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المالبس الجاهزة ثالثية األبعاد عبر اإلنترنتتصميمات اآلليات الفنيـة لعرض   
The Technical mechanisms to display the 3D garment designs online 

د/ رانيا شوقي محمد غازي أ.م.  
جامعة أم القرى –أزياء بكميـة التصاميم  أستاذ مساعد تصميم  

 المقدمـــة والمشكمــة البحثيــة:
شيد العالم تطورات تقنية ىائمة في مجال الحاسب لما يوفره من سرعة لالتصـال، وتم إدخالو ليقوم بعمميات التسويق 

االتصال إلكترونيًا بين المنشآت لممنتجات المختمفة. ويمثل القرن الحادي والعشرون عصر االقتصاد الرقمي حيث صار 
 المختمفة ألغراض تجارية وتبادل المعمومات أمرًا معتادًا.

ويساعد استخدام العروض ثالثيـة األبعاد عمى تشجيع التسوق عبر اإلنتـرنت فيسيل لممستيمك إدراج مقاساتو الخاصة 
بر الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد باستخدام وبالتالي يرى الممبس بالشكل النيائي بما يتالءم مع طبيعة جسمو، وتعت

الحاسب اآللي المعتمدة عمى طبيعة الجسم االفتراضي إحدى مجاالت البحث المرتبطة بفن التصميم والتي تيتم بالمحاكاة 
ورؤية  ثالثية األبعاد لممالبس. حيث تقوم ببناء نماذج إلكترونية لممالبس المصممة لتقويم مدى مالئمة التصميم لممستيمك

مدى مالئمة الممبس لمقاييس الجسم لكل فرد. وتنبع مشكمة البحث من عدم وجود وسائل مستحدثة لعرض المالبس بشكل 
ثالثي لألبعاد من جميع االتجاىات لتساعد في عممية التسوق مع إمكانية تغيير الخامات والمقاسات. باإلضافة إلى عدم 

لمعرفة مدى مالئمة الممبس لممستيمك من ناحية )التصميم، الخامة،  Try-Onيًا توافر مواقع عربية لقياس المالبس افتراض
اآلليات الفنيـة لعرض تصميمات المالبس الجاهزة ثالثية  "مما أدى الدارسة لإلتجاه إلى موضوع البحث المون، المقاس( 

 األبعاد عبر اإلنترنت".

 هدف البحـث وأهميتــه:

اىزة بآلية ثالثية األبعاد مع إمكانية تقويم مالئمة الممبس من ناحية الخامة والتصميم ييدف البحث إلى عرض المالبس الج
والمقاس والمون. باالضافة إلى رؤية تفاصيل الممبس بطريقة واضحة من خالل المحاكاة. وييدف إلى تعزيز القدرة عمى 

كترونيًا قبل الشراء عبر اإلنترنت. والمساعدة تغيير الموديل بمقاسات مختمفة تبعًا لمقاس المستيمك من خالل التجربة إل
عمى تطوير تقنيات محاكاة األقمشة بالنظام ثالثي األبعاد معتمد عمى الشبكة التصميمية بتغير متغيرات البحث 
المستخدمة. وييتم البحث بدراسة آليات عرض المالبس الجاىزة عمى اإلنترنت من خالل عمل محاكاة إفتراضية لممالبس 

 عمى المانيكان بشكل ثالثي األبعاد.  وعرضيا

 الكممات المفتاحيـة:
 التشكيل ثالثي األبعاد. -المانيكان اإلفتراضي  -المحاكاة ثالثية األبعاد  -التجارة اإللكترونية 

 حدود البحـث:
عمل موقع تسويقي عمى شبكة اإلنترنت لممالبس الحريمي )العباءات( ويتضمن المحاكاة ثالثية األبعاد لعرض شكل 

 الممبس النيائي مع مراعاة التصميم والمون وتغير الخامات وتدريج المقاسات المختمفة. 
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 فروض البحث:
االستبيان المتمثمة في "التصميـم البنـائي لممـوقـع، األداء عدم وجود فروق دالة احصائيـًا بين أراء المحكمين في محاور  .1

 الوظيفي والتفاعل مع متغيرات الموقـع".
 وجود فروق معنويـة بين أراء المحكمين في المحور الثاني األداء الوظيفي والتفاعـل مع متغيـرات المـوقـع. .2

 
Summary:  

 The world attended huge technical development in computer field because of the 

speed communication; it was introduced on the economic side to market various products 

beside the possibility of operating sales and purchase. It is called the Internet age economy, 

which creates new business opportunities. It was easy to communicate electronically between 

different enterprises for the commercial purposes and exchange information and data. 

 The use of 3D clothing offers to encourage online marketing, which making it 

easier for the client to insert his size and see the clothes from all sides. Where the electronic 

mannequin is designed suitable the design of the client size, which helps in the marketing 

process.  

 The research aims to presenting garments with a 3D mechanism, with evaluating 

the suitability of the terms (material, design, size and color). Plus it includes seeing the details 

of the clothes clearly through the 3D simulation. It aims to enhance the ability to change sizes 

according to the consumer by experiment of the clothes in 3D online form before buying. 

Besides develop the simulation techniques for the fabrics in the 3D system, which based on 

changes in the (design, fabric, color and the shape of mannequin). The study is concerned 

with studying the mechanisms of displaying ready-made clothes on the Internet through the 

virtual simulation and display on the 3D mannequin. 

 In this research, it was designed a collection of clothes, plus drown patterns by the 

Investronica System and they designed to suitable different sizes from small size (S) to larger 

size (XL). The materials and the color range were determined for the designs. Using the 3D-

Stitcher program to convert the 2D Pattern parts to 3D pieces, to become a simulated dress 

around the virtual mannequin and displaying clothes from all sides. Then it come the step of 

the structural design of the site with 3D view using Flash Adobe, and it was set the basic 

parameters to help the client to choose the models. Besides the ease of use of the menus and 

side lists to move between different designs. 

 The result shows by applying the multi-axis radar method confirming the success of 

the marketing site design followed by performance and interaction with the site variables. 

The data were analyzed statistically using the analysis of variance to study the significant 

differences of values between the study axes. The results were as follows: 

 There are no statistically significant differences between the opinions of the arbitrators of the 

questionnaire: "Structural design, the performance and the interaction with the variables of 

the site." 

 There are significant differences between the opinions of the arbitrators in the performance 

and interaction with the variables of the site. 
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 العينــــة:
المواقع التجارية باالضافة إلى شخص( من أعضاء ىيئة التدريس ومتخصصي المالبس والنسيج، ومستخدمي  55عينــة )

 عينة من منتجي المالبس الجاىزة.

 المنهـج البحثي:
 المنيج المستخدم في الدراسة ىو المنيج التجريبي الوصفي.

