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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 

المالبس لما تتطلبھ من  یعد اسلوب التشكیل على المانیكان من ارقى االسالیب التى تستخدم فى انتاج النماذج وتنفیذ
مھارة و موھبة و خبرة عالیة باالضافھ للقدرات االبتكاریة الخالقھ النھ یعتمد على قدرات الفنان او الشخص الذي 

وھو فن متمیز یعتمد على االتسجام الكامل بین التصمیم والقماش والقوام باالضافة ، یقوم بعملیة التصمیم والتشكیل
ومن خالل أسلوب التشكیل على المانیكان یمكن اضافھ  .على التخیل واالبتكار واالبداع الى الحس الفني والقدرة

شكل وملمس سطحي مختلف عن شكل وسطح الخامھ االصلیة الن ھذا االسلوب لھ امكانات كبیرة فى ھذا المجال 
من مظھر بل ویمكن ان یعطي اكثر من شكل واكثر ، عن طریق عمل تشكیل مناسب للقماش على المانیكان

لكن اھم ما فى االمر ھو اختیار الخامھ المناسبة وتشكیلھا على المانیكان ، سطحي للقماش الواحد باستخدام التشكیل
حیث تؤثر الخامة على التصمیم النھائي ویأتي ھذا ، بالطریقھ المناسبة لتعطي افضل واعلى شكل جمالى ممكن

 لذلك ھدف البحث إلى. ھ على التشكیل لتصمیم المطلوب وقدرات) القماش ( االثر من طبیعة وخواص الخامة 
تقدیم وال، االستفادة من الخواص الطبیعیھ والمیكانیكیھ لبعض األقمشة وتأثیرھا على تقنیات التشكیل على المانیكان

اعطاء تأثیرات و، مجموعھ من الصیاغات الفنیة التصمیمیة التي تسھم فى ابراز جمالیات الخامة المستخدمة
اظھار التأثیرات والقیم الجمالیة لألقمشة باستخدام و مسیة وتشكیالت متنوعھ عن طریق صیاغات فنیھ جدیدةمل

واتبع البحث المنھج التجریبى لقیاس تأثیر أسلوب التشكیل على المانیكان على التصمیمات  . صیاغات فنیة جدیدة
فنیة المقترحة من المتخصصین فى مجال وتم تصمیم استمارة لتحكیم للتصمیمات والصیاغات ال .المقترحة

ھي وجود فروق ذات  ومن أھم النتائج التى توصل إلیھا البحث. المالبس وتصمیم االزیاء وعددھم خمسة عشر
داللة احصائیة بین خواص االقمشة والصیاغات الفنیة المقترحة لصالح التصمیمات المقترحة وكذلك یوجد فروق 

ات الفنیة المقترحة ورفع الكفاءة الجمالیة للتصمیم لصالح التصمیمات المقترحة ذات داللة احصائیة بین الصیاغ
وایضا یوجد فروق ذات داللة احصائیة بین الصیاغات الفنیة لألقمشة المقترحة ومدى تناسبھا مع اسلوب التشكیل 

  .على المانیكان لصالح التصمیمات المقترحة

  خواص األقمشة  
  التشكیل على المانیكان

  یمالتصم
 

 

  

Paper received 25th July 2017,  accepted 8th August 2017,   published 1st of October 2017 
  

  :Introductionمقدمة 
ان االقمشة لیست مجرد خواص طبیعیة تجمع بین اللیونة والصالبة 

. والخشونة والنعومة فاالقمشة لدى بیوت االزیاء ھي بدایة المالبس
من الصناعات سریعھ التغیر نتیجھ لالبتكارات فصناعھ المالبس 

والتجدیدات المستمرة حیث اصبح التقدم التكنولوجى موضع 
للدراسھ واالھتمام فى المعامل والمختبرات العلمیھ بھدف خلق 
الیاف وخامات نسیجیة حدیثھ ذات خواص جمالیھ ووظیفیة واداء 

یل فني تشكوالتشكیل على المانیكان ھو تطویع و. عالى الجودة
والتعامل معھا باسلوب یناسب ویالئم جسما ) األقمشة(للخامات 

