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Abstract  Keywords 
فى وتحدید الھدف من إعداد كًل منھم أنواع رسومات تصمیم األزیاء للسیدات وأنواعھا، تناقش الدراسة    

تلك إبراز الفرق بین وترجع أھمیة الدراسة إلى  .وانتاج المالبس مجال تصمیم األزیاء
أھمیة تلك تسلیط الضوء على ، وصناعة المالبس، ومات فى مجال تصمیم األزیاءرسوال
وتھدف الدراسة إلى تحدید أوجھ التشابھ  تصمیم األزیاء.بالمراحل االجرائیة لرسومات ال

واالختالف بینھم حیث یبدو بسیط ولكنھ ھام وجوھرى في مراحل تصمیم واعداد التصمیمات 
قطع ملبسیة للتوصل إلى المعاییر الخاصة برسم كل منھم، وخطوات ومراحل تحویلھا إلي 

واعداد تصمیمات لمالبس السیدات مستوحاه من اتجاھات الموضة العالمیة موضحة فیھا 
، وتنفیذ تلك التصمیمات االختالف بین رسومات تصمیماتھا بالمراحل االجرائیة لتصمیم األزیاء

واتبعت للسیدات مستخدمة األنواع المختلفة لرسومات األزیاء. المقترحة بالدراسة وتحویلھا إلى قطع ملبسیة 
، وأنواعھا، ودور كل منھما بمراحل تصمیم تصمیمات األزیاءالمنھج التحلیلي لتحلیل الدراسة 

، تصمیمات باستخدام برامج التصمیمالمنھج التطبیقى باعداد  اتبعكما ووانتاج المالبس، 
، األزیاء تصمیماتالفروق بین  تحدیدج البحث إلى وتوصلت نتائ وتنفیذھا كقطع ملبسیة.

وإبراز  المراحل االجرائیة لتصمیم األزیاء وتنفیذھا.بوأنواعھا، والھدف من إعداد كل نوع فیھا 
وضع معاییر بین تصمیمات األزیاء المسطحة ومن ثم  أوجة التشابھ واالختالفو الفروق

  ھا.خاصة برسم
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:Introduction  
زیاء بأنواعھا المختلفة ھي البدایة الحقیقیة تعد رسومات األ   

في ابتكار طراز أو تطویره أو تطویر قطعة ملبسیة سبق 
انتاجھا باالستفادة من معلومات إداره التسویق وبحوثھا 

تختلف التسویقیة والمبیعات لتحقق أھداف وسیاسة الشركة، و
مراحل رسم التصمیم للمالبس وفًقا للغرض منھا داخل أو 

لشركة حیث یتم رسمھا على ھیئة اسكتشات خاصة خارج ا
بالتواصل بین فریق التصمیم فقط  أو للتواصل بین فریق 
التصمیم وباقى األقسام االنتاجیة، ویھتم كل قسم منھم بنوع ما 
من رسومات المالبس النجاز مھامھ في الوقت المحدد 
وبمواصفات الجودة المطلوبة والمطابقة لمواصفات المصمم 

ة، ولذا یلزم األمر لتحدید مواصفات لكل نوع من الفنی
  رسومات األزیاء والھدف منھ. 

  ومن ھنا ظھرت مشكلة الدراسة            
Statement of the problem 

  - ویمكن صیاغة مشكلة البحث في اآلتي:
   األزیاء؟تصمیم رسومات أنواع ما إمكانیة التعرف على  -1
 مجال تصمیم األزیاءلمالبس في  ارسومات أھمیة ما   -2

 ؟وصناعة المالبس 
فى مجال   المسطحةرسومات أنواع ال الفرق بینما  -3

 ؟  وشركات انتاجھا تصمیم األزیاء
ماھیة أوجة التشابة واالختالف بین الرسومات المسطحة  -4

  المالبس؟ فى مجال تصمیم األزیاء، وصناعة
فة األنواع المختلوضع معاییر خاصة بما امكانیة  -5

 فى مجال تصمیم األزیاء للسیدات ؟ المالبسرسومات ل

اعداد رسومات لتصمیم المالبس بأنواعھا ما إمكانیة  -6
المختلفة وتنفیذھا كقطع ملبسیة في ضوء المراحل 

 االجرائیة لتصمیم األزیاء؟
 

Significance 
   -تتلخص أھمیة البحث في اآلتى:   
مجال فى  ثنائیة، وثالثیة األبعادرسومات الالفرق بین إبراز  - 1

 .، وصناعة المالبستصمیم األزیاء
بالمراحل  المالبسرسومات أھمیة تسلیط الضوء على  - 2

 تصمیم األزیاء، ومراحل انتاجھا. االجرائیة ل
Objective:   

  - یھدف ھذا البحث إلى اآلتى:   
الرسومات ثنائیة وثالثیة األبعاد لدور مقارنة  دراسة  -1

 اإلجرائیة لتصمیم األزیاء، وصناعة المالبس.المراحل ب
رسومات الموضة المسطحة، توضیح الفرق بین  -2

 .والوقوف على أوجھ الشبة واالختالف بینھم
رسم تصمیمات لمالبس السیدات مستوحاه من اتجاھات  -3

موضحة فیھا  2020/2021الموضة العالمیة لعام 
االجرائیة االختالف بین رسومات تصمیماتھا بالمراحل 

  لتصمیم األزیاء، وتنفیذھا.
تنفیذ التصمیمات المقترحة بالدراسة وتحویلھا إلى قطع  -4

ملبسیة للسیدات مستخدمة األنواع المختلفة لرسومات 
  األزیاء.
 Methodology 

، األزیاءیتبع البحث المنھج التحلیلي لتحلیل رسومات    
یم وانتاج المالبس، وأنواعھا، ودور كل منھما بمراحل تصم
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بأنواعھا  األزیاءكما یتبع المنھج التطبیقى باعداد رسومات 
المختلفة، وتنفیذھا كقطع ملبسیة موضحة المراحل االجرائیة 

  لتصمیم المالبس وتنفیذھا.
 Delimitations  

إعداد تصمیمات ملبسیة رسم وعلى یقتصر ھذا البحث على 
 اھات الموضة العالمیة لألزیاءمن اتج للسیدات مستوحاه 

. وكما استخدمت أقمشة 2021 /2020للعام  الكالسیكیة
، والكتان، والجبردین لتنفیذ التصمیمات المقترحة القطیفة

بالدراسة لقطع ملبسیة والتي اعتمدت على تقنیات الحیاكة 
األساسیة، والزخرفیة من خالل اختالف أشكال مفردات 

  تصمیم.المالبس كنواحي جمالیة لل
 Research Tools 

الرسم والتلوین " استخدمت األدوات الخاصة بكل من   
على  اعداد النماذج وقصھا، وCADباستخدام تكنولوجیا 

أدوات التصویر للقطع و ."كقطع ملبسیة اوحیاكتھالقماش 
   الملبسیة.

  الخطوات اإلجرائیة للبحث
Theoretical Framework 

 رسومات تصمیم األزیاء:
تتنوع رسومات األزیاء المستخدمة بالمراحل االجرائیة     

لتصمیمھا وتنفیذھا ببیوت األزیاء العالمیة وشركات تصمیم 

وانتاج المالبس، ویعد كل نوع منھا حسب الھدف المحدد لھ 
والخاص بھ منذ بدایة رسم الفكرة التصمیمیة السریعة 

یتم تحویلھا لقطع ملبسیة لطرز متنوعة  ومراحل تطورھا حتي
منفذة بجودة عالیة وبالمواصفات الفنیة التي قام باعدادھا 

المصمم/ فریق التصمیم وفي ھذه الحالة توضع رسومات 
تصمیم المالبس داخل أورق الملفات الفنیة للتصمیم والعینة 

تصبح وسیلة  ومن ثم لتوضح علیھا كافة التفاصیل االنتاجیة
بین فریق التصمیم وكافة القائمین على اعداد  تواصلھامة لل

  .)4( وتنفیذ تلك التصمیمات
وتطویر طراز عدید من األزیاء أ تصمیم مراحل وتتضمن

ویمكن  ،احسب الھدف منھ تُعد مراحل رسم اإلسكتشات
توضیحھا لالجابة على التساؤل األول بالدراسة المقترحة 

  - كالتالى:
 Sketches of Fashionتصمیم األزیاء إسكتشات -1

Design  : -  
تنقسم اسكتشات تصمیم األزیاء "ثنائیة، وثالثیة األبعاد"    

أنواع أساسیة ھي التصمیم لكًل إلى ثالثة بمراحلھا االجرائیة 
المواصفات والعرض أو التوضیح، واإللھام والتأمل، من "
  ). 1)، ویتم دراستھما كما بالجدول (1كما بالشكل ( )3( "الفنیة

  

  
  )3() رسومات وإسكتشات الموضة المستخدمة لتصمیم األزیاء للسیدات1شكل (

 جمع - األتى: المراحل اإلجرائیة لتصمیم األزیاءوتتضمن    
المعلومات واألفكار لمصدر االلھام، تحدید الشكل العام 
لألفكار التصمیمیة، وإعداد لوحات المود، وإعداد اإلسكتشات 

"التصمیمات  -احل التصمیمیة اآلتیة:وتتضمن المرالتصمیمیة 
، والتصمیمات التقنیة، المبدئیة والسریعة المسطحة

اعداد الملفات الفنیة و، وتصمیمات الموضة التوضیحیة
للتصمیم والعینة، وتقییم اإلسكتشات، وإعداد النموذج األولى 
والتاكد من مطابفتة المواصفات الفنیة المطلوبة للمصمم، 

". ویمكن متناسقة النھائیة التوضیحیةعرض التصمیمات ال
توضیح أنواع رسومات األزیاء الخاصة بتصمیم مالبس 
السیدات من حیث كل من "تعریفھا، والھدف من رسمھا، 

ھا بمجال تصمیم األزیاء، استخداماتوأنواعھا، وأھمیتھا، و
وانتاجھا،  ومصادرھا، ومواصفاتھا، وطرق وأسالیب 

تویاتھا، وعرضھا بمجال اعدادھا، ومقیاس رسمھا، ومح
كما ھو موضح ) 3) (13("تصمیم األزیاء، وانتاج المالبس

  ). 1بالجدول (
   "ثنائیة، وثالثیة األبعاد" بمجال تصمیم األزیاء وانتاجھا األزیاء رسومات أنواعیوضح دراسة  )1جدول (

  Sketches of Fashion Designلسیدات لمالبس ااألزیاء  "رسومات ات "تصمیمأنواع 

  
  العناصر

إسكتشات األزیاء لمصدر 
  االلھام

  Drawing for 
Inspiration 

  "ثنائیة، وثالثیة األبعاد"

   التوضیحیة إسكتشات األزیاء
Drawing for 

Presentation sketch  
  "ثالثیة األبعاد"

   

  اسكتشات األزیاء للمواصفات الفنیة
Drawing for Specification 

(SPEC) 
 د" "ثنائیة األبعا
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  السیداتلمالبس ألزیاء ا " رسوماتتصمیمات "دراسة  - 1
  
  

  ھاتعریف - 

رسم  أفكار المالمح  - 
التصمیمیة الجدیدة الخاصة 
بمصدر االلھام أو االقتباس 
وتعتبرتدوین األفكار لطرز 

  فریدة بالنسبة لكل مصمم.

توضیح وعرض  تصمیمات - 
أو لوحات  لموضة األزیاء

الموضة  والعرض المتنقل 
لألزیاء، وتعرف أیضا 

التوضیحیة  بالتصمیمات
  للموضحة.

ذات بعدین تشبھ الخریطة أو  تصمیمات - 
 التصمیماتمخطط العمل، ویطلق علیھا 

التوضیحیة الفنیة،  وھي مساعدة وداعمة 
  للرسومات المسطحة التوضیحیة لألزیاء.

