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وسيمة تعميمية لتدريس الشكل في مادة أساسيات تصميم ك العرائس المصغره ستحداثأ
 المالبس الجاىزة

Develop small dolls as an educational tool to teach shape in apparel design 

principles subject 

 د/ ضحى مصطفى الدمرداشأ.م.
 جامعة حموان –كمية الفنون التطبيقية  –قسم المالبس الجاىزة  –أستاذ مساعد 

 :  Abstractممخص البحث 
تشكؿ الوسائؿ التعميمية أىمية كبيرة في العممية التعميمية حيث تعد ركنًا ىامًا مف أركانيا، وعف طريقيا يصؿ كؿ مف 

أىدافيما المنشودة في أفضؿ وأسيؿ السبؿ، كما أنيا تعب دورًا أساسيًا في تحقيؽ التقدـ والتطور في األستاذ والطالب إلى 
ثورة المعمومات فقد أصبح االعتماد عمييا ضرورة مف ضرورات الحياة، فانتشرت في شتى بقاع الدنيا، ويرجع اسميا 

لمطالب وتوفر لو تشويقًا وجاذبية تجعمو مقباًل عمى العممية "الوسائؿ التعميمية" ألنيا وسيمة تحقؽ اكتساب العمـ والميارات 
دراكًا .  التعميمية وأكثر تفاعاًل وا 

ولقد طرأ الكثير مف التطور والتحديث لمتعميـ وأساليبو منذ النصؼ الثاني مف القرف العشريف فمـ يعد قائمًا عمى استخداـ 
 ب فعاؿ .مو سائؿ تعميمية جديدة وتطبيقيا بأساألستاذ أسموب التدريس المفظي بؿ تجاوزه إلى ابتكار و 

وييدؼ بحثنا الحالي إلى استخداـ وسيمة تعميمية لتدريس عنصر الشكؿ في مادة أساسيات تصميـ المالبس الجاىزة وىي 
إبراز عنصر الشكؿ لتحقيؽ أسس  احاكي الجسـ الطبيعي يستطيع الطالب مف خالليت ةمبسط ةمصغر  عرائسعبارة عف 
رح أفكاره التصميمية بأسموب مبسط وميسر يساعده عمى اإلبداع واالبتكار بداًل مف استخداـ الوسيمة التقميدية التصميـ وط

 لطرح األفكار التصميمية وىي االسكتشات المرسومة .
توافرىا وقد تناوؿ البحث اإلطار النظري والذي احتوى عمى تعريؼ الوسيمة التعميمية وأىميتيا وأنواعيا والمعايير الواجب 

فييا، ثـ اإلطار التطبيقي والذي تـ فيو تطبيؽ التجربة عمى الطالب وشرح لعناصرىا وخطواتيا ومف ثـ تطبيقيا وعرض 
 . مبوالط ؿامذج إلعانتائجيا ونم

 : Key Wordsكممات دالة 
، Shape"  " ، الشكؿ المسطح Design Principle""، أساسيات التصميـ  Educational Tool""الوسيمة التعميمية 
 .Calico Fabric""، خامة الدمور  "Form"الشكؿ المجسـ 

Abstract: 
The "Educational Methods" become an integral part of the learning process at all. By which 

both students and educators can easily achieve their goals. It also plays an important role 

concerning the development of information technology revolution. Thus, it becomes 

indispensable in our life as one of the basic educational pillars. The use of educational 

methods becomes more popular all over the world. It is called educational "Methods" as it 

paves the way for students along with educators to acquire additional skills, widely interact 

within a friendly and encouraging atmosphere, leaving the space for further interactions and 

communications. 

Since the second half of twentieth century, the "Educational Methods" has undergone a lot of 

updates and improvements. It is no longer depends on the oral attributes, but on creating 

contemporary and modern applicable methodologies. 
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The objective of this research is preparing a small and simple mannequin that imitates the 

form of the human body as a new"Educational Method" during the course of "Principles of 

Apparel Design" subject. Thus, the students could manifest the element of shape in order to 

apply the principles of designing. In addition, this new method will give them chances to 

create and innovate new designs that differ from the traditional ones whichwere based on 

using the manual sketches. 

In this research we handled both the theoretical and practical approaches of the "Educational 

Methods". As for the theoretical one, we defined the "Education Method", its significance, 

types and the criteria which should be followed. While in the practical one, we illustrated the 

experiments implemented with the first-year students, Apparel department, Faculty of 

Applied Arts. We also gave a full description for the elements of experiment such as: 

educational method "the small mannequin", the fabric which used to drape on the small doll 

such as the "Calico" and the normal big fixed mannequin. 

And also Giving a precise description for all the steps involved in order to achieve the 

intended goals due to the use of this educational tool, targeting the first-year students of 

Apparel department, Faculty of Applied Arts , giving a brief description around the course of 

"Principles of Apparel Design" subject for which the new "Educational Tool" will be used , 

explaining the element of "Shape", Implementing the experiment and exhibiting the students` 

art works appraising this educational tool and how far could it successfully achieve the 

desired goals. 

Key Words:  

Educational Tool   ، Design Principle   ، Shape ، Form   ، Calico Fabric              . 

Research Problems: 

1- During the course of "Principles of Apparel Design" subject, there was a bad need for a 

dimensioned educational tool to help the students in understanding the element of 

"Shape". Accordingly, they could be able to apply their designs directly on the small 

doll using the easiest and most innovative means. 

2- Despite the great importance and effectiveness of the "Educational Tool", it couldn`t 

obtain enough share through research, study and scrutiny processes. Besides, the 

students preferred to use the imported educational tools rather than trying to create local 

ones. 

Research objectives: 

1- Depending on an innovative "Educational Tool" in order to help the instructors 

teaching the element of "Shape" during the course of "Principles of Apparel Design" 

subject. 

2- Unleash the power of the innovative thinkingfor the students to freely apply their 

fashion designs on the small mannequin. 

3- Directly implement their experiments on the fixed mannequin using the "Calico" 

fabric which previously applied on the small doll. 

Research limitations: 

The experiment has been implemented in the Faculty of Applied Arts with the first-year 

students, Apparel department. The objective was creating illuminated smart fashion design 

for women. 

Research methodology: 

Descriptive, analytical method and experimental method. 

Results: 

1- There are statically significant differences between the average degrees of the pre/post 

cognitive test at (0.01) degree for the sake of post achievement/ cognitive test. Besides, 
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there are statically significant differences between the average degrees of the pre/post 

cognitive test at (0.01) degree for the sake of post achievement/competency test, which 

confirms the validity of the second hypotheses. 

2- The effectiveness of using the suggested "Educational Tool" to teach the element of 

"Shape" during the course of "Principles of Apparel Design" subject, which confirms 

the validity of the first hypothesis. 

3-  The success of the suggested "Educational Tool" in paving the way for the students to 

freely apply their innovative designing ideas during the course of "Principles of 

Apparel Design" subject, which confirms the validity of the third hypotheses. 

  : Introductionمقدمة  -1
تمعب الوسائؿ التعميمية دورًا فعااًل وجوىريًا في إثراء العممية التعميمية فيي تضيؼ أبعاد ومؤثرات وأساليب خاصة وفعالة 

الحالي وسيمة تعميمية توسع مف مدارؾ وخبرات الطالب وتثير اىتمامو وتحقؽ أىداؼ المقرر الدراسي، لذلؾ يتناوؿ بحثنا 
 مجسمة ومبتكرة .