معین او مانیكانا بمقاس محدد النتاج زي مبتكر یتمیز بشكل جمالى 
  . و نفعي من خالل التعامل مع ھذه األقمشة

ویعد اسلوب التشكیل على المانیكان من ارقى االسالیب التى 
بس لما تتطلبھ من مھارة تستخدم فى انتاج النماذج وتنفیذ المال

وموھبة وخبرة عالیة باالضافھ للقدرات االبتكاریة الخالقھ النھ 
یعتمد على قدرات الفنان او الشخص الذي یقوم بعملیة التصمیم 

وھو فن متمیز یعتمد على االتسجام الكامل بین التصمیم ، والتشكیل
خیل والقماش والقوام باالضافة الى الحس الفني والقدرة على الت

 . واالبتكار
ومن خالل أسلوب التشكیل على المانیكان یمكن اضافھ شكل 
وملمس سطحي مختلف عن شكل وسطح الخامھ االصلیة الن لھ 
امكانات كبیرة فى ھذا المجال عن طریق عمل تشكیل مناسب 
للقماش بل یمكن ان یعطي اكثر من شكل واكثر من مظھر سطحي 

مر ھو اختیار الخامھ المناسبة لكن اھم ما فى اال، للقماش الواحد
وتشكیلھا بالطریقھ المناسبة لتعطي افضل واعلى شكل جمالى 

حیث تؤثر الخامة على التصمیم النھائي ویأتي ھذا التأثیر ، ممكن
وقابلیتھ على التشكیل ) القماش ( من طبیعة وخواص الخامة 

  .لتصمیم المطلوب
  :Statement of the problemالبحث  مشكلة

  : ثل فى التساؤالت التالیةوتتم
ما امكانیة تأثیر بعض خواص االقمشة فى رفع كفاءة التصمیم  .1

 ً  ؟)الشفافیة  -االستطالة   -الحرارة ( جمالیا
ما تأثیر الصیاغات التصمیمیة فى رفع وتدعیم اسلوب التشكیل  .2

 على المانیكان؟ 
  : Hypothesis فروض البحث

خواص االقمشة  ھناك فروض ذات داللة احصائیة بین. 1
  .والصیاغات الفنیة المقترحة 

ھناك فروض ذات داللة احصائیة بین الصیاغات الفنیة المقترحة . 2
 .ورفع الكفاءة الجمالیة للتصمیم 

ھناك فروض ذات داللة احصائیة بین الصیاغات الفنیة لألقمشة . 3
  .المقترحة ومدى تناسبھا مع اسلوب التشكیل على المانیكان 

  :Objectivesبحث ف الاھدأ
االستفادة من الخواص الطبیعیھ والمیكانیكیھ لبعض األقمشة  .1

 . وتأثیرھا على تقنیات التشكیل على المانیكان
تقدیم مجموعھ من الصیاغات الفنیة التصمیمیة التي تسھم فى  .2

 .ابراز جمالیات الخامة المستخدمة
اعطاء تأثیرات ملمسیة وتشكیالت متنوعھ عن طریق  .3

 .یھ جدیدةصیاغات فن
اظھار التأثیرات والقیم الجمالیة لألقمشة باستخدام صیاغات  .4

 . فنیة جدیدة

  :Significance أھمیة البحث
 :الى ھوترجع أھمیت
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امكانیة صقل الجوانب الجمالیة لالزیاء من خالل الصیاغات  .1
 .التصمیمیة لالقمشة

یساعد البحث على الخروج من اسالیب زخرفھ المالبس  .2
 طالقھ وحریة التعبیر فى بناء التصمیمات  التقلیدیة الى

التشجیع على التجریب باستخدام االقمشة المختلفة كمنبع ثري  .3
 . یؤدى للوصول الى حلول ابتكاریة عدیدة

  :ادوات البحث
استمارة تحكیم للتصمیمات والصیاغات الفنیة المقترحة من 

 .المختصصین فى مجال المالبس وتصمیم االزیاء
  : Methodologyالبحث  منھج

  .المنھج الوصفى والمنھج التجریبي یتبع البحث

  : Terminology المصطلحات
، یعني في مفھومھ التقلیدي الغزل المنسوج : " Textileالنسیج 