  
  ھدفھا - 

التواصل بین فریق التصمیم  - 
داخل إداره التصمیم بشركة 

  لمالبس.ا

التواصل بین  إدارة التصمیم،  - 
  - والتسویق والخاصة بكل من:

"العمیل أو المستھلك، أو 
  المبیعات" بشركة المالبس. 

التواصل بین  إدارة التصمیم، وباقى  - 
االدرات االنتاجیة المختلفة القائمة علي 

تنفیذ وانتاج الطرز الملبسیة بشركة 
  .المالبس

  - Personal Sketches -  Presentation sketch -  Technical design  ھامصطلح - 
  
  
  

  أنواعھا - 

تختص باالسكتشات  - 
الشخصیة للمصمم ویحتفظ 
بھا فى دفتر أو صحیفة 
ألفكاره وتأمالتھ لیمثل أداة 
من األدوات المھمة لدیھ في 
ابتكار أفكاره الجدیدة أو حتى 
تطویر الفكار تصمیمة سابقة 

  ).1كما بالشكل (
  

لي رسومات موضة تنقسم إ - 
  )2توضیحیة كما بالشكل (

Fashion illustrations 
sketches / fashion 

sketches  
، ورسومات موضة توضیحیة 

  مسطحة
Portfolio flat/ floats  

  تنقسم إلى الرسم المسطح - 
  

flat sketches 
  

  )3، والرسم التقنى كما بالشكل (
Technical sketches  

  
  

  تھاأھمی - 

األفكار  جمع وتسجیل - 
والتفاصیل والعناصر 
والتأثیرات وحفظھا في شكل 
مالحظات تأملیة بصریة 
عشوائیة، ویعتبر تحلیل تلك 
التأمالت أمرا مفیدا، ونافذة 
مھمة في العملیة اإلبداعیة 

  لدى مصمم األزیاء.

عرض وتوضیح اسكتشات  - 
الموضة للطرز المتنوعة لألزیاء 
ثنائیة وثالثیة األبعاد في شكلھا 

لنھائي الخاص باالرتداء سواء ا
كانت مسطحة أو مجسمة 

  الغراض البیع والتسویق.

یبرز خطوات ومراحل تحویل التصمیم  - 
إلي قطعة ملبسیة من خالل مجموعة من 
االوراق الفنیة لالنتاج الغراض االنتاج 

  والتنفیذ.
توضیح مراحل وخطوات تحویل  - 

  التصمیم المقترح إلي قطعة ملبسیة.

  
  

ھا بمجال داماتاستخ - 
  تصمیم األزیاء، وانتاجھا

یدون علیھا المصمم  - 
اختصارات یدویة بشأن 
الطراز والتفاصیل متضمنة ا 
أفكار تلوین ورؤیة األمام 
والخلف، واتجاھات الشكل 
لتكون وسیطا یساعد لعملیة 
تدفق األفكار التصمیمیة 
وسیالنھا ولذا تسھل على 
المصمم استرجاع التفاصیل 

كما ھو  في الذاكرة.المختزنة 
  )1موضح بالشكل (

تستخدم في العروض الرسمیة  - 
لألزیاء لتجیب على تلك 

من ھو العمیل  - التساؤالت األتیة:
المستھدف؟، ما ھو السوق الذي 
تباع فیھ تلك القطعة الملبسیة؟، 
وكیف یتم تولیف القطع في 
مجموعات متناسقة؟، وما ھي 
الموضوعات الموسمیة للموضة 

كما ھو  یتم إتباعھا؟.التي س
  )2موضح بالشكل (

  
اعداد حزم المواصفات الفنیة لكل قطعة  - 

ملبسیة مكونھ الزى أو الطراز لتجیب 
ماھى  - على تلك التساؤالت األتیة:

المراحل االنتاجیة المطلوبة؟، وما تقنیات 
الحیاكة األساسیة المطلوبة، ونوع التقنیات 
الزخرفیة؟،وما مواصفات الخامات 

كما  .)3(طلوبة؟، والدرجات اللونیة؟الم
  .)3بالشكل (

      
   )10( ) تصمیمات تقنیة3شكل (  )7( ) تصمیمات توضیحیة2شكل ( )4( ) تصمیمات شخصیة للمصمم من مصدر االلھام1شكل (    
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  ھامصادر - 
  

  
استلھام أو اقتباس من  - 

مصادر االلھام المتنوعة 
  للمصمم.

  

مصمم استلھام أو اقتباس لل - 
العرض  لتصمیماتاألساسى 

التوضیحیة أو المصمم المساعد 
المسطحة التوضیحیة  للتصمیمات

   لموسم بعینھ.

إعداد المصمم التقني أو المصمم التقني  - 
المساعد أو أحد فریق التصمیم ویرجع 
ذلك حسب حجم شركة المالبس وطاقاتھا 

  .)5(االنتاجیة

  
  
  

  ھامواصفات - 

  
م الفكرة مفاتیح مھمة لتصمی - 

  الجدیدة للطراز
تكون صفحة من أحد  - 

الدفاتر الشخصیة للمصمم 
متضمنا أفكار تلوین ورؤیة 
لألمام والخلف، واتجاھات 

  .)5(للشكل

تكون علي ھیئة مجموعات من  - 
القطع الملبسیة المتناسقة لتكون 
مجموعات تجاریة متناسقة 
لألزیاء وتبرز فیھا 
االكسسوارات والمجوھرات 

الشعر وغیر ذلك من  وتسریحات
العناصر التي تالءم العمیل 
المستھدف، ووضعھ االجنماعى، 

  .)7( وأسلوب حیاتھ

یتضح الزي في ھذا النوع من الرسم  - 
بإنھ یبدو أقصر وأوسع، فھو أشبھ بزي أو 
ملبس مفرود على منضدة، وتكون أبعاد 

ومقاساتھا أقرب لقیاسات  التصمیمات
 الباترونات عن قیاسات رسومات
 اسكتشات الموضة التوضیحیة واألزیاء

)1( .  

    
) التصمیمات المسطحة لألزیاء والتوضیحیة 4شكل (

  )9( الشخصیة
  )14() التصمیمات المسطحة لألزیاء 5شكل (

    
  )12() التصمیمات المسطحة التوضیحیة لألزیاء 7شكل (  )10() التصمیمات التقنیة االنتاجیة 6شكل (
  
  
  
  
  

  طرق - 
  ھاإعداد
  
  
  
   

  

الشخصیة ترسم االسكتشات  - 
 ً بالید بالطریقة العادیة أو  عادة

كما ببرامج التصمیم بالحاسب.
  )4بالشكل (

ترسم یدویا أو باستخدام برامج  - 
الرسم بالحاسب المتنوعة أو 
 بالجمع بین الیدوى والحاسب.

  ).7)، (5كما بالشكل (

ترسم یدویا أو باستخدام برامج الرسم  - 
 بالجمع بین الیدوى والحاسب. بالحاسب أو

   ).6كما بالشكل (

  فى حالة الطریقة الیدویة - 
تستخدم كل األدوات الحرة 

للرسم والتلوین والتحبیر 
  والكتابة. والقص

  فى حالة الطریقة الیدویة - 
تستخدم كل األدوات الحرة للرسم 

والتلوین والتحبیر والقص 
  والكتابة.

  فى حالة الطریقة الیدویة - 
خدم كل األدوات الھندسیة للرسم تست

   .)3( والتحبیر والكتابة
  في حالة الطریقة االلكترونیة - 

  تستخدم كل أدوات الرسم بالبرنامج وأشھر تلك البرامج المستخدمة ھى
)Adobe Illustrator, Corel-DRAW, Micrografx Designer(  
  ترونیة تستخدم جمیع األدوات السابقة.ن الیدویة وااللكتیبالجمع بین الطریق مفى حالة رسمھفي  - 

  
  
  
  

تُرسم كاملة لألمام والخلف  - 
فى حالة تماثل خطوط 

التصمیم أوعدم الثماثل كقطع 
  منفردة.

تُرسم كاملة لألمام والخلف فى  - 
حالة تماثل أوعدم خطوط 

أو مجمعة  التصمیم كقطع منفردة
  للعرض النھائي للزى.

  
ُرسم كاملة لألمام والخلف فى حالة  -  ت

تماثل خطوط التصمیم أوعدم الثماثل 
  كقطع منفردة .
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  ھاأسالیب اعداد - 

تُرسم نصفیة لألمام والخلف  - 
فى حالة تماثل خطوط 
التصمیم كقطع منفردة 

  للطراز الملبسى.
تُرسم متراكبة/ متجاورة  - 

لألمام والخلف فى حالة كاملة 
  عدم تماثل خطوط التصمیم.

  
تُرسم متراكبة نصفیھ لألمام  - 

والخلف فى حالة تماثل 
خطوط التصمیم كقطع 

  مجمعة.
المظھر الجانبي  إذا  یرسم - 

وجد فیھ تفاصیل أو تتطلب 
  األمر ذلك.

تُرسم نصفیة لألمام والخلف  - 
فى حالة تماثل خطوط التصمیم 
كقطع منفردة للطراز الملبسى 

للعرض التوضیحى لتدعیم 
  العرض النھائى.

تُرسم متراكبة/ متجاورة كاملة  - 
لألمام والخلف فى حالة عدم 

  تماثل خطوط التصمیم.
تُرسم متراكبة اومتجاورة  - 

ھ لألمام والخلف فى حالة نصفی
تماثل خطوط التصمیم كقطع 

  منفردة.
المظھر الجانبي  إذا وجد  یرسم - 

  فیھ تفاصیل أو تتطلب األمر ذلك.

تُرسم نصفیة لألمام والخلف فى حالة  - 
كقطع منفردة  تماثل خطوط التصمیم

  للطراز الملبسى لكل قطعة على حدة.
ُرسم متجاورة كاملة لألمام والخلف فى  -  ت

حالة عدم تماثل خطوط التصمیم كقطع 
  منفردة.

تُرسم نصفیھ لألمام والخلف فى حالة  - 
  تماثل خطوط التصمیم كقطع منفردة.

المظھر الجانبي  إذا وجد فیھ  یرسم - 
  .)3) (1(ذلك تفاصیل أو تتطلب األمر

  مقیاس  - 
  ھارسم

یعد مقارب لقیاس الجسم  - 
البشرى قد یزید أو ینقص 
حسب االتجاه التصمیمى 

  للمصمم

یعد مقارب أو غیر مقارب  - 
لقیاس الجسم البشرى التشریحیة 

حسب االتجاه التصمیمى 
  للمصمم.

  
مطابق البعاد الجسم البشرى یعد  - 

  .)2( التشریحیة

  السیدات لمالبس ألزیاء " ا تصمیمات "رسوماتمحتویات  - 2

  
  

  الشكل الظلي - 

یرسم الطراز أو جزء منھ  - 
باسلوب مسطح أو مجسد 

كما  سریع مستخدما الظالل.
  )1ھو موضح بالشكل (

  

یرسم الطراز أو جزء منھ  - 
باسلوب مجسد بالشكل الذى 
ً الشكل  یرتدى علیھ موضحا

كما ھو موضح  النھائي للطراز.
   )2بالشكل(

كل البنائى للمالبس بالخطوط یرسم الش - 
البنائیة الفنیة للقطعة الملبسیة لیكون 
مستقیما متوازنا على كال القدمین 
ومستوى الكتفین، والخصر بأسلوب 

   مسطح "ثنائي األبعاد".
  
  

  التفاصیل البنائیة - 
  

  
ترسم التفاصیل بشكل سریع  - 

وبسیط لتوضیح فكرة 
  التصمیم أو تطویرھا.