 مشكمة البحث : 
الحاجة الممحة عند تدريس مادة أساسيات تصميـ المالبس الجاىزة أف تكوف ىناؾ وسيمة تعميمية مجسمة تتيح  -1

لمطالب إدراؾ ما ىو عنصر الشكؿ بطريقة مجسمة، كما تتيح لو التشكيؿ المباشر عمى المانيكاف المصغر 
 أفكاره التصميمية بوسيمة سيمة ومبتكرة .ليستطيع وضع 

عمى الرغـ مف أىمية الوسيمة التعميمية في العممية التعميمية وفاعميتيا إال أنيا لـ تنؿ حظيا الكافي مف الدراسة  -2
ي إلنتاج وسائؿ والبحث والتمحيص واعتماد الدارسيف اعتمادًا كميًا عمى الوسائؿ التعميمية المستوردة مع عدـ السع

 .مية محميةتعمي
 أىداف البحث : 

 إيجاد وسيمة تعميمية مبتكرة تساعد عمى تدريس عنصر الشكؿ في مادة أساسيات تصميـ المالبس الجاىزة . -1
 إطالؽ العناف لمفكر االبتكاري لمطالب لوضع حموؿ تصميمية ألفكاره عمى مانيكاف مصغر . -2
ر باالستعانة بالوسيمة باستخداـ خامة الدمو  عمؿ تجارب تصميمية مبتكرة بالتشكيؿ المباشر عمى المانيكاف -3

 المقترحة . التعميمية
 فروض البحث :

 فاعمية استخداـ الوسيمة التعميمية المقترحة لتدريس عنصر الشكؿ في مادة أساسيات تصميـ المالبس الجاىزة . -1
والبعدي لصالح  وجود فروؽ دالة إحصائية بيف متوسط درجات االختبار التحصيمي المياري والمعرفي القبمي -2

 . 0.01االختبار التحصيمي البعدي عند مستوى معنوية 
تتيح الوسيمة التعميمية المقترحة لمطالب حرية الفكر واالبتكار لعمؿ تصميمات ممبسية مبتكرة في مادة أساسيات  -3

 تصميـ المالبس الجاىزة .

 منيجية البحث :
 . ميمي والمنيج التطبيقييتبع البحث المنيج الوصفي التح

 حدود البحث : 
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 تطبؽ التجربة عمى طمبة الفرقة األولى لقسـ المالبس الجاىزة بكمية الفنوف التطبيقية . -
 تطبؽ التجربة في مادة أساسيات تصميـ المالبس الجاىزة . -

 الوسيمة التعميمية :  -2
والحقائؽ، ويصؿ عف طريقيا كال مف  تشغؿ الوسائؿ التعميمية مكانة مميزة في العممية التعميمية فمف خالليا ندرؾ المفاىيـ

األستاذ والطالب إلى ىدفيما مف أقصر السبؿ، لذلؾ زاد االىتماـ بيا وكثرت األبحاث الميتمة بيا وبدورىا الفعاؿ في 
 العممية التعميمية .

 تعريف الوسيمة التعميمية : 2-1
ح المعاني وتنمية يشرح األفكار وتوضمف خالليا يتـ ىي األداة المستخدمة مف قبؿ األستاذ لتحسيف عممية التعميـ والتعمـ و 

 الميارات واالتجاىات وغرس القيـ .
 وفي تعريؼ آخر ليا أنيا مجموعة مف األدوات واألجيزة والمواد التي ال تعتمد عمى األلفاظ لوحدىا )سناء الدويكات،

كالبصر والسمع والممس وغيرىا لتحسيف  عمى طرؽ مبتكرة وجديدة يستخدـ فييا الحواس المختمفةتعتمد ولكف ( , 2014
 (2017العممية التعميمية ودفع الطالب لممشاركة فييا . )يارا تعامرة،

 أىمية الوسيمة التعميمية : 2-2
  إثارة اىتماـ الطالب وزيادة نشاطو مما يدفعو لمتعمـ الذاتي حيث تجذب الوسيمة التعميمية انتباىيـ فينطمقوا في

 (2014، لمعمومات والميارات . )رانيا نبيؿ زكىنشاط في سبيؿ تحصيؿ ا
 . تقمؿ الوسيمة التعميمية مف جيد كال مف األستاذ والطالب وتختصر الوقت 
  تفسير المفاىيـ المجردة وعدـ االعتماد الكامؿ عمى المفظية في شرح المادة العممية، حيث تساعد الوسيمة

مجسمة وممثمة أمامو فيزداد إدراكو وفيمو لمحتوى المقرر . التعميمية الطالب عمى فيـ المادة العممية بطريقة 
 (2016 )شييرة دعدوع،

  تقميص الفروؽ الفردية بيف الطالب فعندما يستخدـ األستاذ الرموز المفظية في شرحو يستوعب الطالب ذلؾ
، )إبراىيـ العبيدبدرجات متفاوتة، لذلؾ تعمؿ الوسيمة التعميمية عمى تقميص تمؾ الفروؽ الفردية لمطالب . 

2017) 
 أنواع الوسائل التعميمية : 2-3

 يتـ تقسيميا في ىذا التصنيؼ تبعًا لمحواس التي تخاطبيا كاآلتي : 
وتشمؿ الوسائؿ التي تعتمد دراستيا عمى حاسة البصر وحدىا ومنيا : المجسمات والقصص الوسائل البصرية :  -1

 ية والمعارض والمتاحؼ والموحات والرسومات والصور والخرائط .المصورة والرحالت التعميمية والزيارات الميدان

 وتندرج الوسيمة التعميمية المقترحة في البحث عمى أنيا مف المجسمات أي أنيا مف الوسائؿ التعميمية البصرية .
سموعة وتشمؿ الوسائؿ التي تعتمد في دراستيا عمى حاسة السمع ومنيا : المغة المفظية والمالوسائل السمعية :  -2

 والقصص والمذياع واألشرطة واألسطوانات المدمجة .