، واللباد، واألنسجة المخیطة، وھو یشمل جمیع األقمشة المنسوجة
تصنع معظم المنسوجات بفتل . والضفائر، والشرائط والشبك

لي خیوط ومن ثم تغزل ھذه الخیوط أو تنسج علي شكل األلیاف إ
ولقد استخدمت ھذه الطریقة منذ آالف السنین لصناعة . منسوجات

المالبس ولكن في معظم العصور السابقة كان الصناع یقومون 
 ً ومع ظھور اآلالت الحدیثة . بعملیات الفتل والخیاطة والنسیج یدویا

سج صناعة كمیات ضخمة من المتوافرة ھذه األیام یمكن آلالت الن
المنسوجات في ثوان معدودة بعد أن كانت تحتاج إلي عدة أسابیع 

 ً   ) 2003: سناء الغمغام . " (إلنتاجھا یدویا
تطبیق للعلوم " :   Textile Testingاختبارات المنسوجات 

الھندسیة لقیاس و تحدید خواص و حالھ الشعیرات والخیوط و 
 ) 2006محمد صبري " (متعددة  االقمشة تحت ظروف و تاثیرات

ھي أي شئ  Clothes المالبس بمعنى " : Clothes مالبس
وفي ، منسوج من الشعر أو الصوف أو القطن أو جلد الحیوانات

االستعمال التجاري تطلق الكلمة عادة علي ما ھو مصنوع من 
إذ أن جمع ، ورغم أن الكلمة ال تظھر في كل فروع اللغة، الصوف

، التي معناھا مالبس Clothes لتي معناھا ملبس كانا Cloth كلمة
وتستخدم اآلن لكي تعني مختلف مفردات المالبس بما في ذلك 

التي معناھا مالبس ھي صورة  Clothes أما، األحذیة وغیرھا
ولكن ، الجمع في المعني الحدیث منذ بدایة القرن السابع عشر

لقرن التاسع ھو شئ ینتمي إلي ا Clothes, Cloths للتمییز بین
 ) 2002: زینب عبد الحفیظ ( " عشر

كلمة فرنسیة تعادل الكلمة االنجلیزیة : "Mannequinالمانیكان 
Manikin   و ھو اسم مانیكان االزیاء الذي یستخدمھ صناع

المالبس لضبط المالبس او عرضھا او اعداد تصمیمات المالبس 
  )2001:نجوى شكري ." (علیھ 

ضغوط او االسالك یمثل جسم المرأة و شكل مجسم من الورق الم
بالحجم الطبیعي وفي كثیر من االحیان یمكن تعدیلھ لیتالئم مع ضبط 

  )2001:نجوى شكري ." (وبروفات المالبس 
  :Previous Studies الدراسات السابقة

ھناك دراسات عدیدة أجریت بھدف التعرف خصائص الخامات  
 :شكیل على المانیكان مثلالمختلفة وكیفیة االستفادة منھا فى الت
الفنون "م  وعنوانھا  2010دراسة  رشا محمد رضا سید احمد  

  واالزیاء الھندیة 
ودراسة  نور الھدى ، "كمصدر للتصمیم والتشكیل على المانیكان

إمكانیة اإلستفادة من "م وعنوانھا 2011ابراھیم صدقى البدوي 
ائیة بإستخدام األقمشة المثقبة فى إثراء تصمیمات المالبس النس

و دراسة  سمر عبد العزیز عبد ، أسلوب التشكیل على المانیكان
االستفادة من صفحات الویب "م وعنوانھا 2011الشافى حسن 

 OPARTكتقنیة معاصرة ألختیار تصمیمات مستوحاة من فن 
ودراسة ھند سالم عبد ، ومنفذه باسلوب التشكیل على المانیكان

الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة "ھا م وعنوان2011الفتاح البنا  
، لبعض الجلود الصناعیة وعالقتھا بتقنیات تشكیلھا على المانیكان

فعالیة "م وعنوانھا 2011ودراسة سوزان السید احمد حجازى  
برنامج تعلیمي لبعض تقنیات تشكیل الجلود على المانیكان باستخدام 