  
لبنائي بشكل یرسم التصمیم ا - 

واضح ومحدد للطرازمستخدما 
  الظل والنور واأللوان.

ترسم كافة التفاصیل االنتاجیة الخاصة  - 
بالحیاكة والزخارف، والخامات، واأللوان 

ا مستخدما الكتابات عھم معً ی، طریقة تجم
والمواصفات الفنیة الدقیقة لكل مرحلة من 

  مراحل انتاج كل قطعة ملبسیة بالطراز.
  

  اصیل الزخرفیةالتف - 
ترسم بشكل سریع لتحدد  - 

نوع الزخارف المستخدمة 
  بالتصمیم.

ترسم بشكل واضح مستخدما  - 
  الظل والنور بالتصمیم.

ترسم بخطوط بسیطة وواضحة ومحددة  - 
  وبأماكنھا الصحیحة بالقطعة الملبسیة.

  
  

  التفاصیل الفنیة - 

  
تستخدم الكتابات الیدویة  - 

بخط المصمم كمالحظات 
یحیة ألسلوب تنفیذ توض

  التصمیم واكسسوراتھ.

  
 یبرز تنوع التفاصیل الفنیة - 
الملبسیة  لشكل النھائى للطرزل

بالمجموعات المتناسقة، وامكانیة 
التبادیل والتوافیق بالقطع 

  الملبسیة بالمجموعة الواحدة.

التفاصیل الفنیة لكل كافة ترسم وتكتب  - 
سیة الواحدة بجزء من أجزاء القطعة المل

للطراز الملبسى بالمحموعة المتناسقة 
بمنتھى الدقة موضحة تفاصیل الحیاكة 
واالنتاج المطلوبة لتنفیذ القطعة الملبسیة 

  الواحدة.
  

  الخامات واأللوان - 
  واالكسسورات

یبرز الظل  - 
والنورالمساحات الخاصة 
بتنوع الخامات واأللوان، 

  كسسورات.إلوا

تستخدم الدرجات اللونیة  - 
لتوضیح تناسق وظاللھا 

كسسورات إلالخامات،واأللوان، ا
  مع بعضھا.

تكتب مواصفات، و ترفق عینات  - 
توضیحیة لكًل من الخامات، 
وااللوان،واالكسسورات المستخدمة 

  .)6) (1( بمنتھي الدقة
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 ) التصمیمات المسطحة الداعمة لألزیاء التوضیحیة8شكل (

)13(  

  
  )12(طرز المجوعة المتناسقة ) محتویات التصمیمات المسطحة ل9شكل (

  
  )3( ) محتویات التصمیمات المسطحة لطرز المجوعة المتناسقة10شكل (

  السیدات لمالبس ألزیاءا "رسوماتتصمیمات "عرض  - 3
  

  وسائل - 
  

  العرض 

  
  
دفتر أو صحیفة تأمالت  - 

  .Sketch bookالمصمم 
  
  
  )8( ملف المصمم - 

شركات ومكاتب استشارات  - 
  موضة العالمیة.اتجاھات ال

مواقع االنترنت الخاصة  - 
   باألزیاء.

منشورات وكتیبات التصمیم  - 
  والموضة، واألزیاء.

  كتالوجات شراء األزیاء. - 
محاضرات ومؤتمرات  - 

اتجاھات الموضة، ومجالت 
كلیات ومعاھد تصمیم و األزیاء.
المعارض الدولیة و األزیاء.

  لتسویق األزیاء.
 محالت األزیاء. - 
  . )3) (1(المصمم ملف - 

شركات ومكاتب استشارات اتجاھات  - 
  الموضة العالمیة.

  مواقع االنترنت الخاصة باألزیاء. - 
منشورات وكتیبات التصمیم والموضة  - 

  واألزیاء.
  كتالوجات شراء األزیاء. - 
  مؤتمرات ومجالت اتجاھات الموضة. - 
 كلیات ومعاھد تصمیم األزیاء. - 
 األزیاء. المعارض الدولیة لتسویق - 
  ملف المصمم.- 
حزم أوراق المواصفات الفنیة لتصمیم  - 

 األزیاء والعینة األولى للقطعة الملبسیة
)3(.   

  
  
  
  
  
  
  

  أسالیب العرض - 
  
  

تعرض رسومات أو  - 
اسكتشات المصمم الشخصیة 
والخاصة بتصمیم األزیاء 
للسیدات كقطعة ملبسیة 
لطراز أو طراز ملبسى كامل 
او جزء من طراز أو 
كمجموعة متناسقة أوكاتجاه 

رسومات  ھیئةتصمیمي على 
ثنائیة أو ثالثیة األبعاد سریعة 
كروكیة بسیطة  ملونة أوغیر 
ملونة بظالل أو دون ظالل 
لتبرز مصدر االلھام 
المستلھمة منھ أو الطراز التى 
تقوم بتطویره موضحة بما 
في ذلك نوع الخامات 
المستخدمة واأللوان والتقنیات 

بشكل سریع  الزخرفیة
مختصر یفھمھ المصمم 

  
تعرض رسومات أو اسكتشات  - 

للسیدات  تصمیم األزیاء
كمجموعات متناسقة واتجاھاتھا 
التصمیمیة أو كطرز ملبسیة علي 
ھئیة رسومات ثنائیة و ثالثیة 
األبعاد توضیحیة ملونة أوغیر 
ملونة بظالل أو دون ظالل لتبرز 
قصص وموضوعات الموضة 
العالمیة المستلھمة منھا، 
وقصص األلوان، وأحدث 
الخامات واألقمشة، والتقنیات 

المستخدمة في انتاج  التكنولوجیة
المالبس وزخارفھا،ویتنوع 
أسلوب العرض فیھا مابین 
عرضھا على "المانیكان/ الجسم 
أو المانیكان/ الجسم المخفى" 
بابعاد قریبة أو غیر مطابقة 

  
تعرض رسومات أو اسكتشات تصمیم  - 

ات ثنائیة األبعاد األزیاء للسیدات كرسوم
تقنیة كطرز ملبسیة أو كقطع منفصلة 
لطرز ملبسیة غیر ملونة ودون ظالل، 
ویتنوع أسلوب العرض فیھا مابین 
عرضھا على "المانیكان/ أو دون 
المانیكان/  أو على خلفیة شبكیة " بابعاد 
مطابقة لقیاسات الجسم البشرى لتدعم 
رسومات الموضة التوضیحیة والمراحل 

   ).10) (2) (1( جیة للقطع الملبسیةاالنتا
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وفریق العمل معھ، ویتنوع 
أسلوب العرض فیھا مابین 
عرضھا على "المانیكان/ 
الجسم أو المانیكان بأسلوب 
الرسم الظاھر أو باسلوب 
الرسم للجسم المخفى" بابعاد 
قریبة أو غیر مطابقة لقیاسات 

  الجسم البشرى.

لقیاسات الجسم البشرى لتدعم 
  رسومات الموضة التوضیحیة. 

  نماذج 
  العرض

لسیدات لكًل من المالبس " الیومیة أو العملیة أو لمالبس ا تعرض رسومات أو اسكتشات تصمیم األزیاء  - 
  .)8( الكاجوال، والكالسیكیة أو الرسمیة، والمساء والسھرة أو المناسبات، واألساسیة المریحة أو الحممیة"

  
میمات "رسومات" األزیاء لشركات تصمیم أھمیة تص -2

   -وانتاج المالبس:
تبدا رسومات األزیاء بأنواعھا المختلفة داخل شركات     

تصمیم وانتاج المالبس بھدف ابتكار أفكار تصمیمیة جدیدة 
للمالبس أو تطویر لمالبس سبق انتاجھا، ومن ثم اعداد 

  ة األولى، المواصفات الفنیة للتصمیم النتاجھ، واعداد العین

  
واجراء التعدیالت الالزمة ان وجدت، وانتاجھا بجوده عالیة 
ومطابقة لمواصفات المصمم بالوقت التى تحدده كال من اداره 
التخطیط واالنتاج وفقا للسعة االنتاجیة للشركة، وإمكانیة 
توافر الخامات واألقمشة، واإلكسسورات، ومستلزمات االنتاج 

خازن قبل حتى تسلیمھا للعمیل من المشتریات ووضعھا بالم
  ).11كما یتضح بالشكل ( )4( كمنتجات ملبسیة

  
  وانتاج المالبس داخل اداره التصمیم لتصمیم المراحل االجرائیةب أھمیة تصمیمات األزیاء ) یوضح11شكل (

  القائمة على تنفیذھا اإلدارات االنتاجیة وعالقتھا ب 
  

دارة التسویق إل األزیاء "رسوماتتصمیمات "ھمیھ أ -1- 2
      - :بشركات تصمیم وانتاج المالبس

إعداد ورسم تلعب ادارة التسویق دور كبیر جدا في    
تصمیمات األزیاء من خالل تقدیم كافة المعلومات الخاصة 

استبیانات بالمبیعات والسوق، والعمالء المستھدفین منھا "
ما و، واالسئلھ عن ارائھم في المجموعات الجدیده ،العمالء

،......وغیرھا" لتذھب اجابات القطعھ التي یحبون لبسھا بفخر
إلدراه التصمیم معلومات كل ھذه التساؤالت علي ھیئة 

افكارھم التصمیمیة ومن ثم ن یكولتحلیلھا واالستنباط منھا لت
عمل تصامیم ترضي العمالء. ولذلك ترفض ادارة التسویق 

، تكلفھ عالیھبوق عمالئھا او ذاي تصمیم یكون غیر موافق ل
وتھتم إدارة التصمیم برسومات األزیاء التوضیحیة بأنواعھا 

  المختلفة بھدف التسویق والمبیعات.
 التصمیمدارة رسومات األزیاء إلتصمیمات أھمیھ  -2-2

   - بشركات تصمیم وانتاج المالبس:
ابتكار حلول تصمیمیة جدیدة أو  دعن التصمیمإدارة تعتمد    

األسواق م انتاجھا وطرحھا كمالبس بتطویر حلول سابقة ت
على إدارة التسویق في الحصول على البیانات والمعلومات 

لھا عن طریق بحوث التسویق ونظم المعلومات  الالزمة
التصمیم المواصفات الفنیة الخاصة إدارة  وتضع التسویقیة, 

وفق المواصفات بانتاج التصمیم وتحویلة لقطع ملبسیة 
, لعمیل والسوق في ظل المنافسةل والخصائص المطلوبة

   وبأعلى جودة وبأقل األسعار والتكالیف.
تصمیماتھا  وتتنوع مھام ادارة التصمیم فى اعداد   
   -لألزیاء والمالبس كاألتى: "رسوماتھا"
اعداد رسومات األزیاء بانواعھا المختلفة، واعداد  -

 تصمیمات أوراق المواصفات الفنیة للتصمیم والعینة. 
وارشفة  وتسعیر التصمیمات، اعداد العینة األولي،متابعة  -

   التصمیمات.
رسومات األزیاء التوضیحیة النھائیة عرض  -

Presentations )4(.    
ً ما أو ویقوم     كل فرد من أفراد  إدارة التصمیم باعداد نوعا

أكثرمن أنواع تصمیمات األزیاء وانتاج المالبس حسب مایقوم 
م  والذي یدیرالعمل وینسق مھام بتوزیعھ مدیر إداره التصمی

فریق التصمیم المصمم األساسى، والمصمم المساعد، 
والمصمم التقني ومساعده، وباقي أعضاء الفریق" بأكملھ 

     -:ولكنھ ال یعمل كمصمم رئیسي كاألتى
األزیاء والمعلومات الخاصة  لملخص تصمیمات إعداد  -

  التصمیم.
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  المستھلك. إلحتیاجات فقا إعداد وتطویر التصمیمات الفنیة و -
تنسیق العمل بین المصمم التقنى والقائم علي اإلنتاج من  -