 أدوات البحـث:
برنامج التصميم  - 3D Stitcherبرنامج التصميم ثالثي األبعاد  - Investronica Systemبرنامج رسم الباترون 

 .Adobe Flashبرنامج تصميم وعرض الموقع  - Adobe Photoshopور لمعالجة الص

 الدراسات المرتبطــة:
يوجد العديد من الدراسات السابقة التي أفادت البحث فيما يتعمق بمحاكاة المالبس والعروض ثالثية األبعاد، كما جاء في 

ة والثالثية األبعاد في الفن المعاصر كمدخل إلثراء دراسة ىند عبد الرحمن بعنوان: "متغيرات العالقة بين األشكال الثنائي
تدريس أسس التصميم"، دراسة نيمة محمد الجنيدي بعنوان: "تقنيات وأساليب الرسوم ثالثية األبعاد كعامل في زيادة فاعمية 

بعنوان:  Luca Chittaro, Demis Corvagliaتصميم مواقع الفنون عمى صفحات اإلنترنت"، وأيضًا دراسة 
مالبس اإلفتراضية ثالثية األبعاد: بدءًا من تصميم المالبس وحتى العرض والمحاكاة ثالثية األبعاد عمى اإلنترنت"، "ال

دراسـة خالد عبد الرازق بعنوان: "إرساء قواعد لتوظيف فن الميديا في تصميم وتسويق األفكار التصميمية لممالبس"، دراسة 
Frederic Cordier, Wonsook Lee  :بعنوان: "التجربة اإللكتروني لممالبس عبر اإلنترنت "، دراسةFeng Ji, 

Ruqin Li  دراسة  بعنوان: "محاكاة إنسدال أقمشة وأنسجة التريكو ،"Funda Durupmar  بعنوان: "التصميم ثالثي
  Pascal VOLINO, Frederic CORDIER, Nadia MAGNENATاألبعاد ونظام المحاكاة الممبسي"، دراسة:

 ,Alexandre Keung، وأخيرًا دراسة  بعنوان: "من التصميم األولي لمحاكاة الممبس إلى تصميم األزياء التفاعمي"
Arnaud Fernand   بعنوان: "الطرق ثالثية األبعاد اإللكترونية في تصميم المالبس". وأستفادت الباحثة في الدمج بين

صميم ثالثية األبعاد لعمل محاكاة إفتراضية لممالبس بيدف زيادة الجودة في برامج الباترون ثنائية األبعاد وبين برامج الت
عممية التصميم والعرض لممالبس الجاىزة، باإلضافة إلى تحديد خواص األقمشة ومراعاة اإلنسدال ومدى تأثيره عمى عممية 

 المحاكاة ثالثية األبعاد.

داد موقع لتسويق المالبس الحريمي من خالل عرض وتختمف ىذه الدراسات عن البحث الحالي في أنيا تقوم بإع
التصميمات الممبسية باستخدام محاكاة ثالثية األبعاد. حيث يتم إدراج مقاسات مختمفة خاصة بالمتسوقين عبر الموقع 

بما يتالئم مع جسم المستخدم ثم يتم تمبيس المانيكان بأجزاء  XL إلى المقاس األكبر Sااللكتروني من مقاس صغير 
باترون داخل برامج التصميم ثالثية األبعاد مع مراعاة وضع الخامات المختمفة لكل موديل عمى حدة بدرجات لونية ال

مختمفة لكل خامة وما يتناسب معيا من خواص االنسدال لألقمشة عمى الجسم بما يعرف بالمحاكاة االفتراضية لممالبس 
لممبس لممتسوق من ناحية الخامة والتصميم والمقاس والمون من خالل الواقعية مما يساىم في إمكانية تقويم مدى مالئمة ا

 تجربتو إلكترونيًا بمحاكاة شبو واقعية قبل الشراء عبر اإلنترنت.
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 اإلطار النظري لمبحث:
 ماهيـة التجارة اإللكترونيــة:

يعتبر مصطمحًا معياريًا مرتبطًا بتعامالت األعمال. ويضم سمسمة من النشاطات مثل البيع الفوري عمى الشبكة والتسوق 
المنزلي وتحسين كفاءة التسوق في التعامالت الجارية مع الموردين والعمالء. ويتسع معنى التجارة اإللكترونية ليشمل 

)بشير  (1)ا بين منشأة أعمال ومنشأة أخرى وما بين ىذه المنشآت والعمالء. تشارك معمومات األعمال ومداومة العالقات م
 م(2002العالق، 

رسال التحويالت المالية عبر شبكة  وىي نظام يتيح حركات بيع وشراء السمع والخدمات عبر االنترنت، وتتضمن معالجة وا 
ات حيث تعمل عمى دعم المبيعات وخدمة االنترنت. مثل عمميات تعزيز الطمب عمي تمك السمع والخدمات والمعموم

 م(2004)عبد الفتاح مراد،  (5)العمالء. 
 م(2007)سعيد جمعة عقل،  (3) :لتجارة اإللكترونية واألسواق العربيةا

% من مساحة االستخدام عمى شبكة اإلنترنت, وىذا 0,5تشير الدراسات اإلحصائية إلى أن المغة العربية ال تمثل أكثر من 
يعد عائقًا رئيسيًا أمام نجاح التسوق اإللكتروني في المنطقة العربية, فمشكمة المغة تمثل عاماًل ميمًا يقيد نشاط التجارة 

الوعي بتقنيات الدفع النقدي وبطاقات االئتمان, وضعف الثقة بالجوانب األمنية لحماية  اإللكترونية العربية, كما أن عدم
 المعمومات تمثل عوامل أساسية في ضعف انتشار ىذا النمط التجاري. 

 م(2007)سعيد جمعة عقل،  (3) التحديات في بناء تجـارة إلكترونية عربية:
لدول العربية من مشكالت البنية التحتية في حقمي االتصاالت تعاني أغمب ا متطمبات البنية التحتية األساسية: (1

 والحاسبات, عوضًا عن عدم االستثمار الكافي لمكوادر المؤىمة لمتعامل مع البناء التقني الفعال. 
ئية ويتمثل في قواعد النظام القانوني والتشريعات الخاصة بالتجارة اإللكترونية والحماية الجنا تحديات البناء القانوني: (2

 لممعمومات من أخطار جرائم الكمبيوتر واالنترنت. 
يتصل بتطوير األعمال اإللكترونية لضمان االستمرارية والتنافسية, فعمى  تحديات التمييز واالستمرارية والقدرة التنافسية: (3

حقيقيًا بأىمية ىذا البعد,  الرغم من اتساع حجم سوق التجارة اإللكترونية العربية فإن بناء المشاريع العربية ال يعكس إقراراً 
ألن وجودًا دون قدرة تنافسية وتطور دائم يعادل عدم الوجود بل ربما يكون الخيار األخير أقل تكمفة ويوفر خسائر الوجود 

