
Shereen Saied  367 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

  
  دراسة المعاییر الخاصة بإعداد الرسم المسطح لتصمیم األزیاء لتنمیھ مھارات الطالب 

A criteria for preparing flat drawings for fashion design for the development of 
students' skills 

 
  محمد سید شرین/د

  حلوان عةجام– التطبیقیة الفنون كلیة  - الجاھزة المالبس أستاذ مساعد بقسم
 

  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
یھتم البحث بدراسة الرسم المسطح لتصمیم األزیاء ألھمیتھ الكبیرة  فى مجال تصمیم األزیاء بتحویل األفكار 
التصمیمة إلى قطع ملبسیة بخطوات متسلسة، ویحقق التواصل بین كل من فریف التصمیم، والمبیعات وإدارة 

ونبعت مشكلة البحث من من خالل ممارسة الدارسة . وباقى اإلدرات اإلنتاجیة بشركات إنتاج المالبسالتصمیم 
لعملھا مع طالب تخصص تصمیم األزیاء واھتمامھم بعرض أفكارھم التصمیمیة بالرسومات التوضیحیة للموضة 

. نتاجیة للقطع الملبسیة المتنوعةلمراحل االلدون االھتمام بدراسھ الرسومات المسطحة وإبراز تفاصیلھا التقنیة 
ویھدف البحث إلى بشكل أساسي إلى إعداد برنامج تدربیى لتنمیة مھارات الطالب التصمیمیة للرسم المسطح 
ً للمواصفات الفنیة، والمعاییر التصمیمیة  العلمیة الخاصة بإعداده ، وتطبیقھ للتاكد من فاعلیتھ  بتصمیم األزیاء وفقا

تزوید الطالب بالمعارف والمھارات األساسیة الخاصة باعداد قطع ملبسیة مسطحة لتكوین وتحقیق الھدف منھ و
 Collection"تصمیمیة أو إعداد خطة المجموعات المتناسقة  Collectionمتنوعة لمجموعات متناسقة  طرز
Plan" أو خط تصمیمى ،Line Sheet  أو لوحة الطراز أو المدى ،Rang Board  سطح بأسلوب الرسم الم

ً بین متوسطى درجات الطالب لصالح التطبیق البعدى . لألزیاء وتفترض الدراسة وجود فروق دالة إحصائیا
وأجریت المعامالت اإلحصائیة بعد تطبیق . إلعداد الرسم المسطح لألزیاء، وفاعلیة البرنامج المقترح بالدراسة

استبانھ للرسم المسطح المعد من قیل /  یر مقیاس التقد" بعدى المستخدمة بالدراسھ وھى/أدوات القیاس قبلى
واستخدمت المعامالت اإلحصائیة لثابت " الطالب، وبطاقة المالحضة األداء المھارى، ومقیاس إتجاه الطالب

وقد أسفرت . Wilcoxon W / T .Teباالك لقیاس فاعلیة البرنامج، والتحقق من فروض البحث  استخدم اختبار 
بعدى للطالب لصالح التطبیق البعدى /لة إحصائیة بین متوسطى المجموعتین قبلىالنتائج على وجود فروق دا

للبرنامج محل الدراسة مما یدل على استفاده الطالب، وتزوید معارفھم ، ومھاراتھم  التصمیمیة فى مجال تصمیم 
  صحة الفروضاألزیاء وھذا یعنى تحقیق الھدف من الدراسة بفاعلیة البرنامج المقترح محل الدراسة وتحقق 
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  :Introductionمقدمة 
م المسطح لتصمیم األزیاء ھو أدأة المصمم للتواصل بكافة یعد الرس

األقسام اإلنتاجیة القائمة على تنفیذ أفكاره التصمیمیة وتحویلھا إلى 
الشكل البنائى "قطع ملبسیة مطابقة لمواصفاتھ الفنیة من حیث 

لتوضیح " وغیرھا....والزخرفى، واللون، والخامات، والحیاكات 
ً لمواصفاتھ وتسلسل خطوات ومراحل إنت اجھا لضمان تنفیذھا وفقا

ویلعب المصمم . الفنیة باإلدرات المختلفة بشركات تصنیع األزیاء
ً فى إعداد الرسومات المسطحة وتفاصلیھا الفنیة،  دورا ھاما
ومواصفاتھا اإلنتاجیة والتى تكون بمثابھ عرض مفصل ودقیق 

المخطط  "للقطعة الملبسیة"للمراحل اإلنتاجیة والتقنیة للتصمیم 
  .إنتاجھا داخل شركات المالبس

ولذا فإن الحاجة ُملحة إلى دراسة المواصفات الفنیة والمعاییر 
التصمیمیة الخاصة بإعداد الرسم المسطح لتصمیم األزیاء لما یحمل 
داخلھ عدید من المعارف والمھارات التصمیمیة التى تبرز أداء 

غة الواضحة إلعداد رسوماتھ المسطحة بالل" المصمم"الطالب 
والمفھومة لجمیع العاملین بالمجال إلى جانب مھمتھ األساسیة فى 
عرضھ لتصمیمات القطع الملبسیة المنفذة بطریقة رسومات 
الموضة التوضیحیة الفنیة والتى تبرز الفكرة التصمیمیة بألوانھا 

  .وخاماتھا والتى تعطى اإلحساس الراقى بجمالھا وجذب االنتباه لھا
سة بممارسة عملھا مع طالب تخصص تصمیم ووجدت الدار

األزیاء اھتمامھم بعرض أفكارھم التصمیمیة بالرسومات 
التوضیحیة للموضة دون االھتمام بأھمیة إعداد الرسومات 

لمراحل االنتاجیة  المختلفة لالمسطحة وإبراز تفاصیلھا التقنیة 
ة للطرز الملبسیة المتنوعة، وباالضافھ إلى قلة الدراسات السابق

الخاصة بالرسومات المسطحة لألزیاء، وكیفیة إعدادھا مما دعى 
للقیام بھذه الدراسة محاولة إلعداد  كودار من طالب الیوم 

على درجة عالیة من الكفاءة مواكبتھم " مصممین أزیاء الغد"
  .  لمتطلبات سوق العمل األساسیة بمجال تصمیم األزیاء

  :Statement of the problemالبحث  مشكلة
    -:ویمكن تحدید تساؤالت البحث فى األتى

ماھى محتویات البرنامج المقترح الخاص بإعداد الرسم المسطح  -1
  لتصمیم األزیاء؟

ما إمكانیة إعداد الرسم المسطح لتصمیم األزیاء من خالل  -2
  ؟  البرنامج المقترح

  :Significance أھمیة البحث
  :تتلخص أھمیة البحث في دراسة كل من

أنواعھ، وأھمیتھ، "سم المسطح لتصمیم األزیاء من حیث الر  -1
 ". وأسالیب إعداده وإخراجھ

المواصفات الفنیة والمعاییر التصمیمیة الخاصة بإعداد الرسم  -2
 .المسطح لتصمیم األزیاء

  :Objectivesف البحث اھدأ
  :تھدف ھذه الدراسة بشكل أساسي إلى 

ب التصمیمیة للرسم إعداد برنامج تدربیى لتنمیة مھارات الطال -1
ً للمواصفات الفنیة، والمعاییر  المسطح بتصمیم األزیاء وفقا

 .  التصمیمیة  العلمیة
تطبیق البرنامج التدریبى المقترح بالدراسة للتاكد من فاعلیتھ  -2

 . وتحقیق الھدف منھ
تزوید الطالب بالمعارف والمھارات األساسیة الخاصة باعداد  -3

متنوعة لمجموعات متناسقة  ین طرزقطع ملبسیة مسطحة لتكو
Collection  تصمیمیة أو إعداد خطة المجموعات المتناسقة

"Collection Plan" أو خط تصمیمى ،Line Sheet  أو ،
بأسلوب الرسم   Rang Boardلوحة الطراز أو المدى 

 .المسطح لألزیاء
   :حـدود البحـث 

تنمیة مھارات تقتصر ھذه الدراسة على إعداد برنامج تدریبي ل
الطالب التصمیمیة الخاصة بإعداد الرسم المسطح لألزیاء  للطرز 
الملبسیة المتنوعة فى ضوء المواصفات الفنیة والمعاییر التصمیمة 



368 A criteria for preparing flat drawings for fashion design for the development of students' skills 
 

International Design Journal, Volume 7, Issue 4October 2017 
 

  ".  محل الدراسة"الخاصة بإعداده 
كلیة الفنون  -قسم المالبس الجاھزة : الحدود المكانیة  -1

 .جامعة حلوان  –التطبیقیة 
تمت إجراءات البحث لمدة ترم دراسى : ة الحدود الزمنی -2

 .كامل
األزیاء بالفرقة " مصممین"طالب : الحدود البشریة  -3

 . الثانیة قوامھا ثمانیة عشر 

  : Hypothesis فروض البحث
ً بین متوسطى درجات الطالب لصالح  - وجود فروق دالة إحصائیا

  . التطبیق البعدى إلعداد الرسم المسطح لألزیاء
ً بین متوسطى درجات الطالب  وجود فروق -2 دالة إحصائیا

لصالح التطبیق البعدى لألداء المھارى للطالب أثناء  إعداد 
  .الرسم المسطح لألزیاء بالبرنامج المقترح محل الدراسة

ً بین متوسطى درجات الطالب  -3 وجود فروق دالة إحصائیا
لصالح التطبیق البعدى إلتجاھات الطالب نحو تطبیق البرنامج 

مقترح والخاص بإعداد الرسم المسطح لألزیاء بالمعاییر ال
  .التصمیمیة ومواصفاتھ الفنیة

  :      إجـراءات البحـث 
  : Methodologyالبحث  منھج

یستخدم فى اإلطار النظري : ـ المنھج التحلیلى :منھج البحث 
  . للدراسة 

یستخدم فى تطبیق البرنامج المقترح محل : ـ المنھج التجریبى 
  .اسة للعینة المعتمدة الدر

 : Sample البحث عینة
 - بالفرقة الثانیة " مصممین"عینة متعمدة من طالب : عینة البحث 

جامعة حلوان  –كلیة الفنون التطبیقیة  -قسم المالبس الجاھزة 
قوامھا ثمانیھ عشر درسوا العدید من المقررات المؤھلة إلعداد 

األزیاء، وأسس رسم أسس تصمیم (الرسم المسطح لألزیاء ومنھا 
، وتكنولوجیا النماذج، وتراكیب المنسوجات "المانیكان"الموضة 
  ) . وغیرھا.......واألقمشة 

  : أدوات البحـث 
  ".محل الدراسة"مقیاس تقدیر لتقویم البرنامج المقترح -1
بطاقة مالحظة لتقویم األداء المھارى للطالب أثناء إعداد  –2

  . الرسومات المسطحة لألزیاء
مقیاس تقدیر لتقویم الرسومات المسطحة لألزیاء النھائیة والمعد  -3