م 2011الفقي  ودراسة  عبیر محمد عبد المنعم" الوسائط المتعددة
تأثیر اختالف بعض خصائص أقمشة القطیفة على :" وعنوانھا 

ودراسة  اسماء عباس ابو ، "إمكانیاتھا التشكیلیة علي المانیكان
دراسة فنیة تطبیقیة ألسس وتقنیات "م وعنوانھا   2012الفتوح طھ 

إبتسام محمد  ودراسة، "تشكیل بعض أقمشة السھرة علي المانیكان
اإلستفادة من التشكیل على "م وعنوانھا 2013لحجري عبد الفتاح ا

، "المانیكان لرفع كفاءة الباترون الورقي في خدمة صناعة المالبس
ي  األقمشة "م وعنوانھا 2013ودراسة  لیلى عبد الرحیم المغرب

المطبوعة كمصدر لإلبداع واإللھام في التصمیم والتشكیل على 
م 2014المعطي ابو عید  ودراسة  أسماء السید عبد، "المانیكان

دراسة تأثیر أسالیب الزخرفة اللونیة للحریر الصناعي :" وعنوانھا 
ودراسة سارة محمد علي ، "علي تقنیات التشكیل علي المانیكان

العمارة الحدیثة كمصدر الھام للتصمیم "م وعنوانھا 2014جمعھ 
  ".علي المانیكان

  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار
 Fabric's Drapingانات التشكیلیة للخامة اإلمك

Possibilities فیقال أمكن , تیسر وصار ممكنا الفعل أمكن یعنى
, مجمع اللغة( الفنان من الخامة أى جعل لھ علیھا سلطانا وقدرة 

واإلمكانیة التشكیلیة للخامة یعرفھا البحث بأنھا الخاصیة ) 587, 80
تعامل بھا معھا وقدرتھا على التي تفرض على الفنان الطریقة التي ی

. التطویع والتشكیل وفقا لخصائصھا الممیزة لھا وذلك برؤیة الفنان
 ) 163، 2005، سمر على(

  :بعض خصائص الخامة
   Textureالملمس 

طحھ دو س ف یب ین كی اش لیب ھ القم ذي یعطی أثیر ال و الت اك . ھ وھن
یقھ عوامل تحدد سطح القماش مثل الخیوط الداخلة في تركیبھ وطر

ھ. نسجھ ي تجرى علی زات الت ا التجھی ى . وأیض ؤثر الملمس عل وی
ة للتعامل معھ ویلعب . طرق تشكیل المالبس ألن لكل ملمس طریق

الملمس السطحى دورا في إعطاء المظھر اللونى للقماش وھو یعتمد 
ھ وء أو إمتصاص اس الض ى إنعك اش عل درة القم دى ق ى م ا عل , كلی

با في ظھور األلوان أكثر عتامة فالملمس الخشن یمتص الضوء مسب
ر إشراقا  وان أكث ة تعكس الضوء فتظھر األل بینما المالمس الناعم

س  ى أمل واع ھ س أن الحریر( وللمالم اعم ك ن , Smooth) ن خش
وبرة رة , Shaggyال ق , fuzzyذو وب ى , delicateرقی ( كریب

دل( لین , shinyالمع , pebbly) منغبش بتأثیر الكریب ) ناعم منس
Soft,  مخربشScratchy   

  drapingاإلنسدالیة 
تأتي اإلنسدالیة من الفعل سدل بمعنى أرخى فیقال سدل الثوب أى 

وتطلق نجوى شكرى , وانسدل تعنى أرخى وأسبل, أرخاه وأرسلھ
: ( وتذكر لتوضیح معنى اإلنسدال Setعلى اإلنسدالیة مصطلح 

النسیج  یظھر اإلنسدال بصورة جیدة نتیجة الضبط الجید إلتجاھات
وترى الباحثة أن الكلمة اإلنجلیزیة ...) واإلتزان الصحیح للتصمیم

Set  ال تعني إنسدالیة بل تستخدم مجازا ألنھا تعنى الطریقة التي بھا
یكون الملبس أو جزء منھ مضبوطا على الجسم أما التعریف العلمى 