وتشمؿ الوسائؿ التي تعتمد في دراستيا عمى حاستي السمع والبصر وحدىا وتشمؿ الوسائل السمعية البصرية :  -3
، الفيديو .  البروجكتور(، التميفزيوف و : الحاسوب )الكمبيوتر( وأجيزة العرض المصحوبة بشرح صوتي )الداتاشو

 ( 2011)يامنة إسماعيؿ، 
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 قواعد استخدام الوسيمة التعميمية :  2-4
 . تحديد األىداؼ التعميمية بدقة 
  ،معرفة قدرات الطالب ومراعاتيا بحيث تالءـ الوسيمة التعميمية مع مستويات الطالب مف حيث الذكاء

 ( 2015 والمعرفة . )سناء الدويكات،, االستيعاب، العمر 
  الوسيمة قبؿ استخداميا .تجربة 
 المحتوى العممي لممنيج . ابعيتييئة أذىاف الطالب الست 
 ،تييئة الجو المناسب الستعماؿ الوسيمة مف حيث اإلضاءة والتيوية وتوفر األجيزة وغيرىا . )إبراىيـ العبيد 

2017) 
 يسر . التأكد واالىتماـ بإمكانية جميع الطالب رؤية الوسيمة التعميمية بوضوح و 
  . تاحة الفرصة ليـ لممشاركة الفعالة واالستخداـ الميسر التأكد مف تفاعؿ جميع الطالب مع الوسيمة التعميمية وا 

 (2014)رانيا نبيؿ زكي، 
 . تقويـ الوسيمة والذي يتضمف النتائج المترتبة عمى استخداـ الوسيمة التعميمية 

 التجربة العممية :  -3
لطمبة المالبس الجاىزة ميمية المقترحة لتدريس عنصر الشكؿ في مادة أساسيات تصميـ والتي تشمؿ استخداـ الوسيمة التع

 الفرقة األولى لقسـ المالبس الجاىزة، وفيما يمي شرح لعناصر وخطوات التجربة :
 عناصر التجربة :  3-1

 . الوسيمة التعميمية المقترحة 
 " الدمور" . الخامة المستخدمة في التصميـ عمى المانيكاف 
 . مانيكاف التشكيؿ بأبعاد الجسـ الطبيعية 

 الوسيمة التعميمية المقترحة :  3-1-1
 عمى مرحمتيف : احاكي الجسـ البشري، ويتـ تصنيعيت ةمصغر  عرائسوىي عبارة عف 

سـ، واألخرى قصيرة  30وىي عمؿ نموذج مف دعامتيف مف الحديد إحداىما طويمة يبمغ طوليا المرحمة األولى المبسطة : 
 سـ، والدعامتيف متقاطعتيف عند الثمث العموي مف الدعامة الطويمة . 4ويبمغ طوليا 

، أما الدعامة الطويمة فتمثؿ الطوؿ الكامؿ لمجسـ بدءًا مف الرأس حتى ارتكاز الجسـ  وتمثؿ الدعامة القصيرة ىنا الذراعيف
 ( .1، شكؿ ) ىنا رأس اإلنسافسـ يمثؿ  1عمى األرض، وأعمى الدعامة الطويمة شكؿ بيضاوي قطره حوالي 

ويقـو فييا الطالب بتشكيؿ الجسـ بشكؿ مصغر تحت إشراؼ أستاذ المادة بأي مادة متاحة المرحمة الثانية المركبة : 
 ( .2كالصمصاؿ أو الجبس وغيرىا، شكؿ )

األولى فقط ولكف إلظيار تفاصيؿ الجسـ البشري مف صدر ووسط وأرداؼ، ويمكف استخداـ المانيكاف المصغر بالمرحمة 
مف الشكؿ  ةالمصغر  عرائسلمزيد مف المحاكاة لمجسـ البشري يفضؿ إضافة المرحمة الثانية التي تقرب النموذج أو ال

 .الطبيعي لمجسـ البشري
 :  ةالمصغر  عرائسفوائد استخدام ال 3-1-2
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 التصميمية بصورة سيمة حاكي الجسـ البشري ولكف بمقياس رسـ أصغر مما يمكف الطالب مف وضع أفكاره ت اأني
 وميسرة .

 . توفير الخامات واألدوات والوقت الذي يستيمؾ في التجريب عمى المانيكاف الطبيعي الكبير 
 . مرونة وسيولة طرح العديد مف األفكار التصميمية والمعالجات الفنية لمتصميـ الممبسي بطالقة 

   
 المصغةر المركبة ( العرائس2شكل ) ( المانيكان المصغر المبسط1شكل )

 
 مصممو أزياء استخدموا نماذج مشابية لموسيمة المقترحة : 3-1-3

مباشرة إلبراز  اتصميـ عمييلمإما  ةالمقترح ةالمصغر  ئساعر ىناؾ عدد مف مصمميف األزياء استخدموا نماذج شبيية بال
 وسيمة مبتكرة لعرض تصميماتيـ . اأفكارىـ التصميمية أو لجعمي

 : Rose Bertinروزبارتين  3-1-3-1
وىي أوؿ مف صنعت مانيكاف صغيرة سميت  18وحتى القرف الػ 17كانت خياطة لمممكة "ماري أنطوانيت" في نياية القرف الػ

 ( 2001( . )نجوى شكري مؤمف، 3بعرائس الموضة شكؿ )
ت" والحاشية الخاصة بيا وتنفذ تمؾ وقد كانت تمبس ىذه العرائس تصميمات ممبسية سبؽ أف ارتدتيا "ماري أنطواني

 ( 2006التصميمات بأقمشة فرنسية راقية مع تشطيب ليذه المالبس عالي الجودة. )شريف سيد محمد، 
وقد كاف الغرض مف ىذه العرائس تسمية األطفاؿ إال أنيا ساعدت عمى نشر األقمشة والموضات الفرنسية واإلعالف عنيا 

لمموضة لتصميمات الموضة السائدة في ذلؾ  تتحت معرضًا لألزياء احتوى عمى عرائساف 1773والدعاية ليا، وفي عاـ 
 (  2007. )ضحى مصطفى الدمرداش ، الوقت وتـ إرساليا إلى البالد األوروبية لنشر صيحات الموضة آنذاؾ 

 : Madelane Voinnetمادلين فيونيو  3-1-3-2
فبداًل مف رسـ تصميمتيا عمى الورؽ فضمت التصميـ المباشر عمى  مصممة أزياء فرنسية كانت ذات أفكار جديدة مبتكرة

 Seelingمانيكاف مصغر نصؼ المانيكاف الطبيعي مما سيؿ ليا تشكيؿ ولؼ وثني القماش عمى المانيكاف المصغر . )
Chorlotte, 1999) والموروبة فقد تيا المبتكرة لذلؾ أبدعت في الدرابييات والثنيات والقصات المائمة احتى تصؿ لتصميم

 (2004رائدة في فف التشكيؿ عمى المانيكاف . )أحمد أسامة محمد،  ذلؾ أصبحت تحقؽ فكرتيا كالنحاتيف وجعميا
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 (Kamitsis Lydia, 1996( تظير "فيونيو" تشكؿ القماش عمى مانيكانيا الصغير . )4وفي شكؿ )

  
 

 ( عرائس الموضة لـ"روز بارتين"3شكل )
 

 ( يبيـن قيام "فيونيـو" بالتشكيـل عمـى 4شكل )
 المانيكان الصغير

 
 : Christian Diorكرستيان ديور  3-1-3-3

" لكف سرعاف ما فتح Lucian Lelongفي بيت أزياء "لوسياف ليمونج  1941مصمـ أزياء فرنسي، بدأ كمصمـ أزياء عاـ 
 ( 2002بيت األزياء الخاصة بو . )ضحى مصطفى الدمرداش ، 

إلحياء معرض مسرح  2014يونيو  20 مايو حتى 31ف في الفترة مف يمعرض في مدينة شنغياي في الصحديثا وقد أقيـ 
عرض فيو مجموعة  ( والذي1947-1945في الفترة )سابقا " الذي أقيـ في باريس Le Petit Theatreديور الصغير "