  ".محل الدراسة"أثناء تطبیق البرنامج
نحو " المصممین"مقیاس إتجاه لقیاس إتجاھات ومیول الطالب  -4

  ". محل الدراسة"إعدادھم الرسومات المسطحة لألزیاء 
ر المعامالت اإلحصائیة المستخدمة ثابت باالك ، واختبا -5

Wilcoxon W- T .Test   
  : خطـوات البحـث 

دراسة المواصفات الفنیة والمعاییر التصمیمیة الخاصة بإعداد  -1
الرسم المسطح لتصمیم األزیاء بالمراجع العلمیة، وبالبحوث 
والدراسات السابقة والمرتبطة بالدراسة الحالیة ، وطرق إعداده 

  . وعرضھ بالطرق واألسالیب المختلفة
سة المیدانیة بشركات إنتاج المالبس لتحدید متطلباتھم فى الدرا -2

طالب الیوم باعتباره مصمم الغد بسوق العمل، والمعاھد والكلیات 
المناظرة الخاصة بدراسة تصمیم األزیاء لألستفادة منھا فى الدراسة 

 London Collage of Art/ Fashion -Istituto"الحالیة وھى 
Di Moda Burgo's  - La Chambre Syndicale de la 

Couture Parissinné"   
تحدید الھدف العام من دراسة الرسم المسطح لتصمیم األزیاء  -3

. بالبرنامج المقترح ، والوسائل التعلیمیة التى تساعد فى تحقیقھا
ومن ثم تحدید المحتوى العلمى للبرنامج فى ظل المواصفات 

 .هالفنیة والمعاییر التصمیمیة الخاصة باعداد 
إعداد البرنامج التدریبى المقترح بالدراسة، وتحدید الھدف منھ،  -4

ومحتواه، والوسائل التعلیمیة لینمى مھارات الطالب التصمیمیة 
 . الخاصة بإعداد الرسم المسطح لتصمیم األزیاء

من قبل " محل الدراسة"تقویم البرنامج التدریبى المقترح  -5
لمتخصصین ، والخبراء فى مجموعة من األساتذة األكادیمیین ا

تصمیم األزیاء إلبداء الرأي فیھ، ومن ثم تحدید وتجمیع نقاط القوة 
جمیعھا لتطویرھا، وتحسین نقاط الضعف فیھ وإجراء التعدیالت 

 ".استبانھ"بمقیاس تقدیر . المقترحة والمتفق علیھا من قبل سیادتھم
بحث على عینة ال" محل الدراسة"تطبیق البرنامج المقترح  -6

بالشرح والبیان التوضیحى  والخطوات المتسلسة العلمیة لتحقیق 
  .الھدف من تطبیقھ

أثناء إعداد الرسم المسطح " المصممین"تقویم أداء الطالب  -7
ًا للمواصفات الفنیة  والمعاییر التصمیمیة،  لتصمیم األزیاء وفق

 .باستخدام بطاقة مالحظة لتقییم أدائھم" محل الدراسة"
" عینة البحث"نھائى للرسم المسطح المُعد من  الطالب تقییم  -8

من قبل السادة األساتذة المحكمین األكادیمین والخبراء بالمجال، 
ومصممین األزیاء القائمین بمجال التخصص للتاكد من فاعلیھ 

  .البرنامج المقترح
تحدید اتجاھات الطالب نحو تطبیق البرنامج  المقترح بالدراسة  -9

 .  اتھم التصمیمیة باستخدام مقیاس إتجاه للطالبلتنمیھ مھار
ً، ومناقشتھا -10   .تسجیل النتائج ومعالجتھا إحصائیا
  -:قسیم البحث إلى محاور أساسیة ھى وی   
  -:دراسة الرسم المسطح لتصمیم األزیاء  -1

لتصمیم األزیاء الفرصة   Flat Drawingیعطي الرسم المسطح    
اعھا، وعرض تفاصیل تصامیمھ التى للمصمم الظھار خبراتھ واتس

التوضیحیة  Fashion Illustrationتُخفى بصریًا برسوم الموضة 
لألزیاء، ویستخدم الرسم المسطح لألزیاء كأداة للتعبیر عن أفكار 
المصمم التصمیمیة، وتطویر الطرز الملبسیة المتنوعة بشكل 

ات، متسلسل للتنفیذ، ویسھل التواصل بین فریق التصمیم والعین
وبین فریق التصمیم وباقى اإلدارات اإلنتاجیة القائمة على تنفیذ تلك 

  . األفكار التصمیمیة لقطع ملبسیة بنجاح 
وتركز ھذه الدراسة على إعداد الرسم المسطح لتصمیم األزیاء 

  :  ویمكن تعریفھ بأنھ
   -:تعریف الرسم المسطح -1-1

یمیات یرسمھا یعرف الرسم المسطح لتصمیم األزیاء بانھ تصم   
المصمم للتعبیر بھا عن األفكار التصمیمیة بشكل مسطح ثنائى 
األبعاد منذ بدایتھا، وتحلیلھا بشكل سریع، وتطورھا المستمر 

اللون، والزخارف، "للوصول بھا إلى الشكل النھائى مثال 
أیًضا بأنھ ویمكن تعریفھ . للمصدر التصمیمى المختار" والملمس

الصانع، "بین مصمم األزیاء وكًل من  لغھ التواصل العالمیة
كًل على حده لما یحملھ من " والمستھلك، والشخص العادى

مواصفات تقنیة وفنیة للتنفیذ وحینذاك یطلق علیھ الرسم المسطح 
 ) Sue Jenkyn Jones: 2005(التقنى أو التكنیكى 

    -: أھمیة الرسم المسطح لتصمیم األزیاء -1-2
ُعد الرسومات المس    طحة بصناعة األزیاء، وإنتاج المالبس وت

كمسطحات تجاریة وفنیة تحمل التفاصیل اإلنتاجیة لتتداول بین 
العالم كلھ بشكل محدد ومفھوم بالصناعة، وترسم مسطحات األزیاء 
ُعد المسطحات التجاریة  والمالبس ملونة أو غیر ملونة بینما ت

إضافھ لون أو  لألزیاء بأقالم الحبر السوادء فقط أو تطبع بھا دون
الشكل الظلى، "تظلیل أو زخارف لتكون واضحة من حیث 

ترجع و. للتتدوالھا عبر العالم أو نسخھا إذا لزم األمر" والتفاصیل
   - :أھمیتھ فى مجال تصمیم األزیاء لألتى

قبل تنفیذ العینة " التصمیم، والمبیعات"التواصل بین كًل من فریق  -
تصمیم بعینھ لموسم سابق حقق فیھ األولى لتصمیم جدید أو لتطویر 

أعلى نسبة مبیعات من خالل أواق المواصفات الفنیة للتصمیم 
design description sheet  للقطعة الملبسیة، أو بأواق

للقطعة  Sample description sheetالمواصفات للعینة األولیة 
  .   الملبسیة
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ت اإلنتاجیة إدارة التصمیم، وباقى اإلدارا"التواصل بین كل من  -
المختلفة بشركات تصنیع المالبس لضمان تنفیذ التصمیمات طبقا 
 لمواصفات المصمم وبالخطوات اإلنتاجیة الصحیحیة والموضحة

لكل قطعة  Specification Sheetبأواق المواصفات الفنیة 
  ).(Merrin Cameron: 2014 .ملبسیة على حده

   -:أسالیب إعداد الرسم المسطح لألزیاء -1-3
یٌعد الرسم المسطح لألزیاء بعدة أسالیب مختلفة تھدف لرسم    

مسطحات األزیاء، والمسطحات التقنیة إلنتاج وتنفیذ المالبس بدقة 
  -:عالیة، وبقیاسات تمثل أبعاد الجسم التشریحیة كما یلى

مانیكان "نموذج /الرسم المسطح بإستخدام قالب - 1-3-1
Template:-   

زیاء باستخدام نموذج أو قالب أو مانیكان یعد الرسم المسطح لأل   
ا بابعاد الجسم التشریحیة وھى  ً من وحدة ) :17.5(مرسوم مسبق

أو بابعاد قریبة منھا   للرسم المسطح التقتى الرأس لجسم االنسان
للرسم المسطح لألزیاء، وترسم مسطحات األزیاء على المانیكان 

ثالثى "تلبیس ولیس بأسلوب ال" ثنائى األبعاد"بأسلوب مسطح 
 ).1(والخاص برسومات الموضة التوضیحیة كما بالشكل " األبعاد

Bina Abling: 2002)( 

 
الخاصة بإعداد الرسومات  Templateنموذج مانیكان / وحدة قیاس الرسم المسطح آلبعاد الجسم البشرى التشریحى وقالب ) 1(شكل 

  المسطحة لألزیاء
  

   -: Gridشبكة الرسم المسطح بإستخدام ال - 1-3-2
ً على شبكة مربعة الشكل     یُعد الرسم المسطح لألزیاء مباشرة

بالسنتیمتر أو بالبوصة، وترسم فیھا خطوط توضیحیة متعامدة على 
بعضھا فى خلیفة الرسم المسطح والتكنیكى البعاد الجسم التشریحیة 

الكتف ، والصدر، والخصر، واألرداف، والركبة، "مثل خطوط 
رسم ھذه الخطوط أفقیة باالضافة إلى رسم خط النصف وت" والكاحل

 Bina ) ) (2(لألمام ، والخلف كخطوط رأسیة كما بالشكل 
Abling: 2002  

   -:Free handالرسم المسطح الحر  - 1-3-3
یُعد الرسم المسطح لألزیاء بشكل حر دون إستخدام مانیكان أو    

للقطعة الملبسیة  شبكة بینما یرسم بتحدید النقاط والخطوط الرئیسیة
  ).3(كما بالشكل " وغیرھا...خط الكتف، والصدر، والخصر،"منھا 

   -:الرسم المسطح من قطعة ملبسیة - 1-3-4
یُعد الرسم المسطح لألزیاء من قطع ملبسیة منفذة بالفعل أو عینة    

لتطویرھا، ولذا یعتبر الشكل الظلى والتفاصیل التقنیة للقطعة 
الرسومات المسطحة لألزیاء، وتستخدم ھذه الملبسیة ھما أساس 

الطریقة فى حالة عدم وضوح تفاصیل التصمیم المرسل من العمیل؛ 
   -:ولذا یجب عند رسمھا مراعاة األتى

، ورسمھا )4(وضع القطعة الملبسیة بشكل مستوى كما بالشكل  -
من منظور رأسى ویتطلب ذلك الوقوف على كرسى لتكون زاویة 

أعلى القطعة الملبسیة لنقل كافة التفاصیل بدقة  الرؤیة صحیحة ومن
  .ووضوح بالرسومات المسطحة

یؤدى رسم مسطحات المالبس من قطع ملبسیة معلقة على شماعة  -
لتأثیرھا بالجاذبیة األرضیة لعدم رسمھا بطریقة صحیحیة ودقیقة 
باالضافة إلى صعوبة رسم التفاصیل الخاصة بالجزء الخلفى لھا 

  ". كمامجزء خلفى لأل"
رسم مسطحات المالبس من زاویة غیر سلمیة لقطع ملبسیة  -

موضوعة على منضدة منھا بالجلوس على كرسى یؤدى ذلك إلى 

 Basia. عدم رسم الشكل الظلى للمسطحات بشكل صحیح
Szkutnicka: 2017)(  

  :أدوات إعداد الرسم المسطح لتصمیم األزیاء -1-4
ُعد الرسومات المسطحة لألزیاء     التقنیة للمالبس / ، والتكنیكیةت

  -:باألدوات اآلتیة 
   - :أدوات الرسم الیدویة التقلیدیة العادیة - 1-4-1

ترسم المسطحات بطریقة حرة یدویة أو ھندسیة باستخدام    
ً أوالشبكة لیكون أكثر دقة  ً ورقیا المانیكان أو النموذج المعد سابقا

أدوات الرسم  ووضوح ونظافة أو بدونھما، وتستخدم فى رسمھا
المساطر بأنواعھا، والمثلث، ومسطرة المنحنیات "الھندسیة منھا 

الفرنسیة، والممحاة، والورق الشفاف، واألقالم الرصاص والملونة، 
باالضافھ إلى أقالم التحبیر متنوعة السمك لیعبر كل " وغیرھا.. 