 غير الفعال عمى الشبكة. 
 المحاكاة اإلفتراضية لممالبس في برامج التصميم ثالثي األبعاد:

يتم استخدام برامج التصميم ثالثية األبعاد في عمل محاكاة ذات واقع افتراضي لمممبس من خالل محاكاة القماش وانسدالو 
بالشكل الذي يتالءم مع النموذج االفتراضي لمجسم البشري والذي يبنى عمى أساس الباترون والخامة والتركيب النسجي 

لمممبس في مختمف االتجاىات برؤية ثالثية األبعاد تبعًا لممانيكان المستخدم المناسب لمموديل. ويتم عرض الشكل النيائي 

( المحاكاة اإلفتراضية لممالبس في برامج التصميم ثالثية 2شكل )
 (58)األبعاد 
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في العرض. مما يساعد في التقميل من الوقت الالزم لمتصميم وتكمفة القص من خالل تقميل عدد العينات الحقيقية المنفذة 
الي ثالثي األبعاد ذو مستوى عالي لمموديل مما يساعد عمى تطوير وتحسين المنتج. ويجب أن يكون محاكاة الممبس المث

من الكفاءة في تصميم الحركة المتزامنة ومناسبة حركة األقمشة وأنسدالو تزامنًا مع حركة الجسم. وكمما زاد تعقـد أنظمة 
 م(Shin-wen, Rong-Qi  ،2006) (14)المحاكاة كمما زادت صعوبة التصميم. 

 .ية، النماذج المعتمدة عمى جسم المانيكان()النماذج الهندسوتوجد طريقتين لمحاكاة القماش: 
فالنماذج المعتمدة عمى جسم المانيكان واقعية وسيمة التنفيذ بالمقارنة بالنماذج اليندسية. ومن بين كل ىذه الطرق، يعتبر 

من أبسط وأكثر الطرق المفضمة. حيث يعتمد عمى نظام الجسيمات الصغيرة التي ترتبط بالجسم  Mass-Springنظام 
 ن خالل مجموعة من الشبكات تغطي سطح الجسم.م

 م(Shin-wen, Rong-Qi  ،2006) (14)ويمكن تقسيم محاكاة الممبس ألربع ميام عند عمل النماذج االلكترونية: 
 التمثيل اليندسي: التعريف الدقيق ألجزاء الممبس والقماش وشكل جسم اإلنسان الذي يتفاعل مع الممبس. .1
 ن البصرية.األداء ومحاكاة القواني .2
 الشكل والسموك: محاكاة القوانين الحركية والسرعة باإلضافة إلى شكل القماش وخواصو المتعددة. .3

التفاعل مع البيئة: كيفية تعامل خواص القماش وشكمو تحت الظروف البيئية المختمفة داخل نظام التصميم، فمحاكاة 
  مفة لمممبس وجسم المانيكان.الممبس تركز بصفة رئيسية عمى التفاعل بين األجزاء المخت

ويعتبر أول نقطتين من المشاكل األساسية في عمم التصميم والمحاكاة ثالثية األبعاد، بينما يتطمب الموضوعين األخريين 
 م(Shin-wen, Rong-Qi  ،2006) (14)مواجية التحديات التالية: 

 :لكتروني المستخدم لتقريب أجزاء الممبس. ويكون يعتمد محاكاة القماش عمى النموذج اإل محاكاة شكل وخواص القماش
 نموذج معياري يسمح بمحاكاة الخامة المختمفة.

 :تيتم بمعالجة القيود الخاصة بحركة الممبس والتي تسببيا )الحياكات بين أجزاء الممبس(. معالجة عوائق تصميم الممبس 
 بين الممبس وجسم اإلنسان الكشف عن أماكن التقاطعات :

 أجزاء الممبس نفسيا. وكذلك بين
 :يحتاج كل تقاطع إلى  االستجابة المبنية عمى شكل الجسم

نوعية استجابة مناسبة لتجنب اختراق خطوط التصميم معًا 
 ومحاكاة تأثيرات االحتكاك.

 
 
 

 المحاكاة وانسدال القماش عمى المانيكان االفتراضي: 

" أحد البرامج ثالثية األبعاد لمحاكاة المالبس، ويشتمل ىذا التطبيق عمى مانيكانات متحركة MIRA Clothيعتبر برنامج "
وأنماط الحركة، وقد تم دمج نظام الشفرات إلى إطار عمل ثالثي األبعاد يسمح بالتفاعل بين األجزاء المركبة لممالبس 

وتحتوي  3D-StudioMaxدمج في شكل وصالت ببرنامج والمانيكانات االفتراضية القياسية المتحركة. وقد تم تنفيذ ىذا ال
 م(Funda Durupmar  ،2002) (11)عممية تحريك وانسدال القماش عمى مـرحمتيـــن:

بعد وضع الباترونات ثنائية األبعاد حول الجسم، يتم االنتقال إلى مرحمة المحاكاة الميكانيكية حيث  مرحمة تجميع الممبس: (1
ب بطول خطوط الحياكة، وينتج عنيا اتصال أطرافيا كما ىو محدد لتحقيق الباترونات لمشكل يتم جذب الباترونات لتتقار 

( أماكن التقاطعات بين الممبس والجسم وبين أجزاء الممبس 3شكل ) 
 (42)وبعضها 
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المطموب الذي يتماشى مع شكل الجسم، وتعتمد عممية الحياكة عمى محاكاة حركية بسيطة تضم أطراف الباترونات 
 المتقابمة إلى بعضيا، مع محاولة محاكاة خواص القماش.

حيث يتم حساب حركة الممبس في وقت تحريك الجسم، ليذا تعتبر الحركة الديناميكية لمقماش ىنا  مرحمة تحريك الممبس:
  أمرًا شديد األىمية

حتكاكيا مع  ويتم ضبط قيم الحركة الميكانيكية لمقماش, باإلضافة إلى أن تحريك الممبس يرتبط بالتقاء قطع المالبس وا 
سطح الجسم, في ىذه المرحمة يتم ضبط القيم الثابتة الميكانيكية اتساقا مع النتائج المرئية, وذلك ألنو قد تختمف القيم الثابتة 

نشاء المالبس, بعد ذلك تقوم المحاكاة بإضفاء الحركة عمى المانيكان اال فتراضي. عما تم استخدامو خالل عممية حياكة وا 
(11) (Funda Durupmar  ،2004)م 

وقد تم دراسة اختالف درجة االنسدال لمقماش تبعًا لخصائصو )التركيب النسجي، الخامة، وزن المتر( بالمقارنة بين انسدال 
)التريكو، الكتان، الصوف، الستان( حيث أن سمة التحريك الواقعي لمقماش يتم دمجيا كأداة لتصميم المالبس وذلك من 

ىذا إلى جانب وجود جسم متحرك وممبس يزودنا برؤية واقعية لممالبس عمى أجل تزويدنا بعرض تمييدي مسبق لممالبس, 
 ىذا الجسم المتحرك. 