 (Mrs. Miniver, August, 2014) الحجـ الطبيعي لتصميمات ديور . 3/1مف المانيكنات المصغرة 
" والتي كانت بحؽ تغيير New Lookلتايير ديور في مجموعتو الشييرة المظير الجديد "مصغر ( نموذج 5نجد في شكؿ )

نية حيث أعاد ديور لممرأة أنوثتيا مف حيث األكتاؼ الضيقة لشكؿ الموضة السابقة ليا في أثناء الحرب العالمية الثا
 ,Carlos Marreroالمستديرة والكورساج المحبؾ والخصر النحيؿ واألرداؼ المستديرة والجونمة الواسعة الجرسيو . )

2017 ) 
 

القصير مف  ( نجد أحد مصممي األزياء وىـ يحاكوف عمى المانيكاف المصغر تصميـ ديور فستاف السيرة6وفي شكؿ )
( وىو فستاف مف األورجانزا والشيفوف المطرز عمييا بوحدات زخرفية عمى 1949" لصيؼ )Trompe Loeilمجموعتو "

 (Sophie Carre, 2014) شكؿ زىور ومتعدد األلواف .
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 ( تشكيل لديورعمى المانيكان المصغر6شكل ) ( نموذج لتايير ديور5شكل )

 
 خامة الدمور : 3-1-2

(، وقد استخدـ في التصميـ المباشر 73×  102سـ ) 5( وعدد الخيوط في 1/1قماش قطني منسوج، تركيبو السادة )ىي 
 عمى المانيكاف المصغر ثـ المانيكاف الكبير بالحجـ الطبيعي لمجسـ وذلؾ مف أجؿ توضيح وشرح خصائص عنصر

كار التصميمية بالتصميـ المباشر عمى المانيكاف الشكيؿ كأحد عناصر التصميـ اليامة، حيث يجرب الطالب عدد مف األف
 ( 2007إلبراز عنصر الشكؿ والتركيز عميو . )ضحى مصطفى الدمرداش، 

 أسباب اختيار خامة الدمور : 3-1-2-1
 . خامة رخيصة يسيؿ عمى الطالب الحصوؿ عمييا 
  يكوف لموف كأحد عناصر التصميـ أو لونيا الخاـ يعتبر عديـ الموف أو لوف بيج فاتح قريب مف األبيض فبذلؾ ال

، ويكوف التركيز الكامؿ في االبتكار والتشكيؿ إلبراز جماؿ التصميـ عمى  أي عنصر آخر أي تأثير في التصميـ
 مف عناصر التصميـ األخرى .ر عنصر الشكؿ فقط دوف االعتماد عمى أي عنص

  فات في طبيعة التصميـ الذي سيتـ تشكيمو عمى ة لمتوافؽ مع االختالنىناؾ أوزاف متعددة لمدمور مما يعطيو مرو
المانيكاف، فمثاًل الدرابييات تحتاج لخامات خفيفة وناعمة ومنسدلة، أما التصميمات المكسمة عمى الجسـ تحتاج 

 لخامات بيا بعض المرونة، أما التصميمات ذات األشكاؿ الحادة الصمبة فتحتاج لقماش ثقيؿ صمب متماسؾ .
 تشكيل الثابت بأبعاد الجسم الطبيعي :مانيكان ال 3-1-3

طبقة مف تميو وىو قالب يماثؿ الجسـ البشري ويطابقو مف حيث الييئة وشكؿ القواـ والقياسات، وىو يصنع مف الخشب ثـ 
القطف أو االسفنج ثـ يغطى بقماش مف الدمور أو الموسميف، مما يسيؿ مف تثبيت الدبابيس فيو بسيولة أثناء عممية 

ؿ طويؿ قابؿ لمتحريؾ، ومقاسات ىذا المانيكاف تكوف غالبًا قياسية، وقد اخترنا في ىذه موىو مثبت عمى حاالتشكيؿ، 
 . 40التجربة مانيكاف بمقاس 

ويستخدـ ىذا المانيكاف الثابت بحجـ الجسـ الطبيعي لمتشكيؿ عميو بقماش الدمور بعد تحديد التصميـ المراد تنفيذه ووضع 
 ( 2014)سارة محمد عمي جمعو،  المصغر المقترح في البحث.الفكرة عمى المانيكاف 
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 خطوات أو مراحل التجربة : 3-2
 . تحديد األىداؼ التعميمية التي تحققيا الوسيمة المقترحة 
 . التعريؼ بالفئة المستيدفة 
 . التعريؼ بكاًل مف مادة أساسيات التصميـ لممالبس الجاىزة وعنصر الشكؿ كأحد عناصرىا 
 مة التعميمية المقترحة في التجربة العممية .تطبيؽ الوسي 
 . تقييـ الوسيمة المقترحة ومدى تحقيقيا لألىداؼ 

 
 تحديد األىداف التعميمية التي تحققيا الوسيمة المقترحة : 3-2-1
 أواًل : األىداف المعرفية : 3-2-1-1

 . يتعرؼ الطالب عمى عناصر وأسس تصميـ المالبس الجاىزة 
  المستخدمة في التصميـ المباشر عمى المانيكاف .يعرؼ صفات الخامة 
 . يحدد األساليب التقنية المناسبة لتنفيذ التصميـ 
 . مكانيات الوسيمة التعميمية المقترحة  يتعرؼ عمى صفات وا 

 ثانيًا : األىداف الميارية : 3-2-1-2
 . يستنتج طريقة وأسموب استخداـ وتوظيؼ الوسيمة التعميمية المقترحة 
 اكؿ التصميمية الختيار أفضؿ الطرؽ لتنفيذىا .يحمؿ المش 
 . يربط بيف عناصر تصميـ المالبس الجاىزة وأسسيا مف خالؿ تنفيذ تصميمات مبتكرة 
 . يقترح حموؿ تصميمية مبتكرة لممشكالت التي يواجييا 

 التعريف بصفات الفئة المستيدفة : 3-2-2
الطمبة ومستواىا مف حيث العمر والمعرفة ومستوى الذكاء والقدرة يجب أف تناسب الوسيمة التعميمية المقترحة مع قدرات 

 انب ضماف االستخداـ الفعاؿ ليا .عمى االبتكار واإلبداع حتى تحقؽ الوسيمة المقترحة النتائج المرجوة بج
 الفئة المستيدفة من البحث : 3-2-2-1

 جامعة حمواف  –كمية الفنوف التطبيقية  –طالب الفرقة األولى بقسـ المالبس الجاىزة 
وىي تعد أوؿ مرحمة ليـ بتخصص المالبس الجاىزة وليست ليـ معرفة أو دراية كاممة بتصميـ المالبس الجاىزة وأسسو 

التنفيذ والحياكة التي تساعدىـ في تنفيذ  وقواعده، وكذلؾ لـ يدرسوا بعد مواد الباتروف والتشكيؿ عمى المانيكاف وتقنيات
 أفكارىـ .

