياء خصوصا لمالبس  للتعبــير عن اإلبــداعات  باستــــخدام خامات األقمـــشة 

الموضة   مع  يتماشى  فني  بأسلوب  صياغته  وإعادة  واالبتكار  واإلبداع  التخيل  على  القدرة  األزياء  لمصمم  االسموكينج 

 the artء تأثيرات ومالمس مختلفة لسطح النسيج والذي يعرف بفن التالعب بالنسيج )الحديثة لألزياء والتي تتميز بإعطا

of manipulating fabric    إلمكانيات تحدياً  تعد  حيث  تقليدية  وغير  غريبه  تصميمات  األزياء  يكسب  والذي   ،  )

با  واإلبداع  االبتكار  المصمم على  قدرة  الفن تظهر  هذا  ،فمن  خالل  الماهر  الحرفي  الجانب وقدرات  تحقيق  إلى  إلضافة 

 النفعي من تصميم الزي . 

  أهداف البحث :  

 تحديد جماليات ومميزات أسلوب االسموکينج .  -1

تقديم مقترحات لتصميمات عصرية لمالبس السهرة باستخدام أسلوب االسموکينج تناسب المرأة من خالل التصميم على   -2

 المانيکان  .

 ميمات المقترحة لمالبس السهرة .تحديد أراء المتخصصين فی التص -3

 تحديد درجة تقبل المستهلکات " عينة البحث " للتصميمات المقترحة لمالبس السهرة . -4

 من التصميمات التى حصلت على اعلى الدرجات من قبل عينتی البحث . 3تنفيذ  -5

وتكونت    ، التطبيقية  الدراسة  جانب  إلى  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة  عدد)اتبعت  من  المتخصصين  10العينة  من   )

( عدد  ومن  والنسيج،  المالبس  من  50بمجال  كل  آراء  لمعرفة  استبانة  على  األدوات  واشتملت   ، المستهلكات  من   )

النتائج كما  كانت  و  االسموكينج  أسلوب  باستخدام  السهرة  لمالبس  المقترحة   التصميمات  في  والمستهلكات  المتخصصين 

 :   يلى

 ء المتخصصين: / بالنسبة آلرا1

% ، يليه في   95.17( بنسبة  6% ، يليه التصميم رقم)    97.17( حقق أعلى معامل جودة بنسبة    8إن التصميم رقم )  

  90.83% إلى    84% ، بينما تراوح معامل الجودة لباقي التصميمات من    94.50( بنسبة  3المرتبة الثالثة التصميم رقم )

 % وهي تمثل نسب جودة متميزة .

 بالنسبة آلراء المستهلكات:/ 2
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% ،يليه في    93.10( بنسبة    2% ، يليه التصميم رقم )    94.57( حقق أعلى معامل جودة بنسبة  8إن التصميم رقم )

( رقم  التصميم  الثالثة  بنسبة  6المرتبة  من    91.90(  التصميمات  لباقي  الجودة  معامل  تراوح  بينما  إلى    % %88.33، 

 تميزة .% وهي تمثل نسب جودة م 90.81

 الكلمات المفتاحية :  

 التصميم على المانيكان  -االسموكينج  -مالبس السهرة  

 