 
وتحاكي ىذه الطريقة حركة الممبس أثناء مرحمة التصميم وتساعد المصمم عمى تطوير جودة تصميم وعرض المالبس. 

ن الممكن أن تكون ىذه المواصفات مرتبطة وتتطمب محاكاة المالبس مواصفات قياسية لعممية المحاكاة ليتم تنفيذىا, وم
تعتمد عمى تقسيم القماش أو فصمو  CORDIER ET ALبالدقة الميكانيكية واليندسية, وىذه الطريقة التي قام بوصفيا 

إلى عدة أجزاء باستخدام لوغاريتمات حسابية. وعند مالحظة الممبس الموجود عمى شخصية متحركة تالحظ أن حركة 
يفيا إلى عدة فئات اعتمادًا عمى كيفية وضع وانسدال القماش, سواء كان الثوب مالصقًا لمجسم أو منسدال الثوب يمكن تصن

عمى سطح الجسم. وعمى سبيل المثال نجد أن البنطمون يتبع بشكل أساسي حركة األرجل بينما نجد الجونمة سوف تنسدل 
 م(Fredric cordier & others ،2003 ) (8)واع كالتالي: حول األرجل وليذا فقد تم تقسيم محاكاة القماش إلى ثالثة أن

 (22)( مراحل تجميع الممبس عمى المانيكان االفتراضي 4شكل )

( مقارنة بين درجة اختالف االنسدال بين أقمشة )التريكو، الكتان، الصوف، الستان( 5شكل )
(59)
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حيث تكون أجزاء الثوب ممتصقة بالجسم مع وجود نسبة التواء ثابتة, في ىذه الحالة يتبع  الطبقة األولى )قماش مطاط( (1
 القماش حركة سطح الجمد تمامًا. 

من سطح الجسم قد تم وضعيم في فئة  تتحرك أجزاء القماش في إطار مسافة معينة الطبقة الثانية )قماش فضفاض( (2
أخرى, مثل أكمام القميص, حيث أن الغرض القائم ىنا ىو أن سطح القماش دائمًا ما يصطدم بسطح الجمد ومن ثم فإن 

 حركتو تكون متعامدة مع سطح الجسم. 
وىي تمثل أجزاء الثوب التي تنسدل حول الجسم، حيث أن حركة القماش ىنا ال تتبع حركة  الطبقة الثالثة )قماش منسدل( (3

ن التعارض ىنا يكون من األشياء الغير متوقعة فبالنسبة لمجونمة الطويمة، فعمى سبيل المثال فإن الجانب  الجسم تمامًا. وا 
 األيسر من الجونمة يمكن أن يصطدم بالرجل اليمنى أثناء الحركة.

 

 

ن الفكرة التي تكمن وراء ىذه الطريقة ىو تجنب  إن ىذه الفئات الثالثة يتم تحريكيا باستخدام ثالثة طبقات مختمفة لمقماش وا 
الرئيسي من ىذه الطريقة  الحسابات المكثفة لعمل شكل مادي معدل وكذلك اكتشاف التقاطع أينما كان ذلك ممكنًا، واليدف

 (8) ىو المعالجة الدقيقة لمقماش وموديل الجسم ومن ثم يمكن إجراء الحسابات الخاصة بيم بشكل فعال.

 (Fredric cordier & others،(. م2003 
ومما سبق يتضح أنو لكي يتحقق ىدف البحث الرئيسي وىو عرض المالبس ثالثية االبعاد لتسييل عمميات الشراء، كان 
البد من التطرق لدراسة األساليب الفنية في محاكاة المالبس والعروض ثالثية األبعاد وبعض عناصر وأسس التصميم 
وعرض لخطوات عمل المالبس ثالثية األبعاد ألنو األسموب الذي أتبعتو الباحثة في استخداميا لمبرامج الذي قامت عميو 

 الدراسة لتحقيق األىداف المرجوة منو. 
التطور التكنولوجي في مجال تكنولوجيا الحاسب ونظم المعمومات قد مكن المتخصصين في مجاالت الصناعة ونجد أن 

من استخدام ىذه التقنية المتطورة إلثراء االتجاىات العممية والفنية واإلنتاجية, وقد أدى ذلك إلى تعظيم دور البرامج الجاىزة 
في مجال صناعة المالبس  الجاىزة, فيدخل الحاسب في عمميات  التي تستخدم في كافة المراحل اإلنتاجية, وخاصة

نتاج المالبس, وتسمى ىذه الحواسب بأنظمة الحواسب المتخصصة   Dedicated Computer Systemsالتصميم وا 
( وتحمل ىذه األنظمة  Investronica - Gerber – Lectraومن أمثمة تمك األنظمة المتداولة عالميًا ومحميًا أنظمة )

 م(.2008)شادية صالح حسن ،  3D .(4)وثالثي األبعاد  2Dسماء عدة برامج متخصصة مثل التصميم ثنائي األبعاد أ

(11)( تقسيم درجات محاكاة التصـاق القماش بالجسم 6شكل )  
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 الجانب التطبيقي:

 الباترونات باستخدام برنامـجفي ىذا البحث تم عمل مجموعـة من التصميمـات الممبسية االسالميـة )عباءات( ثم رسـم 
Investronica  من مقـاس وتدريجـيم ألربعة مقاسات مختمفـة(S)  إلى مقاس(XL)  يمي ذلك، تم تحديد الخامـات لكل

لتحويل  3D-Stitcherتصميم وعمل مريـاج المون لكل لكل خامـة عمى حدة. وتم استخدام برنامج التصميم ثالثـي األبعاد 
ائية األبعاد إلى قطع ثالثيـة األبعاد يتم وصميا ببعض لتصبح ممبس محاك حول المانيكان اإلفتراضي أجزاء الباترون ثن

 جيات.لعرض تفاصيل المالبس بشكل ثالثي األبعاد من جميع ال
 التصميمــات:

 

 التصميم األول
 التوصيف:

الرقبة عمى شكل دوران، السفرة عمى شكل بيضاوي تبدأ من  األمام: حردة
لى أسفل الصدر وأيضًا قصة بداءًا من ثمث األبط من أسفل  منتصف الكتف وا 
وحتى السفرة بميل خفيف ألعمى. ويترسل باتساع قصة من أسفل عمى شكل 

(7.)  
سفرة منقسمة في المنتصف عند خط نصف الخمف ويصل طوليا حتى الخمف: 
(.7در من الخمف. ويترسل باتساع قصة من أسفل عمى شكل )خط الص  

 األكمام بدون قصات ذات إتساع خفيف من أسفل.
 الخامات:

نسبة  –تم استخدام خامـة )كتـان مخموط بقطن مقـمم، كتـان مخموط بقطن سـادة( 
% قطن(.60% كتان، 40الخمط )  

 وحدة التطريز المستخدمة :

  

( نماذج ممبسية مصممة بالبرامج ثالثية األبعاد 7شكل )
()
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 التصميم الثاني:
 التوصيـــف:

حردة الرقبة عمى شكل دوران، قصة مائمة من الثمث األول  األمام:
لإلبط وتنتيي عند حردة الرقبة، وقصة أخرى تبدأ من ثمث األبط من 
أعمى وحتى خط الجنب من الناحية األخرى وقصة أخرة مائمة أسفل 
الصدر موازية لمقصة التي تعموىا. قصة تبدأ من خط الوسط وتنتيي 

عمى الجنب األخر. ويترسل باتساع قصة من أسفل عمى شكل بميل 
 خط مائل.