لذلؾ فيـ يحتاجوف لوسيمة سيمة ومبسطة تتيح ليـ نقؿ أفكارىـ بأسموب سيؿ ومبتكر، بجانب حاجتيـ إلدراؾ عنصر 
الشكؿ المسطح والمجسـ وخصائصيما بوسيمة مجسمة ومصغرة يدركوف مف خالليا أبعاد الجسـ وتساعدىـ عمى تنفيذ 

 ـ .أفكارى
 
 التعريف بمادة أساسيات تصميم المالبس الجاىزة وعنصر التشكيل : 3-2-3
 مادة أساسيات تصميم المالبس الجاىزة :  3-2-3-1

ىي أحد المواد اليامة واألساسية في مقررات التصميـ التي يتـ تدريسيا بقسـ المالبس الجاىزة ألنيا تمثؿ النواة أو األساس 
 مييا بناء منظومة تصميـ المالبس فيي األساسات والقواعد التي يقـو عمييا عمـ التصميـ .لمادة التصميـ التي يتـ ع
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 عتبر مدخاًل حقيقيًا لتعميـ اإلبداع واالبتكار حيث يكتشؼ الطالب مف خالليا عالقات جديدة لعناصر التصميـ وأسسوتكما 
منتجو الممبسي . )عبد العزيز جودة وضحى  ، كما يمكف أف يتوصؿ مف خالليا لقيـ فنية وجمالية ووظيفية يحققيا

 (  2004 ,مصطفى الدمرداش 
 : عناصر التصميـ وأسس التصميـ . وتنقسـ ىذه المادة إلى جزئيف رئيسييف ىما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 " :Shape & Formعنصر الشكل المسطح والمجسم " 3-2-3-2

الشكؿ المسطح ىو الفراغ المحاط بخطوط خارجية، أما الشكؿ المجسـ ىو الفراغ الحجمي المحاط بأسطح خارجيتو . 
 ( 2002)ضحى مصطفى الدمرداش، 

يعد الشكؿ المسطح في مجاؿ المالبس الجاىزة مساحة ثنائية األبعاد محاطة بإطار خارجي ومكونو لمشكؿ الظمي لممالبس 
"Silhouetteحصرىا عدة أسطح .ية تكؿ المجسـ فيو مساحة ثالثية األبعاد مجوفة أو مصم" أما الش 

 وفيما يمي عرض لمفيـو كؿ مف الشكؿ المسطح والمجسـ، وأنواعيما ومجاؿ تطبيقيا في المالبس .
 

 مادة أساسيات التصميم

عناصر 

 التصميم

ىي مفردات لغة الشكؿ التي يستعمميا المصمـ ، 
وىي كؿ ما يمكف رؤيتو في العمؿ الفني فيي 
أصغر العناصر القابمة لمتكرار والتجاور والتصفيؼ 

 وىي في المالبس الجاىزة تتمثؿ في : 
 Lineالخط -1

 Shape& Formالشكؿ  -2  
 Lightالضوء  -Space 4الفراغ  -3
 Texture المممس -Colour 6الموف  -5
 Patternالزخارؼ  -7

 أسس التصميم

ىي عامؿ أساسي في تكامؿ العمؿ الفني والتصميـ ، 
وىي الصمة بيف القوى الخارجية والداخمية في العمؿ 
التصميمي التكويف الفني فيي كالروح لمجسد وىي في 

 المالبس الجاىزة تتمثؿ في : 
 Graduationالتدرج -1
 Rhythmاإليقاع  -2
         Contrastالتبايف  -3
  Emphasisالتوكيد -4
   Proportionالتناسب -5
 Unityالوحدة  -6
   Concentrismالتمركز -7
 Repetitionالتكرار  -8
 Harmonyاالنسجاـ والتناسؽ  -9
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 " : Shapeالشكل المسطح " 3-2-3-2-1

الجسـ ويتضمف الفراغات والمساحات فيو  ىو ذلؾ العنصر الذي يعكس األبعاد الخارجية لمخطوط المحددةتعريفو :  -أ
 يحدد الشكؿ العاـ .

 
 أنواعو :  -ب

 ثمفأشكاؿ مسطحة متساوية األبعاد مثؿ : الدائرة والمثمث متساوي األضالع والمخمس والمسدس والم . 
  أشكاؿ مسطحة غير متساوية األبعاد مثؿ : المثمث متساوي الضمعيف والمختمؼ األضالع والمستطيؿ والمعيف

 والبيضاوي ومتوازي األضالع وشبو المنحرؼ، واألشكاؿ األخرى كالقمب والدمعة وغيرىا .
 ( 7كما في شكؿ )تطبيقو في المالبس :  -ج

 .في األشكاؿ الزخرفية سواء في الطباعة أو التراكيب النسجية أو األشكاؿ المضافة أو التطريز والكمؼ 
 اقات وغيرىا .كأجزاء ثنائية مسطحة مثؿ الجيوب والقصات والي 
 " تحدد الشكؿ الخارجي لممالبس المسمى بالشكؿ الظميSilhouette . " 

 
 " : Formالشكل المجسم " 3-2-3-2-2

 تعريفو : - أ
 ة تعرؼ بالكتمة، أما إذا كانت مجوفة تعرؼ بالحجـ . تىو شكؿ ثالثي األبعاد تحيط بيا أسطح إذا كانت مصم 

 أنواعو :  -ب
  مثؿ : الكرة والمكعب والمنشور الثالثي .حجـو ذات أسطح متساوية 
  حجـو ذات أسطح غير متساوية مثؿ : األسطوانة والمخروط واليـر ومتوازي األضالع والقبة والبيضة والساعة

 الرممية . 

 ( 8كما في شكؿ ):  تطبيقو في المالبس -ج
 أسطوانة أو أنبوبة والكـ يأخذ  في أجزاء المالبس مثؿ : الجونمة التي تأخذ شكؿ المخروط والبنطموف عمى شكؿ

 شكؿ كروي .
 . في اإلكسسوارات كالمجوىرات والحقائب واألحذية والقبعات واألحزمة التي تعطي شكؿ حمقي 
  الجسـ البشري عبارة عف مجموعة مف المجسمات الرأس شكؿ بيضاوي والرقبة واألرجؿ واأليدي واألذرع شكؿ

 أسطواني .
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 ( األشكال المجسمة في الزي8شكل ) في الزي ( األشكال المسطحة7شكل )

 تطبيق الوسيمة التعميمية مع عرض نماذج لمتجربة التطبيقية : 3-2-4
 التصميـ وعناصرىا وأسسيا، ثـ انتقمنا لعنصر الشكؿ  اتب عف مادة أساسيالتـ في البداية الشرح النظري لمط

 مع شرح ألنواعو وتطبيقاتو في الزي كما وضحنا سابقًا . 
 عنصر الشكؿ بالطريقة التقميدية وىي رسـ  فيب تنفيذ أفكارىـ التصميمية لتطبيؽ أسس التصميـ البدأ الط

االسكتشات اليدوية، ثـ التشكيؿ المباشر عمى المانيكاف الكبير بخامة الدمور، ثـ بعد ذلؾ تقييـ أعماليـ وسيتـ 
 شرح عممية التقييـ الحقًا .

 وبدأ الطالب تنفيذ أفكارىـ ةالمجسم مصغرةال عرائسيمية المقترحة وىي الاستخداـ الوسيمة التعم ءناثـ بد ،
 التصميمية عمى المانيكاف المصغر المبتكر، ثـ تطبيقيا عمى المانيكاف الثابت الكبير بالحجـ الطبيعي .