  حیث توافر االمكانیات االنتاجیة المطلوبة لتنفیذ ھذا التصمیم.
  بالتصمیم المراد تنفیذه .  proto typeمقارنة العینة األولیة -
  تحدید الخامات الالزمة لتنفیذ التصمیم/ العینة.   -
  عة مراحل تنفیذ العینة األولي/التصمیم.متاب -
أو الطراز اختیار عینة العرض لتسویق القطعة الملبسیة  -

   ).15( المنفذ
ر مدیر إدارة التصمیم ھو قائد فریق التصمیم من بولذا یعت    

بدایة المصمم الرئیسي إلي المصمم المساعد، وباقي فریق 
  ارة اإلنتاج.  التصمیم حتي وصول ملف التصمیم الفني إلي إد

إلى التواصل بین التصمیم وكًل من   وتھدف إداره التصمیم   
"المبیعات، ومنفذى العینات، واالنتاج، وباقي األقسام 

االنتاجیة القائمة علي تنفیذ رسوماتھا" وذلك بإعداد رسومات 
بأنواعھا  Sketches of fashion design   األزیاء

فى ظل المنافسة بالسوق المختلفة والتى تتمیز باالبتكار 
المستھدف، ویقوم بھا المصمم الرئیسى باداره التصمیم 

   -باالضافة إلي اآلتى:
تحدد مراحل التصمیم حتي االنتھاء منھا كقطعة ملبسیة  -

برسومات التصمیمات الموجودة  مطابقة لمواصفات المصمم
، ومتطلبات SPEC Sheet"Technical design"  التقنیة

  التوضیحیة لألزیاء بالتصمیمات حددة المستھلك الم
 Fashion illustrations or flat/ floats sketches ،

ویقوم بھا مساعد المصمم / مصمم األزیاء الخاص 
  .)6) (1( بالرسومات الفنیة

تركز علي التكامل في العمل وعدم وجود مشكلة أثناء  -
  ."SPEC Sheetمراحل تنفیذ التصمیم من خالل رسومات "

 Development of fashion طویر التصمیماتت -
design Sketches   لزیادة المبیعات بشكل ملحوظ تحقیقا

  .)10) (9(وعالمتھا التجاریة وھویتھاألھداف الشركة 
ولذلك یمكن إعتبار رسومات تصمیم األزیاء  المعدة من    

قبل فریق التصمیم ھي أسلوب وخطوات العمل مع فریق 
أھداف الشركة بأفضل الطرق الممكنة،  التنفیذ للوصول إلي

  وتشمل التخطیط والتنظیم والسیطرة. 
دارة األزیاء إل "رسوماتتصمیمات "أھمیھ  -3- 2 

  - بشركات تصمیم وانتاج المالبس: االنتاج
التي تھتم  المراحلالمسئولة عن كل  بأنھاإدارة اإلنتاج  تعرف   

ولیة وتحویلھا إلى األ الخاماتفھي تنظم عملیة أخذ  بتنفیذ التصمیم
، ولذا تختلف طبیعة عمل إدارة االنتاج ترضى طلب العمیل مالبس

باقي إدارات الشركة القائمة علي تنفیذ عن  ةاإلنتاجی بمراحلھا
 ،التنظیممثل التخطیط وأخرى المالبس بما فیھا من مراحل 

  والتسویق.  ،التمویلو
 بانتاجالمتعلقة  ةالمراحل االنتاجی وتقوم إدارة االنتاج بتنفیذ   

إدارة االنتاج "مخرجات  تحویل مدخالتبوذلك  التصمیمات
التصمیمات والتي تحتوي على كافة  "قسم التصمیم بالشركة

الى التقنیة بملف التصمیم الفني المعد من قبل إدارة التصمیم 
حیت "قطع ملبسیة/مالبس"  تقدم من إدارة االنتاج مخرجات

شركات تصمیم المالبس ى كل مكانھا ف المراحلتأخذ ھذه 
  ).  12كما ھوموضح بالشكل ( )15) (4(وانتاجھا

تصمیمات وقد ارتكزت الدراسة على ابراز أھمیة    
األزیاء المعدة بادارة التصمیم وعالقتھا بكل من  "رسومات"

إدارة التسویق واالنتاج النھما اكثر االدارات استفادة واعتمادا 
عتبر العالقة حیث ت األزیاءات فى ممارسة أعمالھا علي رسوم

من العالقات  "اإلنتاج، التسویق"التصمیم، وإدارة  كًل من بین
إدارة التسویق بتسویق  بقیام  ھذه العالقة وتتحددصلة, الوثیقة 
 تقوم تنفس الوقفي  التي تقدمھا إدارة اإلنتاج المالبسوبیع 

 بسمال بانتاجادارة اإلنتاج بتلبیة متطلبات إدارة التسویق 
وخصائص تلبي  العمیل المستھدف، مواصفاتمطابقة ل

 یمتد نشاط من ثم , و وطبیعة المنافسة فیھاحتیاجات السوق 
ي ھدف التسویقالقبل وبعد اإلنتاج لتحقیق  إدارة التسویق

 رسوماتو ،األزیاء تصمیماتللشركة وكل ذلك من خالل 
فنى المالبس المسطحة والتقنیة المعدة داخل ملف التصمیم ال

بیانات وال باداره التصمیم، والتي اعتمدت فیھ علي المعلومات
فیھا  والمواصفات المرغوبة المطلوبة، القطع الملبسیةعن 

المنافسة،  المالبسلمناسبة، ومواصفات ا ، واألسعارللمستھلكین
ادارة التسویق وبحوثھا والمقدمة الیھا من  ینورد فعل المستھلك

للمالبس. وتستفیذ  اعداد تصمیماتلرسم والتسویقیة والبیعیة 
إدارة التسویق في نفس الوقت من إدارة التصمیم برسومات 

ة األبعاد للطرز والقطع یاألزیاء التوضیحیة ثنائیة وثالث
الملبسیة فى عرضھا على العمالء لتسویقھا. وباالنتھاء من ھذا 
الجزء بیكون تم االجابة على التساؤل الثاني بالدراسة 

  المقترحة.
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  )10) (9() یوضح أھمیة رسومات األزیاء بانواعھا المختلفة الدارة االنتاج والتسویق 12شكل (

  
المسطحة  "الرسومات" التصمیماتأنواع  -3

  بشركات تصمیم األزیاء وانتاج المالبس: 
تتنوع التصمیمات "الرسومات" المسطحة بشركات    

مسطحة تصمیم األزیاء وانتاج المالبس ما بین تصمیمات 
، وتصمیمات تقنیة توضیحیة، وتصمیمات مسطحة

لألزیاء، ویمكن توضیح تلك الفروق لالجابة على 

) 2التساؤل الثالث بالدراسة المقترحة من خالل الجدول (
حیث تبدو الفروق بین التصمیمات المسطحة لألزیاء 
بسیطة أوغیر واضحة ولكنھا في غایة األھمیة في مجال 

  س. تصمیم وانتاج المالب
  
  

 

 الفروق بین التصمیمات المسطحة لألزیاء) یوضح 2جدول (

  أنواع التصمیمات/ الرسومات المسطحة لألزیاء 
  التصمیم المسطح التوضیحى  العناصر

floats design  
  التصمیم المسطح

flat design 
  التقني التصمیم

Technical design  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التعریف: -

 سمر أسلوب مبسط من أسالیب   
والتعبیر عن الطرز  الموضة

برسمھ على  المتنوعة لألزیاء
مانیكان ظاھر أو دون ظھور رسم 

   .المانیكان
یمكن رسمھا على ھیئة طراز و

كامل أو قطع ملبسیة منفردة لتلك 
  ، الطراز بأبعاد ثنائیة أو ثالثیة

   ویمكن تعریفھ أیًضا بأنھ   
تصمیم یجمع بین أسلوب الرسم  -

ي األبعاد للطراز. ثنائي أو ثالث
وتتسم تصمیمات األزیاء بھذا 

   -النوع من الرسم باألتى:

ثنائي  تخطیطي مبدئيرسم    
تكون األفكار التصمیمیة واألبعاد، 

یر ذات أھمیة من قبل مظھر ھ غفی
یمكن رسمھا و الزي عند ارتدائھ،

على ھیئة طراز كامل أو قطع 
 ملبسیة منفردة لتلك الطراز

وتكون جمیعھا مرسومة بنفس 
مخطط  لتبدو وكأنھا المستوى

فھ ویمكن تعری .توضیحي للرسوم
   أیًضا بأنھ

باطار  محاط  مسطحرسم  -
خارجى لیكون الشكل الظلى 

فكره موضًحا  تفاصیل ال لألزیاء

بمقیاس  رسم ثنائي األبعاد ترسم   
تضمن معلومات تو محددة،

یمكن تعریف والتنفیذ، والحیاكة 
تصمیم  التصمیم التقني في عملیة

  - :بأنھاتطویراألزیاء  أو
ابتكار مخطط تقنى لطرز  -

 .األزیاء المتنوعة ومفرداتھا
التوضیحیة  التصمیمات التقنیة -

لألزیاء لألمام والخلف  الدقیقة
 وتفاصیل كًل منھما على حده.

ت الصحیحة للتنفیذ اتحدید القیاس -
والمالءمة لطبیعة القماش 

 المستخدم والتصمیم.
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یعبر عن الفكرة  إسكتش -
التصمیمیة الجدیدة ویوضحھا من 
خالل شكلھا الظلى وتفاصیلھا، 
وقصاتھا، وتناسق أبعادھا، 
وألوانھا، وزخارفھا، وطبیعة 

   .وإكسسوراتھاخاماتھا، 
أو  ةملونتبدو رسومات األزیاء  -

   .دون ظاللبظالل أو و ةغیر ملون
المظھر  تمثل رسومات األزیاء -

لیبرز  للملبس األمامى والخلفى
لألمام والخلف،  الفكرة التصمیمیة

 تویرسم المظھر الجانبى اذا وجد
  تفاصیل یجب رؤیتھا وتوضیحھا.

یقارب أو  بمقیاس رسم  رسم ت  -
مع قیاسات الجسم البشرى  یختلف

  .  )3(  وأبعاده التشریحیة
  

بشكل بسیط وسریع   التصمیمیة
. وتتسم تصمیمات األزیاء جدا

   - بھذا النوع من الرسم باألتى:
 لفكرة التصمیمیةاسكتش ل -

الظلى، من حیث الشكل یبرزھا 
مفردات الطراز ، والقصات، و
یعبر فیھا عن ألطوال، ووا

  وااللوان كمساحات. الزخارف
رسم ذو بعدین "طول،  -   

   للقطعة الملبسیة. وعرض" 
   .غیر ملون ودون ظالل -
 یمثل المظھر األمامى والخلفى - 

ویرسم المظھر الجانبى  للتصمیم
تفاصیل یجب رؤیتھا  تاذا وجد

  وتوضیحھا.
یقارب أو  بمقیاس رسم  رسم ت  -

قیاسات الجسم البشرى مع  یختلف
  .  )1( التشریحیة وأبعاده

التقني  التصمیمحقق تفاصیل ی -
المظھر الجید للطراز وجودة 

 السعر.
تقییم عینات النماذج األولیة،  -

اء األولیة والتي تتمثل في األزی
 وفقا للمواصفات الفنیة، 

تحلیل مدى مالءمة األزیاء،  -
المراحل االنتاجیة للقطع ومتابعة 

 الملبسیة للطرز المتنوعة لألزیاء
 إذا لزم األمر.