قصـة مائمة تبدأ من منتصف حردة اإلبط من ناحية وتنتيي  الخمف:
بميل عمى خط الجنب أسفل الكم من الناحية األخرى. وقصة مائمة في 

 أسفل العباءة.
تم استخدام خامـة قطـن مخمـوط بوليسـتر بتركيب نسجي  الخامات:

 % قطن(.55% بوليستر، 45أطمس. نسبة الخمط )
 

وحدة التطريز 
 المستخدمة :

 

 التصميم الثالث:
 التوصيـــف:

يتكون من قطعتين.. الطبقة األمام: 
( 7الداخمية تكون فتحة الرقبة عمى شكل )

ومزود بشريط مثبت عمى حافة 
الديكولتيو. والطبقة العموية. تكون حردة 

الرقبة عمى شكل دوران ومثبت عميو ياقة 
 أوفيسيو.
بدون قصات باتساع من الخمف: 

 الجانبين من أسفل.
 بدون قصات بإتساع من أسفل. األكمام:

تم استخدام خامـة )نسيج وبري من القطن، صـوف مبرد الخامات: 
 (. 2/2بتركيب نسجي 
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 الرابع:التصميم 
 التوصيـــف:

 
بدون قصـات باتساع من الجانبين من أسفل. وحردة الرقبة عمى  األمام:

 شكل دوران. مثبت شريط عمى حافة الذيل.
بدون قصات باتساع من الجانبين من أسفل. ومثبت شريط  الخمف:

 عمى حافة الذيل.
 من أسفل بشريط مثبت عمى خط نياية الكم. األكمام: متسعة

تم استخدام خامـة )بوليسـتر مخمـوط حرير فسكوز، شيفون(.  الخامات:
 % بوليستر(.40% فسكوز، 60نسبـة الخمـط )

 
 وحدة الطباعــة المستخدمة :

 

 التصميم الخامس:
 التوصيـــف:

يكون شكل حردة الرقبة عمى شكل مربع بنياية مثمثة كما ىو األمام: 
الذيل في  مرسوم، وقصة برنسيس من منتصف الكتف وحتى خط

الجانب األيمن واأليسر. وتقسم القصة التي في المنتصف إلى ستة 
 (.7قصات عرضية عمى شكل )

 بدون قصات باتساع من الجانبين من أسفل.الخمف: 
سم من راس الكم في كال  10قصتين من اعمى الكم عمى بعد األكمام: 

اجزاء الناحيتين وتصل لنيايتو. وتقسم القصة في المنتصف إلى ثالثة 
 (7بقصات عرضية عمى شكل )

سادة، مقـمم(.  –تم استخدام خامـة )بوليسـتر مخموط قطن الخامات: 
% قطـن، 70نسبـة الخمـط )

% بوليستـر( بتركيب نسجي 30
 .2/3مبرد 

 
 وحدة التطريز المستخدمة :
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، وقامت  Flash Adobeثم تأتي مرحمة اإلعداد والتصميم البنائي الموقع اإللكتروني لعرض المالبس باستخدام برنامج 
الباحثـة بوضـع متغيـرات أسـاسية لمتعامل داخل الموقـع لتساعد العميل عمى سيولة اختيار الموديالت من حيث )اختيار نوع 

ـوان(. باإلضافة إلى سيولة استخدام القوائـم العرضيـة لمتنقل إلى الصفحات الفرعيـة الخـامة، واختيار المقاس، اختيـار األل
والقوائم الجانبيـة لمتنقل بين التصميمـات المختمفة وتفعيل وصالت البريد لبناء جسر اإلتصال بين المنتـج والمستيمك. وسيتم 

 عرض صفحات الموقع كالتالي:

 :الصفحـــة الرئيسيـة 
( نافذة الصفحة الرئيسية لمموقع اإللكتروني والتي تحتوي عمى شعار الموقـع وعنوان البحث والقائمة 8)يوضح الشكل 

العرضيـة التي تمثل وصالت تؤدي إلى الصفحات الفرعية. وتشمل القائمة العرضيـة )التعريف بالموقع، استراتيجية التسويق، 
 المنتجـات، الباحثـة(.

 

 

 

 

 

 

 :صفحـــة تعريــف الموقــع 
صفحة التعريـف بالموقع اإللكتروني والتي تحوي نبذة مختصرة عن أىميـة البحـث وأىميـة معرفة ( نافذة 9يوضح الشكل )

األساليب الجديدة في عرض المالبس عمى اإلنترنت وعمل محاكاة إفتراضيـة لممالبس وعرضيـا عمى مانيكان ثالثـي 
 ـث.األبعاد. كما تحوي نبذة مختصرة عن اليدف من البح

 :صفحــــة المنتجــــات 
تشمل ىذه الصفحـة عمى مجموعـة المنتجـات التي يقوم الموقع اإللكترونـي بعرضيـا عمى المستيمكيـن وتضم مجموعة من 
المتغيرات التي يتفاعل معيا المستيمك أثناء التسوق عبر اإلنترنت وىي: )نوع الخـامة، المقاسات، الدرجات المونية(. 