ضافة جم اليات جديدة عميو وخالؿ التجربة أبدع الطالب في طرح أفكارىـ التصميمية إلبراز عنصر الشكؿ والتغيير فيو وا 
  :لتأكيده وذلؾ مف خالؿ التالعب بصفات وأشكاؿ الخامة 

 بإضافة دعامات وتقويات كالسمؾ أو االسفنج أو غيرىما . .أ 
 بعمؿ تجييزات أو معالجات عمى الخامة كالحرؽ أو التنسيؿ أو التنشية . .ب 
 . الخات كالكشكشة والطيات والثنيات والدرابييات والتضفير والربط والعقد يوبنائ تنفيذ تقنيات .ج 

 
 وفيما يمي عرض لنماذج ىذه التجربة العممية : 

 التصميم األول :
 أ( خطوات التنفيذ : 

مف األماـ  ةالمصغر عروسة حيث يظير الفستاف عمى ال ,(9يبدأ الطالب بالتصميـ عمى الوسيمة التعميمية المقترحة شكؿ )
 .والخمؼ

 التصميـ الممبسي بالتشكيؿ عمى المانيكاف الكبير الثابت . ينفذثـ 
 ب( توصيف التصميم المنفذ :
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فستاف بدوف أكماـ، الكورساج فيو محمى بأزرار مكسوة بالدمور، وىناؾ جزء عموي حوؿ األكتاؼ وممتؼ حوؿ الرقبة 
 ( نرى الفستاف ترتديو إحدى العارضات .10وفي شكؿ ) وينتيي برباط في الخمؼ عند منطقة الرقبة والصدر،

وفي الجونمة تـ إضافة دعامات مف السمؾ "جيوبنة سمؾ" لتأخذ الشكؿ الدائري المتماسؾ، وتـ عمؿ ثنيات فييا عمى شكؿ 
الجانب ( يظير الفستاف مف االتجاىات األربعة األماـ والخمؼ و 11مثمثات وتثبيتيا بأزرار مكسوة بالدمور، وفي شكؿ )

األيسر واأليمف، وعمى الرأس نجد شابوه )قبعة كبيرة( اإلطار الخارجي ليا مقوى بالسمؾ وىي مكسوة بالدمور المثنى عمى 
 ىيئة طيات عشوائية متراكبة .

 

  
 ( التصميم األول ترتديو العارضة10شكل ) ( التصميم األول عمى الوسيمة المقترحة9شكل )

 

 
 التصميم األول من األمام والخمف والجانبين( 11شكل )

 التصميم الثاني : 
 أ( خطوات التنفيذ : 

مف األماـ  ةالمصغر  عروسةالفستاف عمى اليظير وفيو , ( 12شكؿ ) الوسيمة التعميمية المقترحةيبدأ الطالب بالتصميـ عمى 
 والخمؼ، ثـ يتـ التشكيؿ عمى المانيكاف الكبير الثابت .

 التصميم المنفذ :ب( توصيف 
 ( تظير إحدى العارضات وىي ترتديو .13فستاف بنصؼ كـ مف جية واحدة، وفي شكؿ )
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تـ إجراء بعض المعالجات عميو كالحرؽ الذي أعطى تفريغات دائرية في القماش، في حيف أعطى الحرؽ بقضيب مستطيؿ 
إضافة دعامات مف السمؾ عند منطقة األرداؼ ساخف لوف الحرؽ البني المتدرج، مما أضاؼ زخرفة جمالية لمفستاف، تـ 

واألرجؿ، وعند مناطؽ تثبيت السمؾ تـ عمؿ كشكشة أعطت شكؿ جمالي، مع إضافة شكؿ زخرفي آخر بعمؿ ثنيات 
 ( يظير الفستاف مف اتجاىاتو األربعة .14وتجمعات بمنطقة الكورساج، في شكؿ )

 

  
 ( التصميم الثاني ترتديو العارضة13شكل ) المقترحة( التصميم الثاني عمى الوسيمة 12شكل )

 
 ( التصميم الثاني من األمام والخمف والجانبين14شكل )

 التصميم الثالث : 
 أ( خطوات التنفيذ : 

 يميو التشكيؿ عمى المانيكاف الكبير الثابت ., ( 15شكؿ ) الوسيمة المقترحةيبدأ الطالب بالتصميـ عمى 
 التصميم المنفذ :ب( توصيف 

فستاف كوكتيؿ مزيف بالورود متدرجة األحجاـ تبدأ مف الخصر وتمتؼ حوؿ أحد األكتاؼ وتستدير حتى الخمؼ لتنتيي عند 
( تظير 16نفس المنطقة عند الخصر، ثـ تزيف الورود المشكمة بالدمور بعمؿ حرؽ ليعطي الموف البني المتدرج، شكؿ )

وعند الجونمة نجد درابييات دائرية متدرجة في الطوؿ قصيرة مف األماـ وطويمة مف  إحدى العارضات مرتدية الفستاف،
 ( يظير الفستاف مف األماـ والخمؼ والجانب .17الخمؼ، وفي شكؿ )
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 ( التصميم الثالث عمى الوسيمة المقترحة15شكل )

 
 ( التصميم الثالث ترتديو العارضة16شكل )

 
 من األمام والخمف والجنب( التصميم الثالث 17شكل )

 التصميم الرابع : 
 أ( خطوات التنفيذ : 

مف األماـ المصغرة  عروسة( حيث نرى ال18شكؿ ) , كما فيالوسيمة التعميمية المقترحةيبدأ الطالب بالتصميـ عمى 
 والخمؼ، ثـ يشكؿ الطالب التصميـ عمى المانيكاف الكبير الثابت .

 
 ب( توصيف التصميم المنفذ :

فستاف كموش بدعامة سمؾ مف عند الذيؿ لجعمو يأخذ شكؿ دائري مف عند األطراؼ، وعمى الكورساج حتى الوسط مزيف 
بورود مجسمة مقواة باالسفنج، والجزء السفمي مف الفستاف )الجونمة( مزخرؼ بالتناوب بيف أشرطة مكشكشة مف الدمور 

 ستاف مف األماـ والخمؼ والجنب . الف ( نرى19وصفوؼ مزخرفة بحروؽ عمى شكؿ دوائر، وفي شكؿ )
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 ( التصميم الرابع عمى الوسيمة المقترحة18شكل )

 
 ( التصميم الرابع من األمام والخمف والجنب19شكل )

 التصميم الخامس : 

 أ( خطوات التنفيذ : 
 بمادة الجبس ليكوف أكثر محاكاة لمواقع الوسيمة التعميمية المقترحةشكؿ الطالب الجسـ عمى 

ثـ قاـ بالتشكيؿ عمى المانيكاف الكبير  ,(20شكؿ ) ةالمصغر  عروسةالتصميـ عمى ال, ثـ بدأ ب
 الثابت .