  . سمك فیھا عن نوع خط بالرسومات المسطحة
   -:مج التصمیم الرقمیةأدوات الرسم ببرا  - 1-4-2

" المانیكان"ترسم المسطحات بطریقة الشبكة أو باستخدام قالب    
بأدوات الرسم الموجودة داخل برامج الرسم والتصمیم ومنھا 
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"Adobe Illustrator / Corel Drow  " بحیث تواكب ھذه
الطریقة التطور التكنولوجى فى مجال تصمیم األزیاء، وسرعة 

فاصیل، وتسھل التعامل بین شركات المالبس األداء، ودقة الت
وقد . بارسالھا فاكس أومیل أو باستخدامھا ببرامج تصمیم أخرى

" Excel"تتطلب ھذه الطریقة بعض البرامج األخرى مثل برنامج 
وذلك إلعداد البیانات والمعلومات والتفاصیل الفنیة الخاصة 

  .بالمسطحات التقنیة للمالبس
   -:لدمج بین الطریقة الیدویة، والرقمیةأدوات الرسم با - 1-4-3

أدوات الرسم لكًل من  تجمع ھذه الطریقة فى رسم المسطحات بین   
ً بأدوات الرسم  الطریقة الیدویة والرقمیة فیُعد الرسم المسطح یدویا

ً بالماسح الضوئى  الجراء " السكنر"الیدویة ثم یسحب ضوئیا
علیھ بوضع خطوط التعدیل للخطوط وجعلھا أكثر دقة واالضافھ 

. الحیاكة، والزخارف بأدوات الرسم ببرنامج التصمیم المستخدم
ویُسھل ذلك عملیات الطباعة واالرسال عبر المیل أوالفاكس، ولذا 

 :Bina Abling. (تتمیز ھذه الطریقة بسرعة األداء ودقة التفاصیل
2002 (( Michele Wesen :2011) 

بالطریقة الیدویة ویھتم البحث بدراسة الرسم المسطح    
والتقلیدیة حیث أنھا األساس فى إعداد كافة الرسومات المسطحة 

  والتقنیة لألزیاء
   - :عناصر تصمیم الرسم المسطح -1-5
   - :الخط  - 1-5-1

الرأسیة، واألفقیة، والقطریة بأشكالھا "تستخدم الخطوط    

ط لما یحملھ كل خ" وغیرھا... المستقیمة، والمنحنیة، والمنكسرة، "
وتعبر الخطوط السمیكة المرسومة من معنى أومدلول داخل الزى، 

عن الخطوط الخاصة بحدود الشكل الظلى ) 0.9(بسن قلم التحبیر 
لخطوط التصمیم البنائیة ) 0.7(الخارجى للتصمیم، وسمك الخط 

ومنھا القصات، واألكمام، واألساور، " قطع نموذج التصمیم"نفسھا 
والدرابیھات، والكالوینھات، والبنس،والقصات، والكسر، 

للخطوط الزخرفیة المضافة لسطح ) 0.5(والكشكشة، وسمك الخط 
الحیاكات العلویة الزخرفیة، وأسلوب "الزى الملبسى ومنھا 

، ولكن "اإلضافة، والطباعة، والتطریز،وخطوط مكمالت الملبس
یفضل رسم كافة أنواع خطوط الحیاكة بسمك واحد حتى الیسبب 

  )(Michele Wesen: 2011 ).2(بالشكل الحیرة كما 
   -:اللون - 1-5-2

یرسم التصمیم المسطح لألزیاء أما باللونیین األبیض واألسود    
وظاللھما أو باستخدام األلوان األخرى كمساحات لونیة البراز 

 ,Abling. التباین والتبادل فى المساحات والقصات للطراز الملبسى
B: 2015)(  

   -:الملمس - 1-5-3
یعبر الملمس بالرسم المسطح لألزیاء عن تنوع الخامات    

المستخدمة والمساحات المختلفة بالطراز الملبسى المتطلب لذلك 
ً یرسم التصمیم المسطح بالطرز الملبسیة دون إبراز  ولكن عادة

  )(Abling, B: 2015. الملمس

  
  سیدات والرجاللل "الخط، واللون، والملمس"عناصر تصمیمم الرسم المسطح ) 5( شكل

تنقسم الرسومات و -:أنواع الرسم المسطح لتصمیم األزیاء -1-6
   -:المسطحة لألزیاء إلى

للتصمیم  Flats Drawingرسومات مسطحة  - 1-6-1
   -:والمبیعات 

ویعد المصمم رسوماتھ المسطحة لألزیاء على ھیئة رسومات    
للتعدیل  أولیة توضح األفكار التصمیمیة، وتطورھا، وتكون قابلة

الخط، والشكل، والمساحة، واللون، والملمس، "من حیث 
الخامات، "وتكون ملونة لتبرز إختالف كل من ، "والطراز

بالقطعة الملبسیة " والملمس، واأللوان، والمساحات الزخرفیة
) 6(الواحدة أو غیر ملونة بأقالم الحبر السوادء  كما بالشكل 

التصمیمیة للطراز الملبسى  لتوضح المفاھیم واالفكار والمفاتیح
 بشكل سریع لیسھل التعدیل بخطوط التصمیم أو الشكل الظلى

والوصول إلى تصمیمات مقبولة ومتفق علیھا ترضى العمالء 
وتختص تلك . وتحقق أھداف الشركة فى حدود إمكانیاتھا اإلنتاجیة

" التصمیم، والمبیعات"الرسومات المسطحة للتواصل بین قسمى 
   )(Merrin Cameron 2014 . بسبشركة المال

ویھتم البحث بدراسة ھذا النوع من الرسومات المسطحة لألزیاء    
بأسالیب إعداده المتنوعة النھ بمثابھ األساس فى إعداد الرسومات 

  .المسطحة والتقنیة لألزیاء

  
  لمبیعاتالرسم المسطح لألزیاء للسیدات والرجال والبنات واألوالد خاص بالتصمیم وا) 6( شكل 
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 Technicalتقنیة / رسومات مسطحة تكنیكیة -2-- 1-6
drawing /Flats   لإلنتاج:-   

ویعد المصمم رسوماتھ المسطحة التقنیة أو التكنیكیة أو الفنیة    
 Workingتنفیذیة لألزیاء غیر ملونة  وتكون على ھیئة رسومات

Drawings  لتبرز  "القطعة الملبسیة الواحدة" بیانیة دقیقة للتصمیم
لعرضھا وتقیمھا من قبل متخذى القرار  تفاصیلھ البنائیة والزخرفیة

ًا بشركات المالبس لیرجع إلیھا المختص  لسیاسة المبیعات أو وفق

ویطلق علیھا أسم المسطحات . عند رسم النموذج للتصمیم
 Drawingsأو رسومات اإلنتاج   Technical Flatsالتكنیكیة

Production  الرسم المسطح ویطلق علیھ . )7(كما بالشكل
التصمیم، وباقى أقسام "ختص بالتواصل بین قسم ولذا یلإلنتاج، 

 Merrin. الخاصة بانتاج القطع الملبسیة" شركة المالبس
Cameron 2014) (  

  
  Technical drawing /Flatsالرسومات المسطحة التقنیة الخاصة باإلنتاج ) 7( شكل

   -:یم األزیاءعرض الرسم المسطح بتصم -1-7
التقنیة / رض الرسومات المسطحة، والرسومات التكنیكیةتعُ    

   - :لألزیاء بكل من األتى
   - :شركات خدمات الموضة العالمیة - 1-7-1

ُعرض المسطحات فیھا لتبرز أھم مالمح الطرز الملبسیة     وت
ً فیھا  الشكل البنائى، "األكتر موضة لتروج بالعالم كلة موضحا

، وتكون  المواقع ..." القصات، وتقنیات الحیاكة، والزخرفى، و
 IFL, CIFF, WGSN, CIBعلى ھئیة حروف مختصرة ومنھا 

  .بمواقع االنترنت
مواقع األنترنت الخاصة بالتنبؤ واالتجاھات العالمیة  -7-2- 1 

   - : Themes forecast stylesللموضة 

وتُعرض المسطحات فیھا لتبرز أھم مالمح قصص الموضة    
عبرة عنھا بالشكل الظلى المسطح لألزیاء والزخرفى والخامات م

، وذلك باإلضافة إلى )8(كما بالشكل  Tfs""واأللوان وتختصر إلي 
المواقع األخرى لموضة األزیاء والخاصة باألفكار الجدیدة للخطوط 

 New Style and Linesالتصمیمیة للمالبس والمودیالت 
Ideas الموضة العالمیة ، والمواقع الخاصة بأحداثFashion 

Events World  /Promo style Trends Books, Promo 
style special projects, Promo style E-product.  ،

وأیًضا مواقع ومجالت صناعة وتنفیذ نماذج المالبس منھا مجلة 
  .بوردا

     .com/http://www.wgsnوعلى سبیل المثال موقع 

  
  عرض الرسم المسطح بشركات خدمات الموضة ومواقع التنبؤ بھا) 8(شكل 

طرق وأسالیب بوتعرض فیھا الرسومات المسطحة لألزیاء    
    -:كاألتى  متنوعة

   - :عرض الرسم المسطح لألزیاء ملون -  
ویُعرض فیھا األمام متداخل مع الخلف ویعلوه، وملون بلون    

  ). 9(كما بالشكل . یم الواحد، والعكس صحیحمختلف عنھ للتصم
   -:عرض الرسم المسطح لألزیاء على ھیئة طقم ملبسى -