سھولة التواصل لمناقشة  -
المراجعات والتعدیالت بالتصمیم 

 مع المصنع مباشرة.
ُیطابق  بمقیاس رسم  رسم ت  -

 لبشرى وأبعادهقیاسات الجسم ا
  .  )2( التشریحیة

  
  
  
  
  
  

  األھمیة: -

    
تبرز أھمیة التصمیمات المسطحة  

التوضیحیة في عرض الطراز 
أو  ھباتروناتھ، وألوانبتفاصلیھ، و

لتوضح  مزیجا لونیاتعرض 
طبیعة التقنیات األساسیة 
والزخرفیة، واألقمشة المستخدمة 

المزج تساعد على مشاھدة و، فیھ
وتساھم فى ، ع الملبسیةاللونى للقط

ھا صرإعداد تصور ألسلوب 
 ھابعد استالمبالمحال التجاریة 

كقطع ملبسیة متناسقة نھائیة، 
 القطع العلویة من أيوتوضح 

، القطع السفلیة من مع أي متناسقة
المصمم  المام تبرزفھي ولذا 

وأنھ یتفھم  التسویقیة بالنواحى
نظرا ألن والمشترین  متطلبات

 قطع عناصرلرسوم ید التناسق الج
یمثل مفتاحا  المجموعات المتناسقة

 جوھریا في زیادة حجم المبیعات
 وتجعل العمیل المستھدف

بسرعة ما یتم  یستوعب
  .)6(عرضھ

 اتتصمیمالترجع أھمیة 
المسطحة لصناعة األزیاء إلى 

  والطراز المظھر -األتي:
  Fit &Style  

الشكل العام وھى تختص ب
سیة بعد لقطع الملبلمظھر وال

تنفیذھا وكأنھا مرتداه على 
  المانیكان. 

  مظھر كرسم مسطحال  -
Fit as a flat: -  

ویبرز الرسم المسطح تفاصیل    
الطراز كقطع ملبسیة مسطحة 
منفردة مع القطع التابعة لھ كًل 
على حده، ودون تفاصیل عملیھ 
الحیاكة فإن العالقة بین كل قطعة 
تكون أكثر وضوحا، وفي ھذه 

ة یتم استكشاف تفاصیل الحال
كالحزام في  –محددة للطراز 

  البنطلون أو الجیبة مثال.
تحویل الرسم المسطح إلى   -

 flat moves شكل الرسم تقنى
technical format : -  

ویُعد فیھا الرسم المسطح    
بأسلوب الرسم التقنى الخاص 
بالمواصفات الفنیة للطراز بدرجة 
أكبر، والتى تراعي كل المعاییر 
الفنیة الالزمة لإلنتاج، ویبرز 
الرسم التقنى جوانب أخرى 
للطراز في الشكل ومنھا عمق 
فتحة الرقبة، واتساع الخصر، 
وشكل الكم.....، وغیرھا من 

التصمیمات  تعتبرلذا و التفاصیل.
األساس  المسطحة لألزیاء ھى

   
إلى التصمیم التقني وترجع أھمیة  

في عملیة  الھامةأحد العناصر  أنھ
تسویق األزیاء فھو یتضمن تحلیل 
التصمیمات وتفاصیلھا، ورسوم 

 ، ومعرفةللطرازتوضیحیة دقیقة 
مدى مالئمة القماش المستخدم 
ِع  ّ معھ، والتواصل مع الُمصن
لمعرفة ما یحتاجھ بالفعل، 
والتحقق من جمیع التفاصیل، 
والقیام بدور المراقب النھائي 
للمواصفات الفنیة قبل إرسال 

  التصمیم لإلنتاج.
 أیًضا التقنیة التصمیماتتھتم و   

بتوضیح المواصفات الفنیة 
ات داخل التفصیلیة بكل القیاس

وخارج القطعة الملبسیة الواحدة 
للطراز، ووصف تفاصیل األجزاء 
الداخلیة لھا بمنتھى الدقة من حیث 

 وتبرز الشكل، والقیاس، والتنفیذ.
أھمیة إعداد التصمیم التقني بمجال 
تصمیم وتطویر األزیاء إلى توحید 
اللغة بین مصممي األزیاء النھم 
یحتاجون إلى أن یتحدثوا لغة 

مع  –كمصممین فنیین  - ة واحد
أولئك الذین یتعاونون معھم، 
فضال عن أنھم یحتاجون إلى أن 
یصلوا إلى ما یریدون من 
المستوى التقني أثناء تنفیذ 

  .)1( تصمیماتھم
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التقنیة  التصمیماتالذى یبنى علیھ 
   .)3( بأنواعھا المختلفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االستخدام:  -

  
ھذه التصمیمات بملف  ستخدمت 

المصمم أو حافظة مستنداتھ 
 في لوحاته التصمیمیة ورلالفكا

تقدم نوعا من أنواع ل العرض
والمعلومات  الدعم والمساندة

 موضة األزیاءلرسومات 
Fashion illustrations.  

  
تدوین اكبر قدر ممكن من  -

 االفكار االبتكاریھ للمصمم.
بكافھ  المصمم احتفاظسرعة  -

  .یةتفاصیل الطرز الملبس
تحدید المالمح العامة الرئیسیة  -
 المتناسقة التصمیمیة مجموعاتلل

collection  ،اوإتجاھاتھ 
   .Linesالتصمیمة 

 مراحل تنفیذتوضیح متطلبات  -
  . بشكل عام لقطع ملبسیةا
سرعة التعدیل والتغیر بأفكار  -

 الطرز الملبسیة المتنوعة. 
التواصل بین إدارة التصمیم،   -

الدرات المعنیة والمبیعات، وا
بتقییم واختیار أفضل الطرز 

إنتاجھا أو إلتخاذ القراربالملبسیة 
 فى أقل وقت ممكنتطویرھا 

)10(.  

  
المسطحة  التصمیماتتستخدم  

لتصمیم األزیاء في صاالت 
الطرز  عرضالعرض بھدف 

الملبسیة الجدیدة أو المودیالت 
المراد تطویرھا كرسومات 
مسطحة لدعم اسكتشات الموضة 
التوضیحیة لًكل من الواجھة 
األمامیة والخلفیة والجانبیة إذا 

أمام فریق المبیعات  ألمرتطلب ا
أو مدیر التصمیم بالشركة 
وبالتالي فھي ال تحتاج إلى 
معاییر أو مقاییس دقیقة لرسمھا 
وإعدادھا، لكن یجب أن یكون 
ھناك عالقة قویة بین عرض 

المسطحة وبعضھا  التصمیمات
المصادقة أو وبعد البعض، 

مثل الخطوة علیھا ت الموافقة
یل التالیة في توضیح كیفیة تحو

التصمیم إلى النماذج األولیة أو 
لذا یكون ، وتھاالمبدئیة وحیاك

الخطوة الرسم المسطح ھو 
مجموعة  إلعداداألولى 
ذات المواصفات  التصمیمات

للقطع الملبسیة المتنوعة الفنیة 
)5(.  

التصمیمات المسطحة  تستخدم
 في التقنیة "التصمیم التقنى"

الفنیة  المواصفات إعداد حزمة
ترجمة كل طراز أو یة لبدقة عال

إلى  أو قطعة ملبسیة مودیل
رسومات تقنیة  من ةحزم

 وراق المواصفات الفنیةأل
الخاصة بًكل منھا على حده 
البراز كافة التفاصیل من 

المظھر "األمامى، لواجھة أو ا
والخلفى، والجانبى". ویستخدم 

التصمیم التقني لتنفیذ  أیًضا
األزیاء بكفاءة، وبالتالي إحكام 

بضتھ على كل ما یجعل الطراز ق
ناجحا، وجعل التصمیمات 
مالءمة مع النماذج األولیة قدر 
اإلمكان، ونظرا ألن معظم 
عملیة اإلنتاج یتم تنفیذھا خارج 
قسم التصمیم، فینبغي أن تكون 
تلك المواصفات الفنیة بسیطة 
وصحیحة ومكتوبة بدقة لكي 
یحدث اتصال فعال، وفي ھذه 

یتم  زىالالمرحلة من تطور 
إعداد التصمیم التقنى 
بالمواصفات الفنیة من أجل 
إرسالھا للقائمین على تنفیذھا، 
وبناء على تلك المواصفات یمكن 
إنتاج أو تطویر الطرز للعینات 

   .  )10) (9( األولى وتعدیلھا

التواصل بین كالً من إدارة   -  الھدف:  -
"التصمیم، والمبیعات، والتسویق 

المعنیة بتقییم وكافة االدارات" 
واختیار أفضل الطرز الملبسیة 
إلتخاذ القراربإنتاجھا أو تطویرھا 

  فى أقل وقت ممكن.

التواصل بین إدارة التصمیم،   -
ومعد الباترون ومنفذي العینات 
المبیعات، العداد العینة األولى 
من خالل التصمیمات الخاصة 

  .بالمواصفات الفنیة العداد العینة

إدارة التصمیم، التواصل بین   -
القائمة رات االدواالنتاج، وكافة ا

على تنفیذ التصمیم من خالل 
التصمیمات الخاصة بالمواصفات 
الفنیة العداد التصمیم لضمان 

) 1( انتاجة مطابق تلك المواصفات

)3(.   

  
  
  
  
  

  المحتوى: -

یحتوى التصمیم المسطح 
التوضیحى على معلومات أدق 
 من التصمیمات الكروكیة خاصة

بالتناسق اللوني، والخامات ، 
واألقمشة المستخدمة لتنفیذه، 
والزخارف ، باالضافة الى كتابة 
مالحظات المصمم والخاصة 
بتحویل التصمیم إلي قطعة 
ملبسیة، أو توضیح كیفیة تنفیذ 
الزخارف الموجودة بھ ، 
وتختص ھذه المحتویات بالعمل 
بھا مع فریق التصمیم، ومن ثم 

     
معلومات غیر  یحتوى على

رسمیة تكتب بخط الید للمصمم 
 كتاباتكاختصارات عن 

للخامات، واأللوان،  ومالحظات
بجانب للتنفیذ   سریعة تفاصیلو

خاصة بكًل من  المسطح الرسم
 الزخارف واالكسسورات،

ومكمالت الملبس.ولذا تعتبر ھنا 
محتویات الرسم المسطح 

تترجم توضیحیة  فقط ل
 والفنیة التقنیة بالتصمیمات

  بیانات رسمیة لىعیحتوى    
متطلبات كل مرحلة لإلنتاج ك

بمواصفاتھا ومصطلحاتھا إنتاجیة 
فیذ لتن الفنیة، والقیاسات، واألبعاد

مراحل اإلنتاج للتصمیمات بشكل 
 مطابق لمواصفات المصمم.

تفاصیل الحیاكة وسماحاتھا، و
وطرق تجمیع القصات، وأماكن 
وشكل الحیاكات الظاھرة وغیر 
الظاھرة، وأشكال وأماكن الجیوب 

، واألزرار حیاكتھاوطرق 
وأحجامھا وأماكنھا وطرق 
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إلي مواصفات تحویلھا بعد ذلك 
انتاجیة رسمیة من خالل 
المصمم المساعد أو أحد أعضاء 

 .)6(فریق التصمیم 

الخاصة بتنفیذھا لواقع ملموس 
 "قطعة ملبسیة".