, فھو إسترخاء القماش تحت تاثیر وزنھ drapingالدقیق لإلنسدال 
  .  Shirley Instituteاس بجھاز ویق

ویتبنى البحث معنى اإلنسدالیة الذي یشیر إلى إسترخاء التصمیم 
المنفذ على جسم المانیكان بإنسیاب دون وجود ثنیات أو كسرات 

ولإلنسدال عالقة عكسیة بالصالبة . غیر مستحبة في أى إتجاه
Stiffness .ذلك ویتوقف , وترتبط اإلنسدالیة بمدى لیونة الخامة

على نوع الشعیرات واسلوب الغزل والتركیب النسجى والتجھیز 
ھى المصطلح العلمى المستخدم  Drapingوالجدیر بالذكر أن كلمة 

  draping factorفي مجال النسیج للتعبیر عن عامل اإلنسدال 
سمر . (إضافة إلى إستخدامھ كتعبیر لعملیة التشكیل على المانیكان

  ) 165، 2005، على
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  :العملیة اإلبتكاریة  مراحل
استعداد المصمم في عمل دراسات ورسومات : مرحلة التحضیر-1

وكذلك مالحظة واستطالع وفحص ، )Sketches(تمھیدیة 
وتسجیلھا بوسائل مختلفة للوصول إلى تحدید معالم الفكرة ، للطبیعة

فھى مرحلة بحث وإستقصاء تتوقف على إتجاه وفكر ، المرجوة
  .المصمم 

تمثل فترة إنتقالیة بین التحضیر وبزوغ : الحضانةمرحلة  -2
ففى ھذه الفترة تخمر األفكار واآلراء وتنصھر الخبرات ، الفكرة
ً طاقاتھ بطریق ال ، القدیمة ویسترجع المصمم ماضیھ موجھا

ً أو ، شعورى نحو اإلتجاه أو الفكرة الجدیدة ویصبح المصمم فنانا
ویقابل ، یدرس العالقاتفیبحث بعمق و، یمیل إلى نفس شعور الفنان

ً ، القدیم بالجدید والماضى بالحاضر فیعید تشكیل الخبرة مستبعدا
اإلطار التقلیدى والذى قد یعطل العملیة اإلبتكاریة ویؤكد على ما قد 

  .یستحدث إلظھار الفكرة 
فى ھذه المرحلة یشعر المصمم كالفنان فجأة : لحظة اإللھام -3

وتجعلھ یدرك العالقات ، ابلھابشرارة تحل لھ المعضلة التي یق
وھذه العملیة عادة ما تحدث ، لیعثر على الروابط المفقودة، المختفیة

ً في تشاط آخر مختلف وقد رأى كثیر ، دون إنذار وقد یكون غارقا
أن اإللھام ھو محور العملیات اإلبتكاریة ، من النقاد وعلماء الجمال

لى جوانب میكانیكیة حتى إذا خلت تلك العملیات منھ فإنھا تتحول إ
ورغم أن األھمیة اإللھام عند المصمم تختلف ، رتیبة ال حیویة فیھا

  .عنھا عن الفنان فإن التصمیم ال یخلو من بعض اإللھام 
عملیة ما بعد اإلدراك لما ھو بصدده لیبدأ : الصیاغة والتھذیب -4

في إحكام الروابط وتھذیب ھذه العالقات بحیث یختفى منھا الغریب 
وتظھر في النھایة متوافقة وقد ذابت كل العناصر ، یر المعتادوغ

ً یخالف البدایة  المستخدمة في صیاغة الشكل الجدید وأخذت طابعا
 ً فالمصمم البد وأن یتبع القواعد واألسس حتى یصل لذلك ، كلیا

  .المنتج النھائى 
) ( 31: 2006:جمال على ) ( 105:  2005: ممدوح الكنانى (

  )44، 43: 2002: ى إیھاب أبو موس
تنظیم جدید للعناصر " إن اإلبتكاریة في مفھومھا الشامل تعنى 

ً ثم معرفتھ " الموجودة وھى تعتمد على قدرات المصمم أوال
فقدرات المصمم تعتمد على ما لدیھ من خبرات سابقة ، وخبراتھ