وتعرض الرسومات المسطحة لألزیاء على ھیئة قطعتین     
للتصمیم الواحد "الجزء العلوى، والسفلى "متجاورین لكًل من 

  .، ویبرز فیھم تناسب المقاس"القطعة الملبسیة"

   - :سطح لألزیاء باستخدام عینات القماشعرض الرسم الم -
وتعرض الرسومات المسطحة لألزیاء على ھیئة صفوف بحیث    

توضع عینات القماش بجوار الطرز الملبسیة الخاصة بتنفیذھا بنفس 
  ). 10(كما بالشكل . الصف

   -:عرض الرسم المسطح لألزیاء على ھیئة قطع ملبسیة متداخلة -
ة لألزیاء على ھیئة قطع ملبسیة وتعرض الرسومات المسطح   

متداخلة أو متراكبة مع بعضھا البعض لكل قطعة ملبسیة على حدة 
من الطراز الملبسى بخطوة أعلى أو إلسفل، ویكون فیھا الخلف 
أعلى بخطوة من األمام للقطعة الملبسیة الواحدة أو أسفل لخطوة 

http://www.wgsn.
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ومتداخل معھ أو وضع األمام متداخل بجانب الخلف للقطعة 
 )).11( كما بالشكل ".  على نفس المستوى"لملبسیة الواحدة ا

Bina Abling 2002)  

   -:عرض الرسم المسطح لألزیاء كمجموعات متناسقة -
وتعرض الرسومات المسطحة لألزیاء على ھیئة طرز متنوعة    

متناسقة مع بعضھا البعض بحیث یوضع الجزء العلوى للطراز 
، والجزء السفلى منھ "العلوى" الملبسى الواحد بالصف األول

لتبرز تناسق القطع الملبسیة للمجموعة " السفلى"بالصف الثانى 
كما . كأنھا مرتداه، وتسھل التوافق والتناسق فیما بینھم لإلرتداء

   (Bina Abling 2002 ). )12(بالشكل 
   -:عرض الرسم المسطح لألزیاء باستخدام النسب -

ة صفین من الرسم المسطح ویعرض الرسم المسح على ھیئ   

ویكون فیھ الصف األول ھو للجزء العلوى من الطرز الملبسیة 
المتنوعة تتساوى كلھا عند خط الكتف وتعرض كقطع ملبسة 
منفصلة بجوار بعضھا البعض، ویتساوى الصف الثانى والخاص 
بالجزء السفلى من نفس الطرز الملبسیة عند خط الخصر وتبرز 

ختالف األطوال بالطرز الملبسیة لًكل من بھذه الطریقة تنوع ا
الجزء العلوى على حدة ، والجزء السفلى أیًضا، وكذلك الطراز 

أى أن رسم خط كتف أو خصر " الجزء العلوى والسفلى"باكملة 
ثابت لكل القطع الملبسیة یبرز تناسق الحجم  من الجزء العلوى إلى 

  (Bina Abling 2002) ).13( السفلى كما بالشكل 

  :  Rang Board"المدى"الطراز  لوحات - 1-7-3
وتعرض الرسومات المسطحة بلوحات الطراز كمجموعة من    

القطع الملبسیة المنفصلة فى تصمیمھا لتستخدم أو تلبس مع بعضھا 
، وتعرض )14(البعض بسھولة وبتوافیق كثیرة متناسقة كمابالشكل 

أوراق الرسومات المسطحة التقنیة أیًضا بشكل مصغر فى 

ً " Line Sheet"االتجاھات التصمیمیة أو الخط التصمیمى  وغالبا
بتكون نفس مسطحات أوراق المواصفات الفنیة ولكنھا تستخدم ھنا 
إلبراز جمیع الطرز الملبسیة المستخدمة لموسم بعینھ كمجموعة 
واحدة بحیث یدون بجانب كل طراز ملبسى فیھم تفاصلیھ الخاصة 

  ) Sue Jenkyn Jones: 2005( ).15(كما بالشكل 

   -:Specifcation Sheetأوراق المواصفات الفنیة  - 1-7-4
التكنیكیة لألزیاء بأوراق /تعد الرسومات المسطحة والتقنیة   

المواصفات الفنیة باللغة السائدة بالعالم كلھ بمجال تصمیم األزیاء 
وھى اإلنجلیزیة الخاصة وتحتوى على توصیف القطعة الملبسیة  

design description sheet  وأوراق إعداد العینة الخاصة ،
االتجاه  ، وأوراق Sample description sheetبالتصمیم 
لمودیل أوقطعة ملبسیة بعینھا باالضافھ  Line sheetالتصمیمى 

حساب الخاصة ب Cost Design إلى أوراق إقتصادیات التصمیم
التصمیم بالمراحل  الخاصة بانتاج وتنفیذ Cost  Sheet التكالیف 

االنتاجیة المختلفة لضمان التواصل بین كافة األقسام اإلنتاجیة 
ً لمتطلبات  المختلفة بشركة المالبس لتنفیذ وإنتاج التصمیم وفقا

 :Sue Jenkyn Jones) (16(المصمم الفنیة والتقنیة كما بالشكل 
2005 (  
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  Specification Sheet Designالمواصفات الفنیة للتصمیم  أوراقنماذج الرسم المسطح والتقنى لجاكیت ب) 16(شكل 

   -:دوسیة المصمم - 1-7-5
یعرض المصمم رسوماتھ المسطحة والتقنیة لألزیاء بشكل    

یجعلھا تفى بكافة المعلومات والبیانات الفنیة للتصمیم، ولذا تعتبر 
من أھم أدواتھ لتعبر عن نفسھا دون تعلیق أوحتى استفسار موضحة 

دف منھا، وطبیعة وخصائص العمالء المستھدفین وتحتوى على الھ
رسوماتھ كافة البیانات الفنیة الخاصة بتنفیذھا، ولذا یعرض المصمم 

المسطحة لألزیاء والتقنیة والتى تعد من أھم محتویات دوسیھ 
مھاراتھ المتنوعة، وتكامل أفكاره  التصمیمیة، المصمم لتبرز 

ھا بأسلوب عرض واحد ومحدد ومراحل تطورھا، وكیفیة تنفیذ
 .داخل الدوسیة الخاصة باعمالھ التصمیمیة

   -:المحال التجاریة - 1-7-6
تستخدم بخطط  التسویق والمبیعات بالمحال التجاریة على    

استخدام الرسومات المسطحة فى الترویج المرئى لعرض المالبس 
ذب بھا قبل وصول المجموعات المتناسقة للمالبس بالمحل وذلك لج

 Sue(.وتحفیز المستھلكین للشراء وتحقیق أفضل نسبة من المبیعات
Jenkyn Jones: 2005  ( 

دراسة المعاییر التصمیمة إلعداد الرسومات المسطحة والتقنیة  -2
   -:فى تصمیم األزیاء

ولتحدید المعاییر التصمیمة الخاصة بإعداد الرسومات المسطحة    
ن دراسة المواصفات الفنیة والتقنیة فى تصمیم األزیاء البد م
  .للرسومات المسطحة والتقنیة لألزیاء

المواصفات الفنیبة إلعداد الرسم المسطح والتقنى لتصمیم  -1- 2 
   -:األزیاء

یمكن تحدید اعتبارات فنیة وقواعد إلعداد  ورسم مفردات    
المالبس بالرسومات المسطحة والتقنیة لألزیاء بطریقة واضحة 

رسم تصمیمات األزیاء، بطریقة سھلة وبسیطة  ودقیقة تھدف إلى
  -:لتنفیذھا بخطوات إنتاجیة صحیحة ومتسلسة كاألتى

   -:كتابة البیانات الفنیة -
تكتب بخط بسیط وواضح یسھل قرائتھ، ویستخدم نوع واحد للخط   

الخاص بكتابة البیانات والمواصفات الفنیة بالقطعة الملبسیة لتكون 
ضحة من خالل سمك الخط المستخدم حسب تفاصلیھا وبیاناتھا وا

أھمیة الخط المراد تحدیده ، وحتى التتداخل البیانات والمواصفات 
مع بعضھا البعض فعلى سبیل المثال تكتب البیانات وعناونھا بسمك 
خط كبیر، ویرسم الشكل الظلى للقطعة الملبسیة بخط متوسط السمك 

ف بخط أقل سمك ، وترسم التفاصیل الداخلیة للحیاكات والزخار
 Merrin).ویعتبر ھذا السمك ھو الحد األدنى للخطوط الرفیعة

Cameron: 2015)( Jaeil Lee: 2014)  
   - ":المظھر الخلفى أو الجانبى"تفاصیل الطراز الملبسى  رسم -

ترسم تفاصیل المظھر  األمامى والخلفى البراز تفاصیل الطراز    
المظھر الجانبى لألزیاء الملبسى وفھمھا بوضوح ، وترسم تفاصیل 

بنفس الطراز اذا تتطلب األمر ذلك وكان یحتوى على تفاصیل یجب 
  (Bina Abling: 2002 ).توضیحھا ورسمھا

   -:رسم البطانات الداخلیة لألزیاء -
ترسم التفاصیل الداخلیة لألزیاء ومنھا البطانھ بطى الجزء المراد    

 Basiaحةإبراز تفاصیلھ إذا كانت معقدة أوكانت واض

Szkutnicka: 2017) (   
   -:رسم المظھر الخلفى لقطعة ملبسیة من األمام -

یرسم الجزء الظاھر من المظھر الخلفى للقطعة الملبسیة من    
درجة أو  45األمام بتظلیلھ على ھیئة خطوط رفیعة مائلة بزاویة 

  . فى نھایھ المظھر الخلفى من األمام" منقط"برسمھ خط متقطع 
   -:كمامرسم األ -

 )ترسم األكمام مفرودة، أو یطوى أحدھما لألمام إلبراز التفاصیل   
Basia Szkutnicka: 2017).  