ھا، والمكمالت االضافیة، یبترك
 .)7( والزخارف

  
  سالیباأل
  عداداإل 

   -أو بالدمج بینھم كاآلتى:  CADترسم التصمیمات المسطحة لألزیاء یدویا أوباستخدام تكنولوجیا  -
" رسم حر، أو بإستخدام مانیكان ظاھر بالرسم أو غیر ظاھر، أو بإستخدام شبكة متعامدة الخطوط الراسیة 

  .واألفقیة، أو من قطعة ملبسیة"
كتابة البیانات " - :األتيكل من  تحدیدرسم، وتشمل والفنیة  حة للمالبس بمواصفاتھاتعد التصمیمات المسط -

 األكمام، والمظھر الخلفى لقطعة ملبسیة من األمام، والبطانات الداخلیة لألزیاء، وتفاصیل الطراز، والفنیة
بالطرز، اللف الطى وإن وجد، وأجزاء  غطاء الرأس، واالتساعات، وأسالیب غلق وفتح القطعة الملبسیةو

  .)10( )5(والنسب" 

  
  
  
  

  طرق عداد
  

  وعرض 
  

  المصمم  
  

، والمسطحة التوضیحیة لتصمیمیات المسطحة التصمیمات إعداد -
   المستخدم للطراز الملبسى. النسیج أو القماش على مفرودة األزیاء

في شكل صفوف بمستویات تخطیط التصمیمات المسطحة لألزیاء  -
المجموعة الواحدة، وإلتمام ھذا المستوى متساویة في جمیع قطع 

المتساوي من التخطیط یتم استخدام ورقة أو شكل مربع تربیعا كامال 
(قائم الزاویة)، فھذا یساعد في الحفاظ على العالقات التناسبیة بین قطع 

   األزیاء.
في  الطرز الملبسیةیجمع  تخطیطيبشكل المسطحة ترسم التصمیمات  -

مظھرا دینامیكیا لألشكال،  ھیح للعین، وفیشكل بصري متوازن مر
إلى معرفة دقیقة بالمساحة المراد  عرض التصمیمات المسطحة حتاجوی

 المتناسقة في المجموعة للقطع الملبسیةملئھا في الصفحة والعدد الدقیق 
مة الزوایا ئالمراد وضعھا في تلك المساحة على شبكة مربعة أو ورقة قا

   ا تماما في الصفحة.بحیث یكون كل رسم مستقیم
 األمامیة صیغتھا الخاصة بالواجھةبالمسطحة  التصمیماتفرد ت -

الخاصة  مزیدا من المعلومات وإتاحة ھاھذا بین عرضیجمع والخلفیة، و
ألمام وتعرض فیھا الطرز المسطحة ل بسرعة كبیرة، بالطرز الملبسیة

لمرسومة ا التصمیاتتتشابك و .تحت بعضھماأو والخلف جنبا إلى جنبا 
بتلك الطریقة ولكن بالدرجة التي ال تجعل المعلومات الحیویة تضیع أو 
تشوش، وفي تقنیة الخطوة إلى أسفل تكون خلفیة الزي مندرجة أسفل 

الواجھة  كًل من تعرض التصمیماتواجھتھ، وكل مجموعة من 
بتقنیة الخطوة إلى أسفل، مما یعطي استمراریة  األمامیة والخلفیة

، صفحة ملف المصممام، ویجعل األمور تبدو متوازنة في للمظھر الع
وتتبع تقنیة الخطوة إلى أعلى نفس اإلجراء ولكن في االتجاه المعاكس، 
وال یتم استخدام ھاتین التقنیتین المنفصلتین في رسم مسطح واحد، حتى 

   .التصمیماتال یحدث ذلك تشوشا عند قراءة تفاصیل 
ألول للجزء العلوى ، والثاني للجزء "صفین ا برسمھا ستخدم النسبی -

 .مجموعات متناسقة للطرز الملبسیة منفردة - السفلى من الطراز".
قطع ملبسیة متداخلة أو متراكبة أو منفصلة أو منفردة بأسلوب  -

عرض التصمیمات باستخدام عینات  -"خطوة ألعلى أو خطوة ألسفل"
 . القماش

  . )10) (5) (4(طراز " طقم ملبسى" ملون أو بظل -

ذات مظھر بصري جید واضح  - 
   التفاصیل. محدد

جیب على كافة التساؤالت ت - 
الخاصة بتفاصیل المراحل 
االنتاجیة لكل قطعة ملبسیة على 

 حده من الطراز.
إعداد الباترون ومسودة اإلنتاج  - 

 . قبل البدء فعلیا في عملیة االنتاج
 حافة وأاعتبار كل خط  - 

یة في مثل نقطة حیوی بالتصمیم
   التقنى. الرسم

اإلشارة التوضیحیة للشكل تعبر  - 
الجمساني "مانیكان" في 

الفنیة مثال قیاس  التصمیمات
المسافة من خط نصف الخلف 

أما اإلشارة وحتى راحة الید، 
التوضیحیة غیر ذات االشكال 
الجسمانیة فھي تلك التي تتعلق 
بقیاس أشیاء من قبیل فتحة الثوب 

   التعریف. أو الجیب أو عالمة
 المنحنیات رسمكون ی -

جزء  بالتصمیمات التقنیة لألزیاء
فى الباترون األساسى للمالبس 
دون خطوط الطراز، أو سماحات 

معینة أو من  طرز الحیاكة لتطویر
مواصفات الصناعة، ویتم 
استخدامھا في تطویر الباترونات 
األساسیة وعمل تصمیمات جدیدة، 

سم ویطلق على تلك الباترونات ا
الباترون القیاسي أو الباترون 
األساسي أو الباترون المغلق أو 

  .)10) (1(الباترون الرئیسي
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تحدید أوجھ التشابھ واالختالف بین رسومات  -2- 3
التصمیمات المسطحة لشركات تصمیم األزیاء وانتاج 

 - المالبس:

ویمكن تحدید أوجھ التشابھ واالختالف بین التصمیمات    
ت تصمیم األزیاء وانتاج المالبس لالجابة المسطحة لشركا

كما ھو  )7( )6) (3) (1(على التساؤل الرابع بالدراسة المقترحة 
  ).3موضح بالجدول (

  أوجھ التشابھ واالختالف بین الرسومات المسطحة لشركات تصمیم األزیاء وانتاج المالبسیوضح ) 3جدول (
  sketches latf fashionاألزیاء المسطحة  "رسومات " تصمیمات 

  
  أوجھ التشابھ واالختالف

التصمیم 
المسطح 
  التوضیحى
floats 
design  

التصمیم 
  المسطح

 
flat 

design 

  التقني التصمیم
  

Technical 
design  

      - تُرسم التصمیمات المسطحة كاآلتى: -رسم  تصمیمات األزیاء المسطحة: -1
 .بدقة عالیة على خلفیة شبكیة  √ √ √ 
 ذج استرشادى "مانیكان" ظاھر أو غیر ظاھر بالرسم. باستخدام نمو  √ √ √ 
 قطعة ملبسیة.  تُعد دون نموذج استرشادى، أو من  √ √ √ 
 .بنسب متناسقة "بالزیادة أو النقصان" البعاد الجسم التشریحیة  √ √  
   .بنسب مطابقة البعاد الجسم التشریحیة    √ 
 خلف. یحدد إتجاه النسیج على خط النصف لألمام وال    √ 
 ."تُعد الطرز بشكل رأسى "لألمام، والخلف، والجنب  √ √ √ 
  تحدد الخطوط الخارجیة سمیكة بطول الخط مستقیمة، ودقیقة للشكل الظلى

  الخارجى ومفرادتھ للقطعة الملبسیة.
  √ 

  تبرز الخطوط الداخلیة لتفاصیل القطعة الملبسیة بسمك أقل من خطوطھ الخارجیة
  الحیاكات، والزخارف،والكشكشة، والكسرات....وغیرھا.بوضوح لتعبر عن 

  √ 

 خطوط الزخارف بسمكھا الرفیع عن الخطوط الداخلیة البنائیة للقطعة  وضوح
الملبسیة بشكل مفصل بجوار خط الخصر وبجانب التصمیم حتى التضاھى على 

  تفاصیل الحیاكة.

  √ 

 واألسماء لكل جزء على حده تكتب علیھ كافة البیانات الخاصة بالقیاسات واألبعاد ،
  كم".  –خلف –"أمام

  √ 

 .تُعد كأنھا موضوعة مستویة ثابتة "األرض/منضدة" ودون حركة   √ √ 
 .یوافق قواعد رسم النماذج "الباترونات" للمالبس    √ 
  ."بسیطة واضحة ثنائیة األبعاد "طول، وعرض" فقط للتصمیم "للقطعة الملبسیة  √ √ √ 
 من الرسومات ثالثیة األبعاد، لیمثل "العرض" العمق فى  تظھر أكثر عرًضا

  الرسم الثالثى األبعاد. 
√ √ √ 

  تطابق  كافة األطوال األساسیة لألمام والخلف بالقطعة الملبسیة الواحدة ومنھا
طول "الكتف، والصدر، والبطن،والجنب،.....وغیرھا من األطوال"، ومطابقة 

من أعلى "خط الكتف" وأسفل "نھایة أیًضا قیاس "عرض األمام، والخلف" 
  القطعة الملبسیة" اال إذا تتطلب التصمیم غیر ذلك

    √  

  متماثل القیاسات  للنصف األیمن واألیسر للقطعة الواحدة "التصمیم"، وغیر
  متماثل للقیاسات األساسیة اذا تتطلب التصمیم ذلك.

  √ 

 انات ومعلومات تبرز كل ماھو ضرورى وھام للتنفیذ "مواصفات فنیة، وبی
  إنتاجیة". 

   √ 

  یكتب أرقام أو أكواد على كل جزء بالطراز لیحدد كافة التفاصیل الفنیة واإلنتاجیة
ً منعا من تداخل البیانات    . لحیاكتة تفصلیال

 √ √ 

       دقة ووضوح المواصفات الفنیة للطرز الملبسیة واالجابة علي التساؤالت اإلنتاجیة
  ال یقبل الخلط أو اإلختالف.من تلقاء ذاتھا بشكل 

  √  

 .بسیطة حتى التُربك من یقرأ مواصفاتھا الفنیة واالنتاجیة    √  
  سھولة تحلیلھا لتفاصیل ومراحل إنتاجیة للمختصین بالمجال في كافة أنحاء العالم

  بشكل الیقبل الخطأ.  
    √  

  محدد فیھا توصیف كل من "التصمیم أو العینة، والخامات وقصاصات لكل
من"األقمشة، والمكمالت، والخیوط، ومستلزمات االنتاج ..وغیرھا"، وأكواد 

  األلوان"بالتة بانتون"، والقیاسات، وسماحات الحیاكة بالزیادة والنقصان. 