ومدى إدراكھ لحقیقة األشیاء وما یمتلكھ من مھارات مختلفة في 
، مھا ناصر" (الطاقة الفنیة الكامنة في داخلھ " داخلھ التعبیر عما ب

2016 ،36 (  
 

  : االطار التطبیقي
مودیل اعتمادا على الخواص الطبیعیة ) 12(تصمیم : أوال 

  والمیكانیكیة للخامات 
  : وكانت الخطوات المتبعة كاألتى 

  . التعرف على الخواص المختلفة لألقمشة .1
توافرھا فى مالبس السیدات  تحدید االسس والشروط الواجب.   2

  .اصحاب الفئھ العمریھ المقترحة
باعداد تصمیمات مقترحة تتماشى مع الصیاغات الفنیة .   3

  . المختلفة لألقمشة
تصنیف التصمیمات فى مجموعات حسب نوع الخاصیھ .  4

والخامة ومالئمتھا الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة 
   .  المستخدمة  لبعضھا

) 12(سبق تم إعداد تصمیمات مقترحة تتمثل فى عدد  ومن خالل ما
  :مودیل مقسم كاألتى 

 . تصمیم لالستفادة من خاصیة الشفافیة) 3(عدد  -
 . تصمیم لالستفادة من خاصیة اإلنسدال) 3(عدد  -
 .تصمیم لالستفادة من تأثیر الحرارة) 3(عدد  -
  .تصمیم لالستفادة من تأثیر قوة القماش) 3(عدد  -

  لالستفادة من خاصیة الشفافیةتصمیمات : أوال

 ً  تصمیمات لالستفادة من خاصیة اإلنسدال:ثانیا
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 ً   تصمیمات لالستفادة من تأثیر الحرارة: ثالثا

    
 ً   تصمیمات لالستفادة من تأثیر قوة القماش: رابعا

    
 ً تم تصمیم استبیان لتحكیم التصمیمات المقترحة  لعرضھا : ثانیا

لخبراء والمتخصصین في مجال المالبس والنسیج على السادة ا
وذلك باستخدام استبیان . لتقییم التصمیمات المقترحة ومعرفة رأیھم

  ) م  –ج ج  - ج -ل -ض( یحتوي على تقدیر خماسي                 
  :استمارة التحكیم واشتملت على أربع محاور

تأثیر خواص بعض االقمشة على الصیاغات : المحور االول 
  .لتصمیمیة لمالبس النساءا

إلى أى مدى نجحت األلوان والمالمس فى التعبیر عن الشفافیة   .1
 فى التصمیمات المقترحة ؟ 

إلى أى مدى عبر الظل والنور والملمس واللون عن خاصیة   .2
 االنسدال فى التصمیمات المقترحة؟

إلى أى مدى یمكن توضیح تأثیر درجات الحرارة المختلفة   .3
 لتصمیمة المقترحة؟على الصیاغات ا

إلى أى مدى توضح الصیاغات التصمیمیة المقترحة تأثیر قوة   .4
  القماش؟

مالئمة الصیاغات التصمیمیة المقترحة للنواحى : المحور الثاني 
  .الجمالیة واالبتكاریة

  :ما امكانیة توافر عناصر االبتكار فى التصمیمات المقترحة  .1
   .المرونة -ب      .األصالة -أ 

  .التمیز والتجدید - د     .الحداثة -ج
 التصمیمیة مع الذوق العام؟ ة ما امكانیة تناسب الصیاغ .2
إلى أى مدى تسایر التصمیمات المقترحة الموضة لعام   .3

 ؟2016/2017
ما مناسبة التقنیات المقترحة باستخدام خواص االقمشة   .4

 الطبیعیة فى ابراز جمالیات التصمیم؟
تصمیم فى الصیاغات توافر أسس وعناصر ال: المحور الثالث

 التصمیمیة المقترحة
 أسس التصمیم) : 1(

 ما مدى تحقق االتزان فى التصمیم البنائى المقترح؟  .1
ما مدى تحقق الوحدة والترابط فى الصیاغات التصمیمیة   .2