   -:رسم أسالیب غلق وفتح القطعة الملبسیة -
ترسم على خط نصف لألمام أو الخلف حسب التصمیم وترسم    

متناسقة األحجام وتوزع األماكن بین المسافات بشكل متساوى 
وأما فى ". غیرھا......ار، أو األشرطة ، أو أربطة، أوأزر"ومنھا 

حالة األزرار وترسم مالءمة لحجم العراوي مع مراعاة نوع المرد 
وأما فى حالة السوستة ". عادى أو كروازیھ أو بسیط أو مركب "

یرسم شكلھا مغلقة دون ساحب السوستة أو بساحب السوستة ویكون 
  (Bina Abling: 2002).جھة الیسار قلیالً 

   -:رسم االتساعات -
ویقصد بھا تحدید كمیة القماش بمسطحات األزیاء للقطع الملبسیة    

الواسعة أو التى بھا أجزاء أوقصات واسعة ومنھا الكالوش، 
وغیرھا برفع أحد الجوانب أو ...والفالونیة، والكسرات، والكالوینھ،

ً لیسھل فھمھا بشكل واضح، وت ستخدم برسمھا بطریقة مسطحھ تماما
 :Merrin Cameron) .ھذه الحالة للمسطحات التكنیكیة لإلنتاج

2015)   
   -:رسم غطاء الرأس -

یرسم غطاء الرأس للجزء الظاھر من األمام، ویرسم بشكلھ كامل    
من الخلف أو یرسم من الجنب دون رسم باقى القطعة الملبسیة فى 

  (Bina Abling: 2002 ).حالھ خلوھا من التفاصیل الجانبیة
   - :رسم الطى واللف بالقطع الملبسیة -

یرسم الطى واللف مفتوح بالكامل أو نصف مفتوح أو مغلق    
  .بالكامل

   -:التفاصیل الدقیقة بالطراز الملبسى رسم -
ترسم التفاصیل الصغیرة الدقیقة أو الصعبة  بحجم كبیر آى    

 ، وتكتب علیھا كافة مواصفاتھا الفنیة"زووم"بطریقة مقربة 
  .البرازھا بشكل سلیم وواضح لتترجم إلى مراحل إنتاجیة صحیحة

   -:نسب رسم الطراز الملبسى -
ترسم قطع الطراز الملبسى الواحد بنسب مالءمة لبعضھا البعض    

وھى نسب خاصة برسم الرسم المسطح لألزیاء لتكون مطابقة أو 
 ,Abling )"مقیاس رسم"أقرب ما یكون البعاد الجسم التشریحیة 

B: 2015)  
  : المعاییر التصمیمیة إلعداد الرسم المسطح لألزیاء -2-2

معاییر تصمیم الرسم المسطح والتقنى لألزیاء بعد  ویمكن تحدید   
دراستھ بھذا البحث التباعھا عند رسمھ لتسھل قرائتھ ووضحھ 
وتفسیره بشكل سلیم یساعد على اتباع وتنفیذ خطوات االنتاج 

كما حددھا المصمم أو طاقم التصمیم داخل  لتصمیم كل قطعة ملبسیة
  -:شركة المالبس أو خارجھا دون الرجوع إلیھ وھى كاألتى
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یعد الرسم المسطح والتقنى بدقة عالیة على خلفیة شبكیة مكونھ  -  
من الخطوط المتعامدة والتى تمثل أبعاد الجسم البشرى التشریحى 

اف، النصف، والكتف، والصدر، واألرد" والخاصة بخطوط 
ومنتصف الساق، والركبة، والكاحل لكل من األمام والخلف على 

من ) 8:1(للرسومات التقنیة للمالبس، و) 7.5:1(حده، والتى تمثل 
وحدة الرأس لجسم االنسان للرسومات المسطحة لألزیاء والخاصة 

- 1"برسم مسطحات مالبس السیدات والرجال، وتمثل النسبة من 
مواصفات الفنیة للمالبس ، ویبرز لألطفال وذلك بأوراق ال" 4

مقیاس الرسم دقة الشكل البنائى والزخرفى والتفاصیل بالطراز 
الملبسى ولیس من الضرورى اظھار خطوط مقیاس الرسم المطابق 

  .البعاد جسم االنسان التشریحیة
یُعد الرسم المسطح والتقنى على نموذج استرشادى ورقى  -
ًا ألبعاد الجسم  " لغ فیھا وبنسب متناسقة غیر مبا" مانیكان" وفق

 :Jaeil Lee)التشریحیة، ویكون بمثابة نموذج مرجعي للمصمم 
2014)  

تُعد الرسومات المسطحة وكأنھا موضوعة مستویة ثابتة ودون  -
ولیس على الجسم " األرض"حركة على سطح مستوى 

  ".مانیكان/مودیل"البشرى
تصمیم ورسم  تعد الرسومات المسطحة التقنیة مالءمة لقواعد -

  .للمالبس" الباترونات"النماذج 
ترسم الرسومات المسطحة ثنائیة األبعاد، وتكون بسیطة وواضحة  -

دون مبالغة فى األحجام، وتبرز كل ماھو ضرورى من مواصفات 
  .فنیة وبیانات ومعلومات إنتاجیة بالتصمیم وھام بتنفیده فقط

عرًضا من الرسومات تظھر الرسومات التقنیة ثنائیة األبعاد أكثر  -
ثالثیة األبعاد، ویمثل ھذا العرض بالرسم الثنائى العمق فى الرسم 

  .الثالثى األبعاد المجسم
لألمام، "تعد الرسومات التقنیة للقطع الملبسیة بشكل رأسى  -

، ومتماثل لكًل من النصف األیمن واألیسر "والخلف، والجنب
سیة، ویعد الرسم فى قیاساتھ األسا" التصمیم"للقطعة الواحدة 

  .المسطح التقنى غیر متماثل اذا تتطلب التصمیم ذلك
تطابق القیاسات األساسیة، والخطوط  العامة لكًل من األمام،  -

والخلف بالرسم التقنى مع بعضھما البعض للقطعة الملبسیة الواحدة؛ 
خط الكتف، والصدر، "ویعنى ذلك تطابق كافة الخطوط منھا 

ً ویعنى ذلك قیاس عرض ل" والخصر، واألرداف ألمام والخلف معا
عند "األمام مطابق تماما لقیاس عرض الخلف من أعلى التصمیم 

اال إذا تتطلب التصمیم " نھایة القطعة الملبسیة"وأسفل " خط الكتف
  (Sue Jenkyn: 2011 )غیر ذلك

ً لكل من الجانب األیسر   - تطابق كافة األطوال األساسیة معا
لرسم التقنى للقطعة الملبسیة الواحدة وكذلك للخلف واألیمن لألمام با

الكتف، والصدر، "بنفس القطعة الملبسیة ومنھا طول 
  ".وغیرھا من األطوال.....والبطن،والجنب،

ترسم الخطوط الخارجیة بالرسم  المسطح التقنى للقطعة الملبسیة  -
مستقیمة بطول الخط وبنفس السمك، ودقیقة، ولكنھا تكون سمیكة 

لخطوط الداخلیة وباقى تفاصیل التصمیم لتبرز الشكل الظلى عن ا
  .الخارجى للقطعة الملبسیة ومفرادتھ

ترسم الخطوط الداخلیة بالرسم التقنى بوضوح، وبسمك أقل من  -
خطوطھ الخارجیة لتعبر عن الحیاكات، والزخارف،والكشكشة، 

وترسم خطوط . وغیرھا من تفاصیل التصمیم....والكسرات
الرسومات التقنیة بشكل توضیحى ومفصل بجوار الزخارف ب

التصمیم على الجانب وبجوار خط الخصر حتى التضاھى على 
  .تفاصیل الحیاكة للتصمیم

یحدد خط النصف لكًل من األمام والخلف بالرسم المسطح   -
ً لتحدد علیھا  إتجاه النسیج   .والتقنى بكل قطعة ملبسیة على حدة

لكل قطعة ملبسیة بالطراز الملبسى یمكن وضع أرقام أو أكواد  -
للرسم المسطح ویكتب بجوار الرقم أو الكود كافة التفاصیل الفنیة 
والمواصفات اإلنتاجیة تفصلیالً منعا من تداخل البیانات 

  (Suejenkyn Jones:2005)معا

تُعد الرسومات المسطحة والتقنیة موضحة أسالیب تجمیع وحیاكة  -
، وأشكال لغرز الحیاكة الداخلیة "لبسیةالقطعة الم"أجزاء التصمیم 

والخارجیة، وطرق تركیب المكمالت فیھا واإلكسسورات، 
  وغیرھا وفقا لمتطلبات التصمیم....  ،والبطانات

یعد الرسم المسطح موضًحا  لخطوط التصمیم البنائیة والزخرفیة  -
ًا لبالتة  وفیھا األلوان النھائیة للتصمیم أو تكویناتھ اللونیة باألكواد وفق

  .بانتون العالمیة
رسم مسطح لألزیاء علیھ كافة البیانات الخاصة بالقیاسات یعد ال -

، "كم –خلف –أمام"واألبعاد، واألسماء لكل جزء على حده 
وتفاصیل الحیاكة، وأشكال الحیاكات العلویة والخارجیة، ووصف 

األقمشة، والمكمالت، "الخامات ووضع قصاصات لكل من
 :Szkutnicka, B)" وغیرھا..زمات التشغیل والخیوط، ومستل

2010)  
ومن ثم یعتبر ما بداخل الرسومات المسطحة لألزیاء من    

مواصفات فنیة وبیانات ومعلومات إنتاجیة ھى الرابط األساسى 
الذى یربط قسم التصمیم بباقي األقسام اإلنتاجیة األخري بشركة 

ت اإلنتاج المالبس للحصول علي تتابع منطقى بمراحل وصاال
ویعنى ذلك .والوصول بالقطعة الملبسیة إلى أعلي مستویات الجودة

أنھ األساس فى إعداد الرسومات التقنیة لكل مرحلة إنتاجیة على 
  .  حده

  : التجربة التطبیقیة  -3
  -:مرت التجربة التطبیقیة للبحث بعدة مراحل وھى كاألتى    
   - :لألزیاءإعداد البرنامج المقترح للرسم المسطح  -3-1

وتم إعداد البرنامج المقترح بالدراسة من خالل    
   :الخطوات األتیة

تحدید األھداف العامة إلعداد الرسومات المسطحة  - 1 -3-1
  - :لألزیاء

تھدف دراسة  إعداد الرسومات المسطحة لألزیاء فى ضوء     
   -:معاییرھا التصمیمة، ومواصفاتھا الفنیة اآلتى

ب الخاصة بإعداد الرسومات المسطحة زیادة معارف الطال -
  . لألزیاء

تنمیة مھاراتھم التصمیمیة بدراسة المعاییر التصمیمیة لتطبیقھا  -
باألسالیب المختلفة فى مواقف التجربة العملیة لتحقیق معیاریة 
أعمالھم التصمیمة بمجال التخصص، واكسابھم إتجاھات إیجابیھ 

  . بھدف تحسین وتطویر أعمالھم
معیاریة إعداد الرسومات المسطحة لألزیاء، ومن ثم سھولة  تحدید -

التوصل إلى الفروق الفردیة والحكم على أداء الطالب، ونجاحھم 
  . في إنجاز إعدادھا وتصمیمھا

إعداد كوادر تصمیمیة مبدعة مدربة في مجال تصمیم األزیاء بما  -
  . یتطلبھ سوق العمل

كار ومعارف سرعة الحكم من قبل صاحب العمل على أف -
ومھارات وإتجاھات المصمم ومن ثم إلحاقة بالوظیفة المناسبة 

وبذلك فإنھ یمكننا تقسیم األھداف العامة إلى . والمالءمة لقدراتھ
  : أھداف إجرائیة كاآلتى 