القائمـة الجانبيـة الخاصـة بالتنقل بين التصميمات المختمفـة، وسيتم عرض كل موديل عمى حدة مع توضيح  باإلضافة إلى
 المتغيرات الخاصة بو.
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 التصميــم األول: 
 
 
 
 
 
 
 

 

اصة بتصميم الموديل األول )أ، ب(.( نافـذة الخ11شكل )  

حيث يتم عرض تفاصيل الموديل من جيمع  - ( نافذة الصفحـة الخاصـة بعرض التصميم الثـاني10يوضـح الشكل )
والتي يمكن  المقاسات(الجيات بشكل ثالثـي لألبعاد. وتوفر القوائم الجانبيـة مجموعة من المتغيرات تحتوي عمى متغير )

وذلك إلختيار نوع الخامـة  الخـامة(. وأيضًا متغير )(XL( إلى مقاس )S)من خالليا تغيير المقاسات لمموديل من مقاس 
والذي يضم مرياج لون لثالث درجات لونيـة إلختيار المون الذي  األلـوان(الخاصة بالتصميم. باإلضـافة إلى متغير )

 يتناسب مع رغبة المستيمك.
 التصميــم الثانـي: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( نافـذة الخاصة بتصميم الموديل الثاني )أ، ب(.11شكل )  

حيث يتم عرض تفاصيل الموديل من جيمع  –( نافذة الصفحـة الخاصـة بعرض التصميم الثـاني 11يوضـح الشكل )
الجيات بشكل ثالثـي لألبعاد. وتوفر القوائم الجانبيـة مجموعة من المتغيرات تحتوي عمى متغير )المقاسات( والتي يمكن 

. وأيضًا متغير )الخـامة( وذلك إلختيار نوع الخامـة (XLمقاس )( إلى S)من خالليا تغيير المقاسات لمموديل من مقاس 
الخاصة بالتصميم. باإلضـافة إلى متغير )األلـوان( والذي يضم مرياج لون لثالث درجات لونيـة إلختيار المون الذي يتناسب 

 مع رغبة المستيمك.
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 التصميــم الثالث: 
 

 

 

 

 

 

الثالث )أ، ب(.( نافـذة الخاصة بتصميم الموديل 12شكل )  

حيث يتم عرض تفاصيل الموديل من –( نافذة الصفحـة الخاصـة بعرض التصميم الثـالث 12يوضـح الشكل )
( والتي المقاساتجيمع الجيات بشكل ثالثـي لألبعاد. وتوفر القوائم الجانبيـة مجموعة من المتغيرات تحتوي عمى متغير )

( وذلك إلختيار نوع )الخـامة. وأيضًا متغير (XL( إلى مقاس )S)مقاس  يمكن من خالليا تغيير المقاسات لمموديل من
والذي يضم مرياج لون لثالث درجات لونيـة إلختيار المون الذي  األلـوان(الخامـة الخاصة بالتصميم. باإلضـافة إلى متغير )

 يتناسب مع رغبة المستيمك.
 التصميــم الرابع:

  
 

 

 

 

 
 
 

الموديل الرابع )أ، ب( الخاصة بتصميم نافـذة (13شكل )  
 

حيث يتم عرض تفاصيل الموديل من  –( نافذة الصفحـة الخاصـة بعرض التصميم الـرابـع 13يوضـح الشكل )
والتي  المقاسات(جيمع الجيات بشكل ثالثـي لألبعاد. وتوفر القوائم الجانبيـة مجموعة من المتغيرات تحتوي عمى متغير )

وذلك إلختيار نوع  الخـامة(. وأيضًا متغير )(XL( إلى مقاس )S)تغيير المقاسات لمموديل من مقاس يمكن من خالليا 
والذي يضم مرياج لون لثالث درجات لونيـة إلختيار المون الذي  األلـوان(الخامـة الخاصة بالتصميم. باإلضـافة إلى متغير )

 يتناسب مع رغبة المستيمك.
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 التصميــم الخامـس:

 

 

 

 

 

 
( نافـذة الخاصة بتصميم الموديل الخامس )أ ، ب(.14شكل )  

حيث يتم عرض تفاصيل الموديل من –( نافذة الصفحـة الخاصـة بعرض التصميم الخـامس 44يوضـح الشكل )
والتي  المقاسات(جيمع الجيات بشكل ثالثـي لألبعاد. وتوفر القوائم الجانبيـة مجموعة من المتغيرات تحتوي عمى متغير )

وذلك إلختيار نوع  الخـامة(. وأيضًا متغير )(XL( إلى مقاس )S)مكن من خالليا تغيير المقاسات لمموديل من مقاس ي
والذي يضم مرياج لون لثالث درجات لونيـة إلختيار المون الذي  )األلـوان(الخامـة الخاصة بالتصميم. باإلضـافة إلى متغير 

 يتناسب مع رغبة المستيمك.

 الباحثـــة والمراسمــة:صفحـــة 
. ( نافذة الصفحـة الخاصـة بالسيرة الذاتية الخاصة بالباحثـة التي قامت بتصميـم الموقـع ومراسمـة الموقـع45يوضـح الشكل )

ختيار المنتجات، ومن ثم التواصل مع خدمة العمالء. وتساعد وصالت البريد  حيث يقوم العمالء بالتسجيل لإلشتـراك وا 
 التواصـل بين العمالء والمصمم. عمى مد جسر
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 النتائج والمناقشة:

 أوالً: الصــدق والثبـات:

والنسيج في عرض المالبس ثالثية  المتخصصين في مجال المالبس المحكمين من السادة وذلك من خالل رأى
 األبعاد بالموقع االلكتروني.

 

 ويشمل مايمي: قياس ما وضع لقياسو.يقصد بو قدرة االستبيان عمى  :أختبار صدق محتوى االستبيان .1
 معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل محور من محاور االستبيان والدرجة الكمية  صدق االتساق الداخمي: حساب

 لالستبيان.

  :تم حساب الصدق الصدق باستخدام االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية لالستبيان
التساق الداخمي وذلك بحساب معامل االرتباط )معامل ارتباط بيرسون( بين الدرجة الكمية لكل محور باستخدام ا

 والدرجة الكمية لالستبيان، والجدول التالي يوضح ذلك:
 ( قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية لالستبيان4جدول )

 الداللة االرتباط المحاور

األول : التصميـم البنـائي لممـوقـعالمحور   158,0 1510 

 1510 159,0 المحور الثاني : األداء الوظيفي والتفاعل مع متغيرات المـوقـع

( القترابيا من الواحد الصحيح مما يدل عمى صدق وتجانس 1510ويتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى )
 محاور االستبيان.         

 ثبـات االستبيان: .2
من معمومات يقصد بالثبات: دقة االختبار في القياس والمالحظة، وعدم تناقضو مع نفسو، واتساقو واطراده فيما يزودنا بو 

عن سموك المفحوص، وىو النسبة بين تباين الدرجة عمى المقياس التي تشير إلى األداء الفعمي لممفحوص، وتم حساب 
 طريقة التجزئة النصفية( -الثبات عن طريق: )معامل الفا كرونباخ 

 
 ( قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان2جدول )

 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

158,0 – ,,150 158,0 المحور األول: التصميـم البنـائي لممــوقـع  

15901 – 15800 ,1590 المحور الثاني: األداء الوظيفي والتفاعل مع متغيرات المـوقـــع  

15880 – 15090 ,,158 ثبـات االستبيـان ككـل  

مما يدل  0,4,التجزئة النصفية( دالة عند مستوى ويتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات: )معامل الفا، 
 عمى ثبات االستبيان.
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( يوضح مجموع تكرارات إجابات المحكمين "أعضاء ىيئة التدريس، المنتجين ، المستيمكين" في مدى مالئمة 0جدول )
 الموقع لعرض المالبس ثالثية األبعاد