 ب( توصيف التصميم المنفذ :
ومتراكبة فوؽ بعضيا، بكتؼ واحد فستاف سواريو كموش مكوف مف طبقات كرانيش مائمة 

والكـ مكوف مف طبقات أخرى مف الكرانيش، والكورساج محبؾ )مكسـ( عمى الجسـ بواسطة 
أربطة في الخمؼ، والفستاف مزخرؼ بالحرؽ عند حواؼ الكرانيش وداخميا بأشكاؿ دائرية 

 ب .( نرى الفستاف مف األماـ والخمؼ والجن21صغيرة بموف الحرؽ البني، وفي شكؿ )

  

( التصميم الخامس عمى 20شكل )
 الوسيمة المقترحة
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 التصميم السادس : 
 أ( خطوات التنفيذ : 

، ثـ نقؿ ا( ثـ قاـ بالتصميـ عميي22بالصمصاؿ البني شكؿ ) الوسيمة التعميمية المقترحةجسـ الطالب شكؿ الجسـ عمى 
 . الكبيرفكرتو عمى المانيكاف 

 المنفذ :ب( توصيف التصميم 
عبارة عف تايير مكوف مف قطعتيف، الجزء العموي عبارة عف كورساج مكوف مف مشد ومضاؼ عميو مف الخمؼ كاب مف 
الدمور المبطف باالسفنج وعمى أطرافو سمؾ لمتقوية ولجعمو مرف يمكف ثنيو ليأخذ أشكاؿ جمالية متعددة، وتـ زخرفة الفستاف 

الكورساج، ومستخدمة أيضًا لزخرفة المشد، وتـ كذلؾ زخرفة الكورساج بخطوط بخيوط وحباؿ متدلية مف ذيؿ الجونمة و 
 فستاف مف األماـ والخمؼ والجنب .( نرى ال23حرؽ بنية الموف، وفي شكؿ )

    
( التصميم السادس 22شكل )

 المصغر
 ( التصميم السادس من األمام والخمف والجنب23شكل )

 التصميم السابع : 
 أ( خطوات التنفيذ : 

 ( .24كما في شكؿ ) الوسيمة التعميمية المقترحةبدأ الطالب بتشكيؿ الفكرة عمى 
حيث نرى التصميـ مف األماـ والخمؼ، ثـ نقؿ فكرتو بتشكيميا عمى المانيكاف الكبير الثابت مع إضافة بعض األفكار عمييا 

. 

   
 ( التصميم الخامس من األمام والخمف والجنب21شكل )
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 ب( توصيف التصميم المنفذ :
)كابوتينو( وعند الرقبة ىناؾ كوؿ شاؿ مرتفع عبارة عف طبقتيف، وحزاـ حوؿ الخصر مربوط مف فستاف مبطف باالسفنج 
( نرى الفستاف ترتديو إحدى العارضات، والفستاف مزخرؼ بثالث وردات دائرية عمى الجونمة 25الخمؼ، وفي شكؿ )

ضفيرة وتتقابؿ الخطوط  مرصوصة خمؼ بعضيا عمى شكؿ خط مائؿ، ومف كؿ وردة يخرج خط مائؿ منحنى عمى شكؿ
 .(26عند الخصر شكؿ )

 

   
 ( التصميم السابع ترتديو العارضة25شكل ) ( التصميم السابع عمى الوسيمة المقترحة24شكل )

                       
 ( التصميم السابع من األمام والجنب26شكل )

 التصميم الثامن : 
 أ( خطوات التنفيذ : 

عروسة ( حيث نرى التصميـ المشكؿ عمى ال27كما في شكؿ ) الوسيمة التعميمية المقترحةيبدا الطالب بالتصميـ عمى 
 مف األماـ والخمؼ، ثـ ينتقؿ الطالب فكرتو عمى المانيكاف الكبير الثابت . ةالمصغر 

 ب( توصيف التصميم المنفذ :
( ممتؼ حوؿ الرقبة، وىناؾ Xالكورساج درابيو يأخذ شكؿ حرؼ )فستاف قصير محبؾ )مكسـ( عمى الجسـ، مشكؿ عمى 

حزاـ حوؿ الخصر مربوط مف الخمؼ، وعند الجانب نجد قماش مشكؿ مف الدمور عمى ىيئة طبقات متراكبة ذات شكؿ 
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حرؽ جمالي يرمز إلى الزىور، وتـ زخرفة الفستاف في جزء الدرابيو والحزاـ والزىرة بحرؽ عمى ىيئة خطوط ذات لوف ال
 الخمؼ والجانب . ( نرى الفستاف مف األماـ و 28البني المتدرج، وفي شكؿ )

     
 ( التصميم الثامن من األمام والخمف والجنب28شكل ) ( التصميم الثامن عمى الوسيمة المقترحة27شكل )

 التصميم التاسع : 
 أ( خطوات التنفيذ : 

ثـ ,( 29شكؿ )عمييا بالصمصاؿ الوردي ثـ وضع فكرتو التصميمية  المقترحةالوسيمة التعميمية شكؿ الطالب الجسـ عمى 
 نقؿ التصميـ الممبسي بالتشكيؿ عمى المانيكاف الكبير الثابت .

 ب( توصيف التصميم المنفذ :
يعطي شكؿ لة تطقـ عبارة عف قطعتيف الجزء العموى مكوف مف شريط مف الدمور تـ تطبيقو عمى أشكاؿ مربعات ثـ كشكش

ديوف )آلة موسيقية( ويتصؿ بالرقبة عمى ىيئة حماالت ممتفة عمى الرقبة، والجونمة مصنوعة مف وكور الي عمى ىيئة األمج
 ( .30أصغر منو كما في شكؿ ) ـشريط الجزء العموي ولكف بحج شريطيف بنفس فكرة

 تقييم الوسيمة  3-2-5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ( التصميم التاسع30)شكل  ( التصميم التاسع عمى المانيكان المصغر29شكل )
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 المقترحة : 
يتضمف النتائج المترتبة عمى استخداـ الوسيمة المقترحة ومدى قدرتيا عمى تحقيؽ األىداؼ الموضوعة مف أجميا، ويقيس 

لتقدير التقييـ ميارات الطالب قبؿ وبعد استخداـ الوسيمة لتحديد مدى كفاءة استخداميا مف خالؿ بطاقة المالحظة ومقياس 
   مستوى الطالب حيث تتراوح تقديرات الطالب كاآلتي :

 ( .50 -65 -75 -85)ممتاز، جيد جدًا، جيد، مقبوؿ( ويقابؿ قيـ ليذه الدرجات كاآلتي ) 
 إلبداء مقترحاتيـ في عناصره وتـ عمؿالجاىزة مجاؿ المالبس  فيوقد تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف األخصائييف 

 تعديالت ليظير المقياس كاآلتي :
 

 مقياس تنقدير مستوى الطالب في االختبار التحصيمي المعرفي :
 مقبول جيد جيد جداً  ممتاز األسئمة

 ياتساىؿ استطاع التعرؼ عمى عنصر الشكؿ ودوره في أس -1
 تصميـ المالبس ؟

    

المجسمة ىؿ يعرؼ الفرؽ بيف األشكاؿ ثنائية األبعاد واألشكاؿ  -2
 ثالثية األبعاد في المالبس ؟

    

     الزى ؟ و البنائية في الفرؽ بيف األشكاؿ الزخرفية ىؿ أدرؾ -3
ىؿ أدرؾ طرؽ تطويع الخامة عمى المانيكاف إلنجاح عنصر  -4

 الشكؿ في التصميـ ؟
    

 مقياس تنقدير مستوى الطالب في االختبار التحصيمي المياري :