  : أھداف معرفیة  - 3-1-2
ً على أن" المصمم"وفیھا یكون الطالب       قادرا
 زیاء فى ضوء یُفرق بین مفاھیم الرسومات المسطحة لأل

 . مواصفاتھا الفنیة
  المسطحة التقنیة / یؤید أھمیة إعداد الرسومات المسطحة

 .لألزیاء
  یحدد أھمیة الرسومات المسطحة باألوراق الفنیة االنتاجیة

 .لألزیاء
 یعطى أمثلة لرسم الطرز الملبسیة المتنوعة لمسطحات األزیاء. 
 یمیز أسالیب الرسم المسطح لألزیاء. 
 واصفات الفنیة الخاصة بإعداد الرسومات المسطحة  یترجم الم

 . لتحویلھا إلى قطع ملبسیة متنوعة
 یسترجع أھداف الرسومات المسطحة لألزیاء. 
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 یٌفرق بین أنواع الرسومات المسطحة لألزیاء. 
  یمیز بین المعاییر التصمیمیة الخاصة بإعداد الرسم المسطح

 .ومواصفاتھا الفنیة
 مات المسطحة لتصمیم األزیاءیُعدد أسالیب عرض الرسو. 
  یعید صیاغة رسوماتھ التصمیمیة المسطحة لجعلھا معیاریة. 
   :أھداف مھاریة  - 3-1-3

ً على أن" المصمم"وفیھا یكون الطالب      قادرا
   یمارس إعداد الرسومات المسطحة لألزیاء بمعیاریة تصمیمة

  .فى ضوء مواصفاتھا الفنیة
   فى ضوء تلك المعاییر یجید تقویم رسوماتھ المسطحة

 .التصمیمیة
   التقنیة / یجید عرض اعمالھ التصمیمیة للرسومات المسطحة

 .لألزیاء بطرق متنوعة
   یتقن إبراز االختالف بین طبیعة الخامات المستخدمة

 . بالرسومات المسطحة
  یتقن رسم التفاصیل الداخلیة بالرسومات المسطحة لألزیاء. 
  در من المعلومات الفنیة یبتكر طرق عرض لوضع أكبر ق

 .بالرسومات المسطحة لألزیاء
  یتقن رسم الخطوط البنائیة لتصمیماتھ بالرسومات المسطحة. 
   یتقن كتابة البیانات الفنیة داخل الرسومات المسطحة التقنیة

 . لتعبر عن مراحل تنفیذھا بشكل صحیح
   یمارس إعداد الخطوط الزخرفیة بالرسومات المسطحة

 . دة عالیةلألزیاء بجو
  یتقن رسم مفردات الملبس بالرسومات المسطحة للطرز

 . الملبسیة المتنوعة
  یتقن ترجمة الرسومات المسطحة لألزیاء إلى رسومات

 . الموضة التوضیحیة
 یبتكر فى تصمیم صفحات الرسومات المسطحة لألزیاء. 
   :أھداف وجدانیة  - 3-1-4

ً على " المصمم"وفیھا یكون الطالب      أنقادرا
   یعى قدراتھ التصمیمیة أثناء إعداد الرسومات المسطحة

  .المتنوعة لألزیاء
   یتحمس إلعداد رسوماتھ التوضیحیة للموضة بإستخدام الرسم

 . المسطح لألزیاء
   یحافظ على دقھ رسم الخطوط التصمیمیة أثناء إعداد الرسم

 .المسطح األزیاء
  الیةیحرص على إعداد رسومات مسطحة لألزیاء بدقة ع . 
   یقبل التوجیھات والتعلیمات الموجھة إلیھ بصدر رحب أثناء

 .إعداده للرسومات المسطحة لألزیاء
   یقبل تقویم الغیر للوصول إلى إعداد أفضل رسم مسطح

 .لألزیاء
  یصغ باھتمام أثناء تطبیق الشرح للرسومات المسطحة. 
  ثناء یراعى النظام بتطبیق المعاییر التصمیمیة للرسم المسطح أ

 .إعداده لھ لتحقیق الھدف منھ
   یقدر أھمیة إعداد الرسومات المسطحة لألزیاء في  ضوء

 .مواصفاتھا الفنیة
   -:تحدید محتوى البرنامج 3-1-5

ُحددت محتویات البرنامج فى إطار أھدافھ، وما ذكرباالطار 
ًا لما ذكر بالكتب والمراجع العلمیة  النظرى لھذه الدراسة ووفق

مجال تصمیم األزیاء من معارف، ومھارات،  المتخصصة فى
ومعاییر تصمیمة للرسم المسطح لألزیاء، ومواصفاتھ الفنیة، 
وتفاصیلھا لكى یعد الطالب رسم مسطح معیارى فى مجال 

ً للطالب، . تخصصھم وحدد اختیار ویجب أن یكون المحتوى مناسبا
  :المحتوى فى ضوء ما یلى 

یة لتنمیة مھاراتھم التصمیمیة احتیاجات الطالب المعرفیة والمھار
 .فى مجال تصمیم األزیاء، وصناعة المالبس

 . طبیعة متطلبات سوق العمل بمجال تصمیم األزیاء -
ساعات للجلسة ) 6(عدد الساعات المتاحة لتنفیذ البرنامج وھى  -

  .جلسة  12بواقع 
وقامت الباحثة بتنظیم وترتیب المحتوى فى صورة موضوعات 

متدرجة فى العمق واالتساع من السھل إلى متتابعة ومنطقیة و
الصعب، ومن البسیط إلى المركب بحیث یتضمن المحتوى 

  : الموضوعات كاآلتي 
 

 المحتوى الموضوع
دراسة مفھوم الرسم المسطح لألزیاء، وأھمیتھ، وعناصر تصمیمیھ، وأنواعھ  -: األول -
وعة إلعداد الرسومات المسطحة لألزیاءدراسة األسالیب المختلفة، واألدوات المتن -: الثانى -
 .أسالیب عرض الرسومات المسطحة لألزیاء -: الثالث -
دراسة المواصفات الفنیة الخاصة بإعداد الرسومات المسطحة لألزیاء -:  الرابع -
  .دراسة المعاییر التصمیمیة إلعداد الرسم المسطح لألزیاء  -: الخامس -
الرسومات المسطحة لألزیاء فى ضوء معاییرھا التصمیمیة ومواصفاتھا الفنیة إعداد -:  السادس -
معیاریة الرسومات المسطحة فى ظل مواصفاتھا الفنیة"تقویم الرسومات المسطحة للطالب  -:  السابع -
إعداد الرسومات المسطحة المتنوعة للطالب كمجموعة تصمیمیة متناسقة، أو لوحة طراز  -: الثامن -
 .تقییم الرسومات المسطحة لألزیاء المعدة بالبرنامج -:  التاسع -
إنھاء صفحات الرسومات المسطحة لألزیاء كخطة للمجموعات التصمیمیة المتناسقة  -:  العاشر -

أكوادھا اللونیة، ووصف الخاماتالملبسیة لموسم بعینھ، أو إعدادھا بلوحة الطراز الملبسى لموسم بعینھ ب
  تصویر الرسومات المسطحة وسحبھا سكنر -:  الحادى عشر  -

   
   -  :األسالیب التدریبیة للبرنامج  - 3-1-6

ھى طرق أو استراتیجات التعلیم والتعلم التى یمارسھا    
القائم بالتدریس فى نقل وشرح وتطبیق المحتوى التدریبى / المدرب

لتحقیق ھدفھ أثناء المواقف التعلیمیة المختلفة  للبرنامج المقترح
ً للمحددات اآلتیة . للطالب    -:ویتم اختیارھا وفقا

العدد، والمستوى التعلیمى، ": الطالب"المتدریبین  -
وخبراتھم السابقة بالمجال ، واالستعداد للتعلم، ونمط 

  ".التعلم
زمن التدریب، ومكانھ، ومدى توافر : ظروف التدریب -

  .زة والوسائل المساعدة لتطبیق برنامج التدریباألجھ
مراعاة طبیعة موضوع التدریب عند : المحتوى التدریبى -

  .اختیار األسالیب التدریبیة
  .مدى اتقانھ لألسالیب التدریبیة المختلفة : المدرب -

وتتنوع أسالیب التدریب لتطبیق البرنامج مابین داخل      
   -:تىالقاعة التدریبیة وخارجھا كاأل

   -:وینقسم إلى -:تدریب داخل القاعة التدربیة* 
أسلوب العرض ذات االتجاه الواحد من المدرب إلى المتدرب  -
   -":الطالب"

ً وتساعد المدرب على تنظیم     ھى أكثر األسالیب شیوًعا
، المحاضرة"المعلومات والفكر والمقارنة لوجھات النظر ومنھا 

  ."التوضیحى والعرض
   -:شاركة والتفاعل بین كل من المدرب والمتدرباتأسلوب الم -

ویھدف ھذا األسلوب إلى زیادة فعالیة الطالب أثناء التدریب، 
وإتاحة الفرصة لھم بالمشاركة فى الحدیث وإبداء الرأي بالقبول أو 
الرفض أو بمجرد االستماع، وتجعلھم قادرین على الفھم والمقارنة 

لحقائق والمعلومات بأنفسھم ومنھا واالستنتاج لیصلوا إلى كثیر من ا
  ".المناقشات، والعصف الذھنى، وورش العمل، وحل المشكالت"

   - :تدریب خارج القاعة التدریبیة* 
    ً ویستخدم ھذا األسلوب لتطبیق المعارف والمھارات عملیا

  ".التكلیفات المنزلیة"المتضمنة داخل البرنامج ومنھا 
   -:د اآلتىویستلزم تطبیق البرنامج تحدی    

   :األنشطة التعلیمیة للبرنامج - 3-1-7
تتعلق األنشطة التعلیمیة المستخدمة بالبرنامج المقترح بما یحدث    

من تفاعالت فى المواقف التعلیمیة بین المدرب والطالب من جانب 
وبین الطالب من جانب آخر أثناء إعداد الرسومات المسطحة 
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  : نھا ما یلي لألزیاء لتحقیق األھداف المحددة وم
الطالب للمعارف مناقشة وحوار طرح مجموعة من األسئلة ل● 

الخاصة بأسالیب إعداد الرسومات المسطحة لألزیاء، أھمیتھا ، 
والھدف منھا، وطرق وأسالیب عرضھا المختلفة بالمجال، 

  . ومعاییرھا التصمیمیة، ومواصفاتھا الفنیة
لعلمیة، ونماذج إعطاء أمثلة ونماذج  توضیحة من المراجع ا● 

عبر مواقع النت المختلفة الطالعھم على كیفیة إعداد الرسومات 
المسطحة لألزیاء بأسالیبھا المختلفة بالكلیات والمعاھد المناظرة 
الستنتاج وترسیخ تلك المعاییر التصمیمیة والمواصفات الفنیة محل 