 

 رقم البند المحـاور

معامالت  النسبة % العدد
الجودة 

والمتوسط 
 الوزنى

 مناسب

مناسب 
إلى   

حد     
 ما

غير 
 مناسب مناسب

مناسب   
إلى حد    

ما   

غير 
 مناسب

 المحور األول : 
التصميـم البنـائي 

 لممــوقـع 
 

1بند   44 8 3 81%  1445%  545%  8143%  
2بند   45 6 4 8148%  1149%  743%  83%  
3بند   52 2 1 9445%  346%  148%  9449%  
4بند   47 6 2 8545%  1149%  346%  8644%  
5بند   48 6 1 8743%  1149%  148%  8841%  
6بند   43 8 4 7842%  1445%  743%  7946%  
7بند   42 11 3 7644%  1842%  545%  7749%  
8بند   51 4 1 9149%  743%  148%  9145%  
9بند   49 4 2 8941%  743%  346%  8948%  

 المحور الثاني: 
األداء الوظيفي 
والتفاعل مع 
 متغيرات المـوقـع

 

1بند   52 3 1 9445%  545%  1%  9449%  
2بند   48 4 3 8743%  743%  545%  8841%  
3بند   43 9 3 7842%  1644%  545%  7946%  
4بند   48 6 1 8743%  1149%  148%  8841%  
5بند   47 5 3 8545%  941%  545%  8644%  
6بند   51 3 2 9149%  545%  346%  9145%  
7بند   46 5 4 8346%  941%  743%  8447%  
8بند   48 4 3 8743%  743%  545%  8841%  
9بند   45 7 3 8148%  1247%  545%  83%  
11بند   46 7 2 8346%  1247%  346%  8447%  

 
( يوضح معامالت الجودة لممحورين وفقا ألراء المحكمين0جدول )  

مع متغيرات المـوقــعاألداء الوظيفي والتفاعل  التصميـم البنـائي لممــوقـع   

%85483 المتوسط العام  86491%  

 1 2 الترتيب
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 ثانيًا: تحميل النتائــج:

تمت معالجة البيانات الناتجة من استمارة االستبيـان وتحميميا إحصائيًا باستخدام تحميل التباين لدراسة معنوية فروق القيم 
 بين محـاور الدراسة وكانت النتـائـج كما يمي:

 :عدم وجود فروق دالة احصائيـًا بين أراء المحكمين في محاور االستبيان "التصميـم البنـائي لممـوقـع، األداء  الفرض األول
 الوظيفي والتفاعل مع متغيرات الموقـع".

 

وظيفي ( تحميل التباين لمتوسط درجات المحكمين في محاور االستبيان: "التصميـم البنـائي لمموقـع، األداء ال5جدول )
 والتفاعل مع متغيرات المـوقـع":

 الداللة قيمة ) ف( درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات   

 9 2583,180 23248,618 بين المجموعات
1,493 

15000 
غير 
 01, 1730,425 934429,298 داخل المجموعات دال

   09,  957677,916 المجموع

( وىى قيمة غير دالة إحصائيا ، مما يدل عمى عدم وجود فروق بين 1,493ف( كانت )( إن قيمة ) 5ويتضح من جدول )
 أراء المحكمين في محاور االستبيان "التصميـم البنـائي لمموقـع ، األداء الوظيفي والتفاعل مع متغيرات المـوقـع".

 
 :اعل مع متغيرات المـوقـع لتحقيق العرض وجود فروق معنويـة بين أراء المحكمين في األداء الوظيفي والتف الفرض الثاني

 األمثل لممالبس ثالثية األبعاد.
 

 ( تحميل التباين لمتوسط درجات المحكمين في األداء الوظيفي والتفاعل مع متغيرات المـوقـع,جدول )
 الداللة قيمة ) ف( درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات 

 9 250,342 2253,077 بين المجموعات
19,344 

0,01 
 540 12,941 6988,383 داخل المجموعات دال

   549  9241,460 المجموع

(، مما يدل عمى وجود 0,4,( وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )19,344( إن قيمة )ف( كانت )6ويتضح من جدول )
 فروق بين أراء المحكمين في األداء الوظيفي والتفاعل مع متغيرات المـوقـع.
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( تحميل التباين لمتوسط درجات المحكمين في األداء الوظيفي والتفاعل مع متغيرات المـوقـع إلمكانية عرض 0جدول )
 المالبس ثالثية األبعاد عمى االنترنت

 التباين المتوسط 
 3,522 28,119 البند األول
 9,290 26,779 البند الثاني
 15,718 21,829 البند الثالث
 10,521 26,491 البند الرابع
 13,570 25,408 البند الخامس
 7,445 27,503 البند السادس
 20,642 23,658 البند السابع
 10,557 25,797 البند الثامن
 18,556 22,332 البند التاسع
 19,592 24,413 البند العاشر

 19,344 قيمـة )ف(
 0,01 الداللـة

 
متعدد المحاور ليعبر عن تقييم  Radar chartوتم تقييم معامالت الجودة بين بنود المحورين باستخدام أسموب الرادار 

لتقييم الجودة الكمي لممحوريـن التابعين لمموقع  Column Chartالجودة لبنود كل محور عمى حدة وأسموب األعمدة 
 اإللكتروني تحت الدراسة وكانت النتائج كما يمي:

 اتفاق أراء المحكميــن من أعضاء هيئة التدريس، المنتجين، المستهمكين في مالئمة الموقع لتحقيق األهداف

 المحور األول: التصميــــم البنـائي لممــوقـع:

 
( يوضح معامالت الجودة لجميع بنود تقييم المحور األول " التصميـم البنـائي لممــوقـع "16شكل )  

70

75

80

85

90

95
 شعـار الموقـع

 توزيع مساحات األشكـال داخل الصفحة الرئيسية

 (اللون والصـورة)الخلفيـة من حيث 

 المؤثـرات البصـرية

 توزيـع قـوائم المعلومـات المؤثـرات الحركيـة

 توزيع الصـور والمعلومـات الفرعيـة

 سهولة الوصول للمعلومـات الفرعيـة

 استخدام الفيديو لعرض المالبس ثالثية األبعاد

  للمــوقـع البنـائي التصميــــم : األول المحور
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 نستخمص ما يمي:ومن الشكل السابق 
% وىو 9409( الخمفيـة من حيث )المون والصـورة( ىو األفضل بالنسبة لجميع بنود التقييم وذلك بمعامل جودة 3إن البند )

( توزيع الصـور والمعمومـات الفرعيـة ىو األقل بالنسبة لجميع بنود التقييم 7يمثل نسبة جودة عالية ، بينما كان البند )
( توزيـع قـوائم المعمومـات فكان تقيمو 6% وىو يمثل نسبة جودة متوسطة ، أما البند )7709مل جودة المختمفة وذلك بمعا