 √ √  

  دقة توضیح أسالیب تجمیع وحیاكة أجزاء "القطعة الملبسیة"، وأشكال غرز    √  
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ت فیھا واإلكسسورات، الحیاكة الداخلیة والخارجیة، وطرق تركیب المكمال
  .... وغیرھا وفقا لمتطلبات التصمیم. ،والبطانات

  .تعبر عن نفسھا دون الحاجة إلى تفسیرات من المصمم لتحقق الھدف منھا    √ √ 
   .یوضح الخطوط البنائیة والزخرفیة باأللوان النھائیة للتصمیم أو تكویناتھ اللونیة  √ √   
 ستخدام تكنولوجیا تعد خطوط الطرز یدویًا أو باCAD بالجمع بین الطریقة ، أو

  .CADالیدویة وتكنولوجیا 
√ √ √ 

 .تظھر الخطوط البنائیة والزخرفیة، والتفاصیل الفنیة واالنتاجیة بخطوط ھندسیة    √ 
 .تظھر الخطوط البنائیة والزخرفیة، والتفاصیل الفنیة واالنتاجیة بخطوط حرة        
 مساعد المصمم/ المصمم التقنى"."صمیم یقوم بإعداده أعضاء فریق الت  √ √ √ 
 . تطور لرسوم األزیاء الكروكیة أو المبذئیة  √ √   
 یمكن كتابة اختصارات یدویة للمصمم عن كیفیة تنفیذھا  √ √   

        أھداف التصمیمات المسطحة لألزیاء. -2
 تسھل قراءة تفاصیل الموضة بمجرد لمح البصر   √ √ 
  االنتباهجذب البصر للطراز ولفت  √ √  
  یبرز التباین بین األقمشة والزخارف واأللوان  √ √  
 یستھدف المستھلك  √  √    
  توصیل تفاصیل الطراز للعمیل أو المشترى المستھدف  √ √   
 توضح المزج اللونى للقطع الملبسیة بالطرز المتنوعة  √ √   
 لحالیة.تبرز التبادیل اللونیة للمشترى، وقصص األلوان الخاصة بالموضة ا  √ √  
 .یستخدم داخل حزم أوراق المواصفات الفنیة      √  
 یستفید منھ اداره المبیعات والتسویق  √ √   
  یستخدم لعرض فكرة جدیدة أو تطویر لتصمیم سابق  √ √   
 .یستھدف مراحل االنتاج والتنفیذ      √  
  االنتاجیة القائمة على تنفیذ التصمیم.رت ادإلاالتواصل مع جمیع      √  
 واصل مع فریق التصمیم والمبیعاتالت  √ √   
 .یھدف إلي التسعیر أوالبیع  √ √   

      - عرض التصمیمات المسطحة لألزیاء: -3
 .تعرض أفكار سریعة للطرز التصمیمیة غیر ملونة أو دون ظالل  √ √   
 .تعرض صحیفة موضة أو أجندة أفكار  √ √   
        الخامات، وااللوان،  تعرض أفكار سریعة للطرز بظالل البراز تباین 

  والمساحات.              
√ √   

 .تعرض القطع الملبسیة باألسلوب الذي یرتدى علیھ  √ √  
 تستخدم فى أسالیب عرض المالبس بالمحال التجاریة لبیعھا  √ √   
 تبرز تناسق األلوان بین القطع الملبسیة العلویة والسفلیة  √ √   
 تحفز المبیعات  √ √   
 صمم بالنواحي التسویقیة والتجاریةتحدد وعي الم  √ √  
 تحدد خصائص العمیل المستھدف  √ √ √  
 تبرز قصة الموضة المستلھم منھا  √ √   
  تعرض علي ھیئة صفوف من القطع المتناسقة مع بعضھا البعض وتترواح مابین

قطعة ملبسیة في مستوى واحد كمخطط عمل أو ما یشبة الخریطة، وتكون  12- 10
  یھا منفردة أو مجمعة أو متراكبة أو متداخلة.. فیھا القطع ف

 √   

  
یمكن تحدید  )8) (4) (3() السابق3ومن خالل الجدول (   

المعاییر الخاصة بالتصمیمات المسطحة، والتصمیمات 
المسطحة التوضیحیة، والتصمیمات التقنیة في مجال تصمیم 
األزیاء وانتاج المالبس الجاھزة، وبذلك یكون تمت اجابة 

  التساؤل الخامس بالدراسة المقترحة.

   -اتجاھات الموضة العالمیة لتصمیمات مالبس السیدات: -4
وتعني اتجاھات الموضة أو التنبؤ بمیول الموضة لمالبس    

إیجاد اتجاه ما یختاره المصمم، والسیدات المستقبلیة 
والمعلومات الخاصة باالتجاھات والمیول حیث ظھر أكثر من 

ویعطي التنبؤ بالموضة الكثیر من  2020اتجاه لعام 
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المعلومات "الشكل الظلي، والخامة، واللون، ومكمالت الزى" 
اص ومعرفة، لبناء عملیة التصمیم اه ال وكان أبرزھا ، االت

بالدراسة  اتجاه السیدة العملیة والكالسیكیة والموضحة

)  وھذا ما استخدمتھ ھذه الدراسة 6بالشكل ( المقترحة
  .)14) (13) (12(  وعمل التصمیماتالستلھام منھا المقترحة ل

  
  )14() یوضح اتجاھات الموضة العالمیة للسیدات والمستلھم منھا التصمیمات المقترحة بالدراسة13شكل (

  

  - :لتصمیم مالبس السیدات  CADتكنولوجیا   -5
) CADمصطلح التصمیم المعتمد على الكمبیوتر (أصبح 

مین في ظل التغیرات المتكررة ساعد المصمیمصطلحا عاما 
في تفاصیل التصمیم فإن تلك األنظمة تتیح لمصنع ما أو أي 
طرف آخر في العالم أن یطلع على أحدث إصدارات 

ل عالمواصفات الفنیة عبر اإلنترنت، والمیزة التي تج
الفنیة تستخدم برامج الكمبیوتر ھو أنھ یسھل سكتشات إلا

أن األدوات المتاحة في مراجعة الرسومات وتخزینھا، كما 
وتفاصیلھا،  للتصمیمات الكمبیوتر تمكن من تكبیر الرسومات

وعمل صور أو لقطات للواجھات األمامیة والخلفیة، وااللتزام 
، للتصمیمات مع بعضھا متناسقةسكتشات إبالمقیاس، وإصدار 

فضال عن تطویر رسومات كروكي إلكترونیة ونقل 
برید اإللكتروني، ومن الممكن االسكتشات عبر اإلنترنت أو بال

أیضا رسم استكشات فنیة بالید ثم جعلھا جزء من الحزمة 
الفنیة اإللكترونیة عن طریق تصویرھا بالماسح الضوئي 

تتسارع  الموضة لألزیاء إلى أن صناعةباالضافة (اسكنر)، 
نحو استخدام الملفات اإللكترونیة في جمیع اتصاالتھا، 

الفني  خاص بالتصیم التوضیحي أوال سكتشإلوبالتالي فإن ا
 الخطوات عدید منالمرسوم من خالل الكمبیوتر یوفر 

   .)7) (6(المراحلو
، وأشھر ثالثة المتنوعة برامج الرسمألزیاء باوتعد رسومات 

-Adobe Illustrator, Corel( ھيبرامج للرسم 
DRAW( ، وھذه البرامج تقوم بعمل حزمة رسم كاملة

مثل جداول  معھا خدام برنامج بسیطالمواصفات، ویمكن است
معلومات مجدولة  عليالبیانات اإللكترونیة (إكسیل) للحصول 

عن حزم المواصفات، وأصبحت أنظمة إدارة بیانات المنتج 
، واستخدمت ھذه التي تعتمد على شبكة اإلنترنت أكثر انتشارا
  ).7(البرامج فى اعداد الجزء التطبیقي بالدراسة 

  - بیقي:ثانیا الجزء التط
إتباع الجزء التطبیقي بالدراسة المقترحة على اعتمد    

، التصمیمیة الفكرة اعداد خطوات اإلطار النظري منذ 
رسمھا باألنواع المختلفة لرسومات تصمیم األزیاء  ومراحل

. واعدت خطوط للسیدات حتي یتم تحویلھا كقطع ملبسیة
مستلھمة التصمیمات البنائیة والزخرفیة المقترحة بالدراسة 

من اتجاھات الموضة العالمیة للسیدات والخاصة بالمالبس 
الكالسیكیة/ العملیة والموضح فیھا دور تقنیات الحیاكة 
الزخرفیة على وجھ القماش، واستخدام الكشكشة، وتنوع 

مفردات المالبس والخاصة بكل من "األكوال، واألكمام، 
صات والجیوب، والمردات، وأسالیب الغلق والفتح، والق

البرنسیس" باالضافھ إلى الخامات المساعدة والمكمالت التي 
تعتمد على تنوع "األزرار، والسوست، واألحزمة"، ویتطلب 
ً للتفاصیل  ھذا النوع من تصمیمات المالبس وضوحا دقیقا

   - بإتباع الخطوات اآلتیة: برسم تفاصیلھا الفنیة والتقنیة 
  المراحل التصمیمیة :  -1
مالبس السیدات احل اإلجرائیة لتصمیم المروتتضمن    

   - األتى: بالدراسة المقترحة
 اتجاھات الموضة  المعلومات واألفكار لمصدر االلھام جمع"

  .2020/2021العالمیة للسیدات لعام 
 المستلھمة من االتجاھات  تحدید الشكل العام لألفكار التصمیمیة

  ). 13العالمیة لمالبس السیدات العملیة والموضحة بالشكل (
 باستخدام تكنولوجیا  إعداد اإلسكتشات التصمیمیةCAD 

   - وتتضمن اآلتي:
  .تصمیمات مبدئیة وسریعة مسطحة -
"مرسومة علي خلفیة شبكیة، ودون خلفیة  تصمیمات تقنیة -

شبكیة" موضحة علیھا كافة المعلومات التقنیة واالنتاجیة 
موضح وكذلك البیانات الخاصة بالقیاسات، والحیاكة كما ھو 

  ).17-14باالشكال من (
  .  توضیحیة مسطحةتصمیمات  -
  :للتصمیمات المقترحة المراحل التنفیذیـــة  -2

 ، والقص، والحیاكةإعداد النموذج مراحل وتتضمن
ذلك لتحویلھا إلي قطع ملبسیة و للتصمیمات المقترحة بالدراسة

للمالبس  التقنیةبالتصمیمات المسطحة، ومن خالل االستعانھ 
   -آلتى:كا
 :إعــداد النموذج للتصمیم   

  كاآلتي :  المقترحة بالدراسةیعد النموذج للتصمیمات    
  اختیار النموذج األساسي المناسب وفًقا للتصمیم . -
إعداد النموذج األساسي وتحویلھ إلى نموذج التشغیل  -

  خطوط التصمیم علیھ.    بوضع 
ط خطو من إعداد النموذج النھائي للتصمیم بتحدید كل -

التصمیم التفصیلیة والبیانات الخاصة بكل جزء والعدد 
المطلوب منھ للتصمیم لیصبح النموذج جاھز لقص 

 المجسد "المانیكان" ، واستخدام النموذج المسطحب القماش
للحصول على نموذج "العداد نماذج األكوال" علیھ 

   .التصمیم المطلوب بطریقة مضبوطة
 ا  قص التصمیم وحیاكتھ بأفضل تقانات ً ما لالحیاكة وفق

ماكینة التقنیة من غرز حیاكة مستخدما  تصمیملرسومات ال
-Pللخامات المستخدمة ( 301المنتجة للغرزة  العادیة الحیاكة

S( "للخامة المستخدمة المناسبة، وملحقاتھا المتنوعة  ،
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الخاصة باعداد كل من "غرز الحیاكة البارزة على وجة 
حصول على مظھر وجودة لل القماش، والكشكشة، والسوست

   عالیة. 
 فى وتعدیلھ  المانیكان،لتأكد من ضبط التصمیم وقیاساتھ على ا

حالة الحاجة لذلك للحصول على الشكل النھائي للتصمیم 
  . المقترح بالدراسة

   -عرض التصمیمات النھائیة: -3
  اعداد الرسومات التوضیحیة للمالبس المنفذة للتصمیمات

  قا لما تم تعدیلھ بتنفیذھا. المقترحة بالدراسة وف

  الرسومات التوضیحیة للمالبس المنفذة وللتصمیمات عرض
 المقترحة بالدراسة.

وباعداد ھذا الجزء التطبیقي بیكون تم االجابة التساؤل السادس 
  بالدراسة المقترحة. 