   -:الدراسة بآذاھنم عن كًل من األتى
ب تصمیم الرسومات المسطحة أنواع ، وأدوات، وأسالی -

 .والتقنیة لألزیاء
عناصر تصمیم الرسومات المسطحة والتقنیة لألزیاء  -
  ".الخط، واللون، والملمس"
إعداد الرسومات المسطحة والتقنیة لألزیاء بمحتویاتھا  -

 .بأوراق المواصفات التصمیمیة وأھمیتھا
ة طبیعة الخطوط المستخدمة بالرسومات المسطحة والتقنی -

لألزیاء لتحدید كًل من الشكل الظلى الخارجى، والبنائي ، 
ظاھرة، وغیر "والزخرفى  للتصمیم ، وتفاصیل الحیاكة 

 ".ظاھرة
ترجمة الرسومات المسطحة لألزیاء إلى رسومات تقنیة  -

 .لإلنتاج، ورسومات توضیحیة للموضة
أسالیب عرض وترتیب الرسومات المسطحة والتقنیة  -

 . لألزیاء
على إعداد الرسومات المسطحة " للطالب"تدریب المستمر ال● 

ً للمعاییر التصمیمیة، والمواصفات الفنیة محل الدراسة  لألزیاء وفقا
  -:كاآلتى 
إعداد الرسومات المسطحة والتقنیة لألزیاء باستخدام  -

ا"النموذج الورقى  ً ، أو "المانیكان المرسوم  والمعد سابق
المتعامدة والمحاكیة لقیاسات  باستخدام الشبكة ذات الخطوط

  .الجسم التشریحیة، أو رسمھ بطریقة یدویة حرة
إجادة رسم الخطوط بأنواعھا المختلفة بطریقة  -

ھندسیة وبدقة عالیة بالرسومات المسطحة والتقنیة 
 .لألزیاء للطرز الملبسیة المتنوعة

إبراز الفرق بین الخطواط المختلفة والمستخدمة  -
الخطوط العریضة "حة ومنھا بالرسومات المسط

للشكل الظلى، والخطوط المتوسطة للشكل البنائى، 
 . والخطوط الرفیعة للزخارف والحیاكات

كتابة المعلومات الفنیة لتنفیذ وإنتاج الرسومات  -
المسطحة التقنیة بطریقة سلیمة وصحیحیة، 
وبمراحل إنتاجیة متسلسة لتحویلھا لقطعة ملبسیة 

 . دون الرجوع للمصمم
إتقان رسم مفردات الملبس بالرسومات المسطحة  -

 .والتقنیة للطرز الملبسیة المتنوعة لألزیاء
إتقان رسم التفاصیل الداخلیة الفنیة، وإیضاح رسم  -

 .                                                          مكمالت الملبس بدقة
ة إتقان إعداد الرسم المسطح والتقني بمعیاری -

تصمیمة لتالءم سوق العمل بالمجال فى ضوء 
 .  مواصفاتھا الفنیة

إتقان إعداد الرسومات المسطحة كخطة  -
للمجموعات التصمیمیة المتناسقة ،أو كخطة للطرز 

إعدادھا بلوحة الطراز الملبسى  -الملبسیة، أو 
لموسم بعینھ بإستخدام أكواد وأرقام خاصة بتفاصیل 

 .كل قطعة ملبسیة على حده
إبتكار أسالیب عرض للرسومات المسطحة  -

بطریقة تجعلھا تقدم أكبر قدر ممكن من المعلومات 
 . والمواصفات الفنیة دون حیرة أو ارتبارك للقارئ

استمراریھ تقویم اعمالھم التصمیمیة للرسومات  -  
 . المسطحة والتقنیة لجعلھا معیاریة

   -:الوسائل التعلیمیة للبرنامج - 3-1-8
تنفیذ البرنامج على استخدام وسائل تعلیمیة متنوعة  یعتمد   

ً لطبیعة المعارف والمھارات، والمیول لجذب انتباه  تبعا
   -:الطالب، وحثھم على التعلم، وھذه الوسائل ھى 

عرض صور من الكتب، والمراجع العلمیة الخاصة  -
بإعداد وأسالیب، وعرض الرسومات المسطحة 

  . لألزیاء
سم المسطح والتقنى لألزیاء إعطاء أمثلھ للر -

- فرنسیة"بالمدارس واآلتجاھات التصمیمیة المتنوعة 
  ". إنجلیزیة -إیطالیة

التقنى لألزیاء بأوراق / عرض نماذج للرسم المسطح -
المواصفات الفنیة التصمیمة والمعدة من قبل المصمم 

  .أو فریق التصمیم بصناعة المالبس
  : إلعداد البرنامج التدریبى المستخدمة والخاماتاألدوات  -1-9-  3
وتحدد األدوات والوسائل الالزمة إلثراء المواقف التعلیمیة    

بالبرنامج المقترح، وتحقیق األھداف الخاصة بإعداد الرسم المسطح 
ًا للمعاییر والمواصفات الفنیة محل الدراسة وقامت الباحثة . وفق

ً بإعداد الوسائل التعلیمیة المالئمة لتحقیق أھداف ا لبحث مراعیا
الظروف البیئیة داخل قاعة المحاضرات مثل اإلضاءة والتھویة 
ومكان عرض الوسیلة، ومدى سماع ورؤیة جمیع الطالب للصوت 

  -:والصورة فى اآلتى
ًا والمطابق ألبعاد الجسم  - المانیكان الورقى المعد سابق

  .التشریحیة
أدوات الرسم الھندسیة، ومسطرة المنحنیات  -

وأدوات القص واللصق للورق، وورق  الفرنسیة،
"A4" .  
جھاز  -" Computer"جھاز  الحاسب اآللي  -

  ". Data Show"عرض البیانات 
السبورة لتأكید توضیح بعض الجزئیات التى قد  -

 .  یصعب استیعابھا 
  .كامیرا رقمیة لتصویر المراحل المختلفة -
لسحب الرسومات " Scanner -سكنر"ماسح ضوئى  -

  . ة المعدة خالل البرنامج التدریبىالمسطح
   -:إجراءات التجربة التطبیقیة األساسیة -3-2
   -:اختیار عینة البحث- 3-2-1

من طالب الفرقة الثانیة ) 27(تكونت عینة البحث األساسیة من    
جامعة حلوان ،  -كلیة الفنون التطبیقیة –بقسم المالبس الجاھزة 

طالب كعینة ) 9(وأخذ . ة فیھاوھى عینة عشوائیة لم تتدخل الباحث
  .للطالب كعینة التجربة األساسیة) 18(استطالعیة، وعدد 

   -:االستطالعیةالتجربة  - 3-2-2
قامت الدارسة بعرض البرنامج كامالً وأدوات قیاسة    

لتقیمھ قبل التدریب، على مجموعة من السادة اآلكادیمیین 
رنامج المقترح المتخصیین فى المجال الستطالع آرائھم نحو الب

ً على العینة  للتحقق من الصدق والثبات، وعرضھا أیضا
االستطالعیة من الطالب للتحقق من سھولة أدوات البحث وسھولة 
اإلجابة علیھا، وإمكانیة تنمیة معارفھم، ومھاراتھم من خالل 
البرنامج وجلساتھ، وتطبیقاتھ وتسمى بمرحلة ما قبل تطبیق 

ًا )1(ول كما موضح بالجد"  البرنامج ، وتم تعدیل البرنامج وفق
، وتعدیل أدوات القیاس %96آلرائھم وكانت نسبة االتفاق بینھم 

ًا الرائھم،  ً وفق وھى مقیاس تقدیر لتقییم المستخدمة بالدراسة أیضا
وكانت نسبة االتفاق بینھم الرسم المسطح المُعد نھائى لعینة البحث 

أداء للعینة والتى ، وبطاقة مالحظة )2(والموضحة بالجدول 91%
% 93استخدمت أثناء تطبیق البرنامج وكانت نسبة االتفاق علیھا 

، ومقیاس اتجاه لمعرفھ إتجاھات ومیول )3(والموضحة بالجدول 
الطالب نحو دراستھم للبرنامج المقترح والخاص بإعداد الرسم 
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وكانت نسبة االتفاق علیھ )4(المسطح لألزیاء والموضح بالجدول 
92. %  
تطبیق البرنامج المقترح  -:األساسیةتنفیذ التجربة  - 3-2-3

   -:بالدراسةعلى عدة محاور ھى 
تنمیة الطالب بمعارف الخاصة بإعداد الرسم المسطح  -

  .لتصمیم األزیاء بأسالیبھ المتنوعة
تنمیة المھارات الخاصة بإعداد بإعداد الرسم المسطح  -

  ..لتصمیم األزیاء بأسالیبھ المتنوعة
لألزیاء على ھیئة أطقم ملبسیة، . الرسومات المسطحة إعداد -

أو مجموعات تصمیمیة متناسقة، أو كخطة للمجموعات 
  .المتناسقة ،  أو إتجاھات تصمیمیة، أو لوحات طراز ملبسى

إعداد القطع الملبسیة للرسم المسطح والتقنى بالطرز  -
المتنوعة لألزیاء بأكواد ، وأرقام یحمل كل منھما التفاصیل 
الفنیة واآلنتاجیة لھ حتى التتداخل البیانات وتكون ُمربكة 

  .للقارى
أسالیب عرض متنوعة للرسومات المسطحة المعدة بشكل  -

  .نھائى من قبل عینة البحث
   -:تطبیق البرنامج - 3-2-4

طبقت أدوات القیاس بالدراسة أثناء تطبیف البرنامج المقترح     
الب مما یؤدي إلي النھوض للتأكد من تنمیة معارف ومھارات الط

بالتقویم الداخلى للبرنامج باألسئلة بسوق العمل فى التخصص 
الشفویة وبطاقة متابعة ومالحظة أداء المھارات العملیة للطالب 
والخاصة بتطیق المعاییر التصمیمیة إلعداد الرسم المسطح فى 

 وطبق البرنامج المقترح. ضوء مواصفاتھ الفنیة المقترحة بالبرنامج
على عینة البحث بواقع ستة ساعات للجلسة الواحدة، وتتطلب 

لإلطار النظري ) جلسة كل أسبوع(تطبیقھ ترم دراسى كامل 
  .واإلطار العملى

3-2-5 -  ً    -:تطبیق أدوات القیاس بعدیا
بعد تطبیق البرنامج المقترح  بنفس األدوات  طبقت أدوات القیاس   

ً، وقد قامت ا لباحثة بتصحیح بنود بطاقة التى سبق تطبیقھا قبلیا
بعدى وتقییم الرسم المسطح المُعد بشكل نھائى / المالحظة قبلى

بعدى من قبل مجموعة من السادة اآلكادیمیین المتخصین / قبلى
ً تصحیح بنود مقیاس االتجاه قبلى  بعدى وكانت /بالمجال وأیضا