 مقبول جيد جيد جداً  ممتاز األسئمة

     ما مدى تحقيؽ عنصر الشكؿ لالتزاف في التصميـ ؟ -1

     إليقاع الحركي في التصميـ ؟اىؿ حقؽ الشكؿ  -2

     ما مدى القدرة عمى التغيير بيف صفات الخامة إلبراز الشكؿ ؟ -3

ىؿ استخداـ الوسيمة يسيؿ عمى الطالب طرح أفكاره التصميمية  -4
 ؟

    

     ىؿ حقؽ توزيع عنصر الشكؿ التناسب بيف مساحات التصميـ؟ -5

حؿ المشكالت التصميمة التي واجيتو مف خالؿ ىؿ استطاع  -6
 عمى الوسيمة المقترحة ؟المبتكرة التصميمية  عدد مف الحموؿ 

    

توظيؼ التقنيات المتعددة إلبراز عنصر الشكؿ  امكانيةما مدى  -7
 ؟

    

     المباشر عمى المانيكاف؟ صميـالت فيىؿ سيؿ استخداـ الوسيمة  -8
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 المعامالت اإلحصائية : 
 واختبار بعد استخداميا كاآلتي : ار الطالب بعمؿ اختبار قبؿ استخداـ الوسيمةبتـ اخت

 االختبار التحصيمي المعرفي والمياري القبمي :  -أ
حقؽ أسس تصميـ يتـ إجراء التقييـ عمى مجموعة مف الطالب طمب منيـ إبراز عنصر الشكؿ في تصميـ مبتكر بحيث 

ة األولى بقسـ المالبس وذلؾ بالطرؽ التقميدية وىي رسـ االسكتشات وذلؾ في مادة أساسيات تصميـ المالبس لطمبة الفرق
 المالبس الجاىزة 

 مياري البعدي : االختبار التحصيمي المعرفي وال -ب
وطرح  ةالمصغر  عرائستـ إجراء التقييـ عمى نفس المجموعة مف الطمبة بعد استخداـ الوسيمة التعميمة المقترحة وىي ال

، وقد استخدـ اختبار  بؽ ذكرهاأفكارىـ التصميمية بالتشكيؿ المباشر عمييا، وتـ استخداـ مقياس تقدير مستوى الطالب الس
 التالي:ختبار القبمي والبعدي لتظير الفروؽ في الجدوؿ بيف اال (T. test)  "ت"

 أواًل : الفروق بين درجات االختبار التحصيمي المعرفي القبمي والبعدي : 

درجة  قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي التقييم عدد األسئمة
 المعنوية

1 
 13.73 56.05 قبمي

19.35 0.01 
 12.15 72.33 بعدي

2 
 13.74 51.44 قبمي

20.81 0.01 
 9.45 77.66 بعدي

3 
 13.69 51.16 قبمي

21.33 0.01 
 10.01 73.61 بعدي

4 
 13.72 51.44 قبمي

20.82 0.01 
 9.45 77.66 بعدي

 
يظير مف الجدوؿ أف ىناؾ فروؽ دالة إحصائية بيف متوسط درجات االختبار التحصيمي المعرفي القبمي والبعدي وذلؾ 

 . 0.01البعدي عند مستوى معنوية  لصالح االختبار التحصيمي
 ثانيًا : الفروق بين درجات االختبار التحصيمي المياري القبمي والبعدي: 

درجة  قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي التقييم عدد األسئمة
 المعنوية

1 
 13.74 51.05 قبمي

19.36 0.01 
 13.16 72.33 بعدي

2 
 13.77 51.33 قبمي

20.63 0.01 
 9.47 76.11 بعدي

3 
 13.74 51.05 قبمي

19.24 0.01 
 12.16 72.33 بعدي

 0.01 20.81 13.74 51.44 قبمي 4
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 9.45 77.66 بعدي

5 
 13.75 51.05 قبمي

19.26 0.01 
 9.45 77.16 بعدي

6 
 13.75 51.05 قبمي

19.26 0.01 
 13.75 72.22 بعدي

7 
 13.74 51.06 قبمي

19.25 0.01 
 12.15 72.33 بعدي

8 
 13.77 59.34 قبمي

20.63 0.01 
 9.47 76.13 بعدي

يظير مف الجدوؿ أف ىناؾ فروؽ دالة إحصائية بيف متوسط درجات اختبار التحصيمي المياري القبمي والبعدي لصالح 
 . 0.01االختبار التحصيمي البعدي عند مستوى معنوية 

ىذا تثبت فاعمية الوسيمة التعميمية المقترحة ونجاحيا في المساعدة في تدريس عنصر الشكؿ في مادة أساسيات  ومف
 . 0.01تصميـ المالبس الجاىزة عند مستوى معنوية 

 
 النتائج :  -4

 بوجود فروؽ في الدالة اإلحصائية بيف متوسط درجات االختبار المعرفي القبمي والبعدي عند مستوى معنوية -1
لصالح االختبار التحصيمي المعرفي البعدي، وكذلؾ ىناؾ فروؽ في الدالة اإلحصائية بيف متوسط درجات  0.01

لصالح االختبار المياري البعدي، مما  0.01االختبار التحصيمي المعرفي القبمي والبعدي عند مستوى معنوية 
 يؤكد صحة الفرض الثاني .

ات تصميـ المالبس الجاىزة، مما يالمقترحة لتدريس عنصر الشكؿ في مادة أساسفاعمية استخداـ الوسيمة التعميمية  -2
 يؤكد الفرض األوؿ .

نجاح الوسيمة التعميمية المقترحة في إتاحة حرية الفكر واالبتكار لدى الطالب لوضع أفكار تصميمية مبتكرة في  -3
 مادة أساسيات تصميـ المالبس الجاىزة، مما يحقؽ الفرض الثالث .

 المراجع :  -5
أحمد أسامة محمد : "تطور أزياء السيدات في أوروبا في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف"، رسالة ماجستير  -1

 2004غير منشورة، كمية الفنوف التطبيقية، جامعة حمواف، 
جمة عمـو رانيا نبيؿ زكى : فاعمية وسيمة تعميمية في ابتكار تصميمات تناسب أسموب التشكيؿ عمى المانيكاف"، م -2

 1/2014وفنوف، دراسات وبحوث، جامعة  حمواف، عدد 
سارة محمد عمي جمعو : "العمارة الحديثة كمصدر إلياـ لمتصميـ عمى المانيكاف"، رسالة ماجستير غير منشورة،  -3

 2014كمية الفنوف التطبيقية، جامعة حمواف، 
تصميـ األزياء"، رسالة ماجستير غير منشورة، شريف سيد محمد : "دراسة التأثير الجمالي لممكونات الداخمية في  -4

 2006كمية الفنوف التطبيقية، جامعة حمواف، 
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ضحى مصطفى الدمرداش : "الخامة كمصدر لمتصميـ عمى المانيكاف"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية الفنوف  -5
 2007التطبيقية، جامعة حمواف، 

ف خالؿ منظومة ألساسيات تصميـ المالبس الجاىزة"، ضحى مصطفى الدمرداش : "تنمية القدرات التصميمية م -6
 2002رسالة ماجستير غير منشورة، 
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