  
  

     - اسم المصمم:
    - التاریخ:  - تاریج التصمیم:    - التاریخ:
  2022  - الموسم:  - لطراز:نوع ا  2022  - الموسم:
  )48،  46،  44،  42(   - المقاس:

  للسیدات جاكیت كالسیك - توصیف التصمیم:
   - الشكل البنائي للتصمیم:

جاكیت محكم على الجسم طویل یصل إلى األرداف بكم طویل یصل 
طولة إلى الرسغ، وبكول شال بمرد بسیط، وقصات برنسیس، وقصة 

  كیب.جیب تر 2موازیة للكتف، وعدد 

   - الشكل الزخرفي للتصمیم:
اعتمدت الخطوط الزخرفیة على الحیاكة البارزة على كل من 
"الكول، والقصات العرضیة والبرنسیس، والجیوب ، وحردة 

  األبط، والكم" لألمام والخلف.
زرایر صغیرة أقمشة مقواه، خیوط حیاكة، و   - الخامات المساعدة:  % قطن.100كتان  - الخامات األساسیة:   - الخامات:

  الحجم.
    - المكمالت: TPX 4306-12 - :كود اللون  رمادي  - األلوان:

  

  

 لتفاصیل االنتاجیة دونباالتصمیم التقني   التصمیم المسطح 
  شبكیة خلفیھ

  
  التصمیم التقني للتفاصیل االنتاجیة للتصمیم

 خلفیة شبكیة مطابقة االبعاد التشریحیة علي 
  للجسم البشرى

  التصمیم المسطح التوضیحى 
"یجمع بین أسلوب رسم التصمیم المسطح 
والتوضیحى" على مانیكان، ودون مانیكان 

  للجسم  مقاربة لالبعاد التشریحیة ظاھر

التوضیحى النھائي   التصمیم
للمالبس "ثالثى األبعاد" والمعد بعد 

  تنفیذ التصمیم كقطعة ملبسیة

    
 ھائي المنفذ "القطعة الملبسیة للتصمیم"التصمیم الن التصمیم التوضیحى
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  المالبس لتصمیماتوالمتضمنة األنواع المختلفة  بالدراسة المقترحة ) یوضح المراحل االجرائیة للتصمیم األول14شكل (
  

     - اسم المصمم:
    - التاریخ:  - تاریج التصمیم:    - التاریخ:
  2022 - الموسم:  - نوع الطراز:  2022 - الموسم:
  )48،  46،  44،  42(   - المقاس:

  للسیدات جاكیت عملي - توصیف التصمیم:
   - الشكل البنائي للتصمیم:

جاكیت محكم على الجسم طویل یصل إلى األرداف بكم طویل یصل 
طولة إلى الرسغ، وبكول تاییر بمرد بسیط، وقصات برنسیس من 

جیب صغیر  2ثلث األبط السفلى، وقصة موازیة لخط  البطن، وعدد 
  جیب كبیر أسفل القصة العرضیة عن خط البطن. 2، وعلوى

   - الشكل الزخرفي للتصمیم:
اعتمدت الخطوط الزخرفیة على الحیاكة البارزة على كل من 
"الكول، والقصات العرضیة والبرنسیس، والجیوب ، وحردة 
األبط، والكم" لألمام والخلف، وشكل اللوبسات على الجیوب 

  السفلیة والكابسین المعدن.
أقمشة مقواه، خیوط حیاكة، و زرایر   - الخامات المساعدة:  % قطن.100جبردین  - الخامات األساسیة:   - الخامات:

  صغیرة  وكبیرة الحجم معدن.
   بیج سادة - األلوان:  TPX 0725 -13 - :كود اللون  بیج سادة - األلوان:

  
التوضیحى النھائي  للمالبس  التصمیم

عد تنفیذ "ثالثى األبعاد" والمعد ب
  التصمیم كقطعة ملبسیة

 التصمیم التقني بالتفاصیل االنتاجیة دون  التصمیم المسطح 
  شبكیة  خلفیھ

  
  

  التصمیم التقني للتفاصیل االنتاجیة للتصمیم
 خلفیة شبكیة مطابقة االبعاد التشریحیة علي 

  للجسم البشرى

  
  التصمیم المسطح التوضیحى 

میم المسطح "یجمع بین أسلوب رسم التص
والتوضیحى" على مانیكان، ودون مانیكان 

  للجسم  مقاربة لالبعاد التشریحیة ظاھر

    
  التصمیم النھائي المنفذ "القطعة الملبسیة للتصمیم"  التصمیم التوضیحى

  األزیاء  اتلتصمیموالمتضمنة األنواع المختلفة  بالدراسة المقترحة) یوضح المراحل االجرائیة للتصمیم الثانی15شكل (
  

     - اسم المصمم:
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    - التاریخ:  - تاریج التصمیم:    - التاریخ:
  2022 - الموسم:  - نوع الطراز:  2022 - الموسم:
  )48،  46،  44،  42(   - المقاس:

  جاكیت عملى للسیدات - توصیف التصمیم:
   - الشكل البنائي للتصمیم:

یل جاكیت محكم على الجسم من أعلى وینسدل باتساع السفل طو
یصل إلى منتصف الساق بكم جابوینز ینتھى باسیتك لیعطي كشكشة، 
وبكول مسطحة بكشكشة بداخلھا رباط لضمھا معطیة شكل الكشكشة 
الكثیفة بمرد بسیط ولھ باندة لتغطى السوستة المركبة بھ، وقصات 

جیب تركیب بكالوینھ،  2برنسیس، وقصة موازیة للكتف، وعدد 
الخصر وأسفل القصة العرضیة  ومزود بكشكشة من الخلف عند

  الموجودة بثلث االبط العلوي وبھ حزام یربط على الخصر.

  
   - الشكل الزخرفي للتصمیم:

اعتمدت الخطوط الزخرفیة على القصات العرضیة والطولیة 
باالمام والخلف ، وخطوط الكشكشة بالتصمیم باالضافھ الى 

یة الحیاكة البارزة على كل من "الكول، والقصات العرض
  والبرنسیس، والجیوب ، والكم" لألمام والخلف.

% 100جبردین  - الخامات األساسیة:   - الخامات:
  قطن.

   - الخامات:

عسلى  - األلوان:
  سادة

  عسلى سادة - األلوان:  TPX 1160 -18 - :كود اللون
 

  

  
  

التصمیم التقني بالتفاصیل االنتاجیة دون خلفیھ    التصمیم المسطح 
  شبكیة

  

   
  

  التصمیم التقني للتفاصیل االنتاجیة للتصمیم
 خلفیة شبكیة مطابقة االبعاد التشریحیة علي 

  للجسم البشرى

  
  التصمیم المسطح التوضیحى 

"یجمع بین أسلوب رسم التصمیم المسطح 
والتوضیحى" على مانیكان، ودون مانیكان 

  للجسم  مقاربة لالبعاد التشریحیة ظاھر

ھائي  التوضیحى الن التصمیم
للمالبس "ثالثى األبعاد" 
والمعد بعد تنفیذ التصمیم 

  كقطعة ملبسیة

    
  التصمیم النھائي المنفذ "القطعة الملبسیة للتصمیم"  التصمیم التوضیحى

  بالدراسة المقترحة والمتضمنة األنواع المختلفة لتصمیمات األزیاء الثالث ) یوضح المراحل االجرائیة للتصمیم 16شكل (
  - المصمم:اسم 
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    - التاریخ:  - تاریج التصمیم:    - التاریخ:
  2022 - الموسم:  - نوع الطراز:  2022 - الموسم:
   )48،  46،  44،  42(   - المقاس:

 للسیدات جاكیت كالسیك - توصیف التصمیم:
   - الشكل البنائي للتصمیم:

جاكیت محكم على الجسم طویل یصل إلى األرداف بكم طویل یصل طولة 
غ، وبكول شال بمرد بسیط، وقصات برنسیس، وقصة موازیة إلى الرس

  جیب تركیب. 2للكتف، وعدد 

   - الشكل الزخرفي للتصمیم:
اعتمدت الخطوط الزخرفیة على الحیاكة البارزة على كل 
من "الكول، والقصات العرضیة والبرنسیس، والجیوب ، 

  وحردة األبط، والكم" لألمام والخلف.
قماش  - ساسیة:الخامات األ   - الخامات:

  مموه 
أقمشة مقواه، وخیوط حیاكة، وأزرار صغیرة وكبیرة   - الخامات المساعدة:

  الحجم.
  سوستة كبیرة الحجم وسوست صغیرة الحجم.  - المكمالت: 0820 -19 - كود اللون:  أسود سادة - األلوان:

    

  

 التصمیم التوضیحى  التصمیم المسطح

  
  

 التصمیم التوضیحى دون خلفیة شبكیة ل االنتاجیة لتفاصیبا التصمیم التقني 

  
  لتفاصیل االنتاجیة با التصمیم التقني 

  للجسم البشرى خلفیة شبكیة مطابقة االبعاد التشریحیة علي 
التوضیحى النھائي   التصمیم

للمالبس "ثالثى األبعاد" والمعد 
  بعد تنفیذ التصمیم كقطعة ملبسیة

    
  لتصمیم النھائي المنفذ "القطعة الملبسیة للتصمیم"ا  التصمیم التوضیحى

  ) یوضح المراحل االجرائیة للتصمیم الرابع بالدراسة المقترحة والمتضمنة األنواع المختلفة لتصمیمات األزیاء 17شكل (
 Results 
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خص نتائج البحث بعد اإلجابة على تساؤالتھ بالدراسة لتت   
المقترحة جابة على تساؤالتھ بالدراسة نتائج البحث بعد اإل

  ألزیاءبمجال تصمیم ا وتحقیق الھدف منھ، وابراز أھمیتھ 
   -فى اآلتى:

 األزیاء، وانتاج األنواع المختلفة لرسومات تصمیم تحدید 
بالمراحل االجرائیة لتصمیم األزیاء حتى المالبس 

  .االنتھاء منھا كقطعة ملبسیة داخل شركات المالبس
 لھدف من رسم كل نوع من أنواع الرسومات توضیح ا

  ، وانتاج المالبس.التصمیمیة لألزیاء
  كل نوع من أنواع رسومات تصمیم أبراز أھمیة

المالبس، ودورھا بمجاالت تصمیم األزیاء، وشركات 
  صناعة المالبس.

  ،التأكید على الفروق بین رسومات األزیاء المسطحة
تصمیم األزیاء المراحل االجرائیة لوأھمیة كل منھم  

  وتنفیذھا. 
  توضیح أوجة التشابھ واالختالف بین رسومات األزیاء

  . االمسطحة، وأھمیة كل منھم
  بالتصمیمات المسطحة لألزیاء وضع معاییر خاصة 

  "المسطح، والمسطح التوضیحى، والمسطح التقني".
  اتباع المراحل االجرائیة لتصمیم األزیاء وانتاج المالبس

خاصة بمالبس السیدات "الرسم من  العداد تصمیمات
مصدر االلھام ومنھا تم اعداد االسكتشات الشخصیة، 
والرسم من أجل العرض والتوضیح العداد تصمیمات 
المالبس التوضیحیة، والمسطحة التوضیحیة، وباالضافة 
الي اعداد التصمیمات من أجل المواصفات التقنیة وترسم 

تقنیة" باستخدام تلك التصمیمات المسطحة، والمسطحة ال
  . ".CADبرامج التصمیم "

  اعداد تصمیمات للسیدات مستوحاة من اتجاھات الموضة
  .2020العالمیة لعام 

  تنفیذ التصمیمات المقترحة بالدراسة إلى قطع ملبسیة
  نھائیة.

  
Recommendations  : 

  -توصى الدراسة باألتى:
 رسومات إجراء المزید من الدراسات الخاصة باعداد ال

 التصمیمیة المختلفة في مجال تصمیم األزیاء، وصناعة 
  

  المالبس الجاھزة. 
  ضرورة تدریب الطالب على اإللتزام بتطبیق المعاییر

الخاصة بإعداد كافة انواع  الرسومات التصمیمیة لألزیاء 
  للتعبیر عن أفكارھم وفلسفتھم التصمیمیة 

  المناظرة إعداد ورش عمل بین طالب الكلیات والمعاھد
فى التخصص لتطبیق المعاییر الخاصة بالرسومات 

  التصمیمیة لألزیاء وتحویلھا إلى قطع ملبسیة مختلفة.
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