( توزيع مساحات األشكـال داخل الصفحة 2% ، أما البند )8403( شعـار الموقـع فكان تقيمو 4% ، أما البند )7906
( المؤثرات الحركية فكان 5% ، أما البند )8604ان تقيمو ( المؤثـرات البصـرية فك4% ، أما البند )83الرئيسية فكان تقيمو 

( سيولة 8% ، أما البند )8908( استخدام الفيديو لعرض المالبس ثالثية األبعاد فكان تقيمو 9% ، أما البند )8804تقيمو 
 %.9405الوصول لممعمومـات الفرعيـة فكان تقيمو 

 ات المـوقـــع:المحور الثاني: األداء الوظيفي والتفاعل مع متغير 

 
( يوضح معامالت الجودة لجميع بنود تقييم المحور الثاني " األداء الوظيفي والتفاعل مع متغيرات الموقـع "17شكل )  

 
 ومن الشكل السابق نستخمص ما يمي: 

نسبة جودة  % ويمثل9409إن البند )الموضوعية واإليجاز لممحتوى( ىو األفضل بالنسبة لجميع بنود التقييم بمعامل جودة 
% وىو يمثل 7906عالية ، بينما كان البند )إمكانية تغيير المقاسـات( ىو األقل بالنسبة لجميع بنود التقييم بمعامل جودة 

% ، أما البندين )ستعراض أقمشة 83نسبة جودة متوسطة ، أما البند )إمكانيـة التواصل بين الموقـع والعمـالء( فكان تقيمو 
% ، أما البند ) تنوع شكل الموديل عمى الرغم من 8407ء الموقع لتسييل ميمـة الشـراء( فكان تقيميما الموديل، وتناسب أدا

% ، أما البنود )وضوح التصميمات الممبسيـة، اختالف نسب التصميم مع تغيير 8604ثبات خطوط التصميم( فكان تقيمو 
مكانية عرض الموديالت ثالثية األبعاد لتوضيح خطوط  %، أما البند )إمكانية 8804التصميم( فكان تقيميم المقاس، وا 

 %.9405عرض مرياج المون( فكان تقيمو 
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85

90

95
 الموضوعية واإليجاز للمحتوى النصي

 وضوح التصميمات الملبسيـة

 إمكانية تغيير المقاسـات للتصميمات الملبسية

اختالف نسب التصميم مع تغيير المقاس من 
 األصغر لألكبر

تنوع لشكل الموديل على الرغم من ثبات خطوط 
 التصميم الواحـد

 إمكانية عرض مرياج اللون للموديل الواحد

 استعراض األقمشة المختلفـة للموديل الواحد

إمكانية عرض الموديالت ثالثية األبعاد لتوضيح 
 خطوط التصميم

 إمكانيـة التواصل بين الموقـع والعمـالء

تناسب أداء الموقع ككل بالنسبـة للتسويق 
 وتسهيل مهمـة الشـراء

 األداء الوظيفي والتفاعل مع متغيرات المـوقـــع: المحور الثاني 
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 معامالت الجودة لممحورين وفقا ألراء" المحكمين من أعضاء هيئة التدريس، المنتجين، المستهمكين ":

 
 تجين، المستهمكين "( يوضح تقييم معامالت الجودة لممحورين وفقا ألراء" أعضاء هيئة التدريس، المن11شكل )

 
 ومن الشكل السابق نستخمص ما يمي: 

%، ثم المحور 86094إن المحور الثاني )األداء الوظيفي والتفاعل مع متغيرات المـوقـع( ىو األفضل وذلك بمعامل جودة 
 %.85083األول )التصميــم البنـائي لمموقـع( وذلك بمعامل جودة 

 ولقد أوصـت الباحثـة بمـا يمي:
  استخدام المحاكاة ثالثية األبعاد في عرض كافة أنواع المالبس الحريمي والرجالي عمى شبكة اإلنترنت لما ليا من أثر بالغ

ظيار تفاصيل الممبس من جميع الجيات.   لجذب نظر المتسوق وا 
  لممالبس الجاىزة في تطبيق أسموب العرض بالمحاكاة ثالثية األبعاد والتسويق واستخداميا من قبل المصانع المصرية

 عرض منتجاتيا عمى اإلنترنت.

  يمكن تطبيقو عمى قطاع المحالت والبيـع لمتجـزئة في التسويق لممنتجات المختمفة عند التعامل مع المستيمكين عبر
 اإلنترنت.

 قياسات الخاصـة.إضـافة قاعدة بيـانات خاصة بالقياسـات الجسميـة مع الموقـع اإللكتروني وذلك لمراعاة األجسام ذات ال 

 المراجــع العربيــة:

 –عمان  –مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع  -الطبعة األولى –دراسة منشورة  –" التسويق عبر االنترنت "  – بشير العالق .4
 م.2,,2 -األردن 

 –ممالبس " " إرساء قواعد لتوظيف فن الميديا في تصميم وتسويق األفكار التصميمية ل– خالد عبد الرازق عبد التواب .2
 م.8,,2 –جامعة حموان  –كمية الفنون التطبيقية  –رسالة دكتوراه غير منشورة 

مكتبة  –الطبعة األولى  –دراسة منشورة  –"  التسويق عبر االنترنت"  –سعيد جمعة عقل، نور الدين أحمد النادي  .3
 م.7,,2 -األردن  –عمان  -المجتمع العربي لمنشر والتوزيع 

إمكانية ضبط نسب التصميم مع أبعاد الباترون الحريمي المدرج في صناعة "  –شادية صالح حسن متولي سالم  .4
 م.8,,2 –جامعة المنصورة  –كمية التربية النوعية  –رسالة دكتوراه غير منشورة  –"  المالبس الجاهزة

شركة البياء لمبرمجيات  –دراسة منشورة  –نترنت " " التجارة االلكترونية والبيع والشراء عمى شبكة اال  – عبد الفتاح مراد .5
 م.4,,2  –الطبعة األولى  –المطبوعات الجامعية  دار  –اإلسكندرية   –اإللكتروني  والنشروالكمبيوتر 
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" تقنيات وأساليب الرسوم ثالثية األبعاد كعامل في زيادة فاعمية تصميم مواقع الفنون عمى  – نيمة محمد محمد الجنيدي .6
 م.5,,2 –جامعة حموان  –كمية الفنون التطبيقية  –رسالة ماجستير غير منشورة  –صفحات اإلنترنت " 

ي الفن المعاصر كمدخل إلثراء تدريس " متغيرات العالقة بين األشكال الثنائية والثالثية األبعاد ف –ىند عبد الرحمن محمد  .7
 م.4,,2 –جامعة حموان  –كمية التربية الفنية  –رسالة ماجستير غير منشورة  –أسس التصميم " 
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