 المقترحة؟
ما مدى تحقق النسبة والتناسب فى الخطوط المستخدمة بما   .3

 یخدم الصیاغة التصمیمیة المقترحة؟
دى االنسجام والتوافق بین عناصر الصیاغات التصمیمیة ما م  .4

 المقترحة؟
 ما مدى تحقق االیقاع فى الصیاغات التصمیمیة المقترحة؟ .5

 عناصر التصمیم): 2(
ما مدى مالئمة  خطوط التصمیم للصیاغة التصمیمیة   .1

 المقترحة ؟
 ما مدى مالئمة لون التصمیم للصیاغة التصمیمیة المقترحة؟  .2
 مة شكل التصمیم المقترح ؟ما مدى مالئ  .3
  ما مدى مالئمة ملمس الخامة على التصمیم المقترح؟  .4

مالئمة الصیاغات التصمیمیة المقترحة السلوب : المحور الرابع
  التشكیل على المانیكان

ما مدى مدى مالئمة الخطوط البنائیة السلوب التشكیل على   .1
 المانیكان ؟

السلوب التشكیل ما مدى مالئمة ملمس الخامة فى التصمیم   .2
 على المانیكان ؟

ما مدى مالئمة التقنیات المستخدمة لتقنیات التشكیل على   .3
 المانیكان؟

ما مدى مالئمة التصمیم الزخرفى السلوب التشكیل على   .4
  المانیكان؟
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  :Results النتائج
  تأثیر الشفافیة: أوال

جاء في المرتبة ) 2(أن التصمیم رقم  )1(ویتضح من خالل الشكل 

في ) 3(بینما جاء التصمیم رقم % 89.40ولى بنسبة مئویة بلغت األ
بینما جاء التصمیم رقم ، %86.47المرتبة الثانیة بنسبة مئویة بلغت 

  % .82.07في المرتبة الثالثة واألخیرة بنسبة مئویة بلغت ) 1(

   
  التصمیمة لمالبس النساء  یوضح النسبة المئویة لتأثیر خاصة الشفافیة لبعض األقمشة على الصیاغات) 1(شكل 

  تأثیر االنسدال: ثانیاً 
جاء في المرتبة ) 5(أن التصمیم رقم ) 2(ویتضح من خالل الشكل 
في ) 4(بینما جاء التصمیم رقم % 86.40األولى بنسبة مئویة بلغت 

بینما جاء التصمیم رقم ، %85.33المرتبة الثانیة بنسبة مئویة بلغت 
  %84.60خیرة بنسبة مئویة بلغت في المرتبة الثالثة واأل) 6(

  تأثیر الحرارة: ثالثاً 
جاء في المرتبة ) 7(أن التصمیم رقم  )3(ویتضح من خالل الشكل 
في ) 8(بینما جاء التصمیم رقم % 91.27األولى بنسبة مئویة بلغت 

بینما جاء التصمیم رقم ، %86.53المرتبة الثانیة بنسبة مئویة بلغت 
  %84.20واألخیرة بنسبة مئویة بلغت في المرتبة الثالثة ) 9(

  
  یوضح النسبة المئویة لتأثیر خاصیة االنسدال لبعض األقمشة على الصیاغات التصمیمة لمالبس النساء ) 2(شكل 

  
  النسبة المئویة لتأثیر خاصیة الحرارة لبعض األقمشة على الصیاغات التصمیمة لمالبس النساء  ) 3(شكل 
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 ً   اشتأثیر قوة القم: رابعا
جاء في ) 11(أن التصمیم رقم  )4(ویتضح من خالل الشكل 

  بینما % 88.20المرتبة األولى بنسبة مئویة بلغت 

في المرتبة الثانیة بنسبة مئویة بلغت ) 10(جاء التصمیم رقم 
في المرتبة الثالثة ) 12(بینما جاء التصمیم رقم ، 85.00%

  %82.53واألخیرة بنسبة مئویة بلغت 

  
  وضح النسبة المئویة لتأثیر قوة بعض األقمشة على الصیاغات التصمیمة لمالبس النساء  ی) 4(شكل 
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