  . النتیجة القبلیة لعینة البحث ضعیفة جدا
ُعدت أدوات القی اس الخاصة بالبحث بعد تحلیل االحتیاجات وقد أ

التدریبیة للطالب المعرفیة، والمھاریة، لتنمیھ مھاراتھم التصمیمیة 
وتحدید محتوى البرنامج، وأھدافھ . وتأھیلھم  لسوق العمل بالمجال

التى تصف سلوك الطالب، وأدائھم الظاھر الذى یعد دلیالً على 
  .تحقیق تلك األھداف

  حیة البرنامج المقترحتقییم صال) 1(جدول
 م

 
  

 عناصـر التحكیـم
 الدرجة  

1 2 3 4 5 
      .صالحیة البرنامج  1
       مالءمة األسالیب التدریبیة بالبرنامج المقترح  2
       التسلسل المنطقى لمحتوى البرنامج  3
       .الشكل العام للبرنامج  4
       سھولة صیاغة البرنامج المقترح  5
       .ب التقویم بالبرنامجأسالی  6
       .تنمى األنشطة التعلیمیة بالبرنامج المھارات التصمیمیة للطالب  7
       .التخطیط الزمنى للبرنامج المقترح  8

  استبانھ للرسومات المسطحة المعدة للطالب بالبرنامج المقترح/ تقییم مقیاس تقدیر ) 2(جدول 
 م

 
  

 عناصـر التحكیـم
 الدرجة  

1 2 3 4 5 
      . صالحیة المقیاس  1
       . أھداف محاور المقیاس   2
       .التسلسل المنطقى لبنود المحور الواحد  3
       .یحقق المقیاس الھدف منھ  4
       . صیاغة عبارات بنود المحاور  5
       .التسلسل المنطقى للمحاور  6

  تقییم بطاقة مالحظة األداء المھارى) 3(جدول 
 م

 
  
  

 عناصـر التحكیـم

 الدرجة  

1 2 3 4 5 
      صالحیة البطاقة للتقویم  1
       . وضوح محاور البطاقة  2
       .مالءمة البطاقة للھدف منھا   3
       . صیاغة عبارات بنود المحاور  4
       .التسلسل المنطقى لمحاور البطاقة  5

  اھات المتدربات نحو البرنامج المقترحتقییم مقیاس تقدیر لتقویم مقیاس اتج) 4(جدول
 الدرجة     م
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 عناصـر التحكیـم

1 2 3 4 5 

      .صیاغة أسئلة المقیاس للمتدربات  1
       .بساطة أسئلة المقیاس   2
       .وضوح عبارات المقیاس  3
       . قدرة المقیاس على تقدیر اتجاه المتدربات نحو البرنامج المقترح  4

  استبانھ لتقییم الرسومات المسطحة المعدة للطالب بالبرنامج المقترح/ مقیاس تقدیر  )5(جدول 

  مالحظات  الدرجة   عناصر التقییم
  
  المواصفات الفنیة للرسم المسطح -:المحور األول     

5  4  3  2  1  
             .یرسم بمقیاس الرسم المطابق ألبعاد الجسم التشریحیة  1
             .مسطح مستوىیرسم ثنائى األبعاد   2
             .یبرز كل ماھو ضرورى من مواصفات فنیة النتاج قطعة ملبسیة  3
             .یعد بشكل رأسى للقطعة الملبسیة  4
             .األیسر إذا تتطلب التصمیم ذلك/ یعد متماثل للطراز الملبسى الواحد للنصف األیمن  5
             .بسیط واضح غیر ُمبرك للقارئ  6

  
  المعاییر التصمیمیة الخاصة بإعداد الرسم المسطح -:الثانى المحور   

    الدرجة
5  4  3  2  1    

             .یقدم أكبر قدر ممكن من المعلومات الفنیة الخاصة بمراحل تنفیذه ببساطھ  1
             .تحدد الخطوط السمیكة الشكل الظلى البنائى للقطعة الملبسیة  2

لشكل العام للطراز الملبسى بتفاصلیھ یمیز الفرق بین الخطوط المستخدمة ا  3
 .الزخرفیة

            

             .إبراز التفاصیل الفنیة للقطعة الملبسیة بنوع خط واحد  4
             .وضوح الشكل العام للمفردات الملبس بالقطعة الملبسیة للطرز المتنوعة  5
             .تناسب حجم الوحدات الزخرفیة بالطراز الملبسى  6

  تحقیق الغرض الوظیفى من إعداد الرسم المسطح -:ثالمحور الثال   
    الدرجة

5  4  3  2  1    
              .یفى الرسم المسطح المعد بمتطلبات أوراق المواصفات التصمیمیة  1

ًا لبالتة بانتون   2 یرفق بالرسم المسطح كود اللون المطلوب للقطعة الملبسیة وفق
 .العالمیة

          

كسسورات المستخدمة للقطع الملبسیة بالطرز یبرز الرسم المسطح طبیعة اال  3
 .التصمیمیة المتنوعة

          

           . یحدد الرسم المسطح البیانات الفنیة الخاصة بأوراق تنفیذ القطعة الملبسیة  4

یرفق بالرسم المسطح عینات من األقمشة المطلوبة لتنفیذ القطع الملبسیة   5
 .بمواصفاتھا

          

    الدرجة . كافة التفاصیل الفنیة لتنفیذ القطع الملبسیة بمراحلھا اإلنتاجیة یحدد الرسم المسطح  6

    1  2  3 4 5    الشكل العام إلعداد الرسم المسطح -:المحور الرابع   
             .یجذب الشكل العام للرسم المسطح الُمعد  1
              .وضوح البیانات اإلنتاجیة بالرسم المسطح   2
             .طح الُمعددقة اتقان الرسم المس  3
              .بساطة الرسومات الُمسطحة الُمعدة  4
              .یعبر الرسم الُمسطح المعد عن فكر المصمم المنظم فى مجال تخصصھ  5
              .نظافة اإلعداد للرسم المسطح    6

  عرض الرسم المسطح -:المحور الخامس   
    الدرجة

5  4  3  2  1    

             تعرض على ھیئة أصقم ملبسیة  1
              كمجموعات تصمیمیة متناسقة  2
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  ب لتقییم مھاراتھم أثناء إعداد الرسومات المسطحة لألزیاء بطاقة مالحظة لمستویات األداء للطال) 6(جدول 

   مقیاس اتجاه للطالب نحو تطبیق البرنامج) 7(جدول 

             .كقطع ملبسیة منفردة  3
             Board  Rang لوحة الطراز الملبسى طرز ملبسیة ب‘   4
               Line sheet خط تصمیمیى/ إتجاه ورقة    5
              .مالئمة طرق اإلعداد الرسم المسطح  6

 المھــارات المحاور والبنود

مستویات األداء 
 للطالب

  
  
  
  

  مالحظات 
  

  الدرجة 

    
   مھارة رسم الخطوط -:أوالً 

5  4  3  2  1  

              .مستفیمة منتظمة -1  
  - :المحور األول

  
  
  
  

عناصر 
التصمیم للرسم 

  .المسطح

              .صحیحیةمنحنیة  -2
              .صحة رسمھا  -3
  

 ً   مھارة تباین اللون -:ثانیا
    الدرجة 

5  4  3  2  1    
              .یعد الرسم المسطح باللونیین األبیض واألسود -1
              .تباین األلوان بالقطع الملبسیة -2
              .إبراز المساحات اللونیة المختلفة -3
  

 ً   ملمسمھارة إبراز ال - :ثالثا
    الدرجة 

5  4  3  2  1    
              . اختالف طبیعة الخامات المستخدمة بالقطع الملبسیة -1
              .إبراز المساحات الزخرفیة المستخدمة-2
              .یؤكد على تباین المساحات -3

  
  

  -:المحور الثانى
  
  

جودة إعداد 
الرسم المسطح 

ًا للمعاییر   وفق
  .التصمیمیة

  
  . داء إلعداد الرسم المسطحدقة األ -:أوالً 

    درجة الطالب
5  4  3  2  1    

              .الحرص على دقة األداء لخطوات الرسم المسطح -1
              .المثابرة على تنفیذ األداء الصحیح لخطوات الشرح -2
              . استخدام أدوات الرسم بطریقة صحیحة -3
  

 ً   االلتزام بالمواعید -:ثانیا
    درجة الطالب

5  4  3  2  1    
              .التسلیم بالمیعاد المحدد -1
              .تقبل التعدیل -2
              .تفضیل البدء من جدید بدال من التعدیل -3
  

 ً ً  - :ثالثا    .الشكل العام للرسم المسطح المعد نھائیا
    درجة الطالب

5  4  3  2  1    
              .  المظھر العام للرسم المسطح -1

              اد الرسم المسطحنظافة إعد -2  
              .التمییز بین القطع الملبسیة للطرز المتنوعة لألزیاء بالرسم المسطح -3  

  مالحظات   الدرجة  بنود اإلتجاه  م
  1  2  3  4  5  . إمكانیة إعداد الرسم المسطح لألزیاء المقترح بالبرنامج بمفردك  1
              .استیعاب خطوات إعداد الرسم المسطح لألزیاء بأسالیبھ المتنوعة  2
              .وجود صعوبة أثناء إعداد الرسم المسطح لألزیاء بالبرنامج المقترح  3
یة   4 اط الملبس سھولة تطبیق المعاییر التصمیمیة  الخاصة بإعداد الرسم المسطح لالنم

  .المتنوعة لألزیاء
            

              .الرسم المسطح لألزیاء دقھ لرسمھ بطریقة صحیحة یحتاج إعداد  5
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وبتطبیق البرنامج المقترح بالدراسة على عینة البحث بعد تقیمھ    

وتعدیلھ واتفاق السادة المحكمین على صالحیتھ للتطبیق تعرض 
للرسومات المسطحة " عینة البحث"نماذج من أعمال الطالب 

ً للمعاییر  للطرز الملبسیة المتنوعة بمواصفاتھا الفنیة وفقا

ده والتى دُرست بالجزء النظرى، وسوف التصمیمیة الخاصة بإعدا
 )22-17(تعرض نماذج لتلك الرسومات المسطحة باألشكال 

  : اآلتیة

  
  متنوعة متماثلة وغیرمتماثلة ومتراكبة لكًل من األمام والخلف أزیاء نموذج أعمال الطالب للرسم المسطح كقطع ملبسیة لطرز ) 17(شكل 

  
المسطح لألنماط الملبسیة المتنوعة موضحة األمام والخلف فیھا كقطع ملبسیة منفردة، واأللوان  نموذج ألعمال الطالب للرسم) 18( شكل

ًا لبالتة بانتون العالمیة والخامات الخاصة بتنفیذھا   بأكوداھا وفق

              .تجد صعوبة أثناء إعداد الرسم المسطح لالنماط الملبسیة المتنوعة لألزیاء  6
ك التصمیمیة   7 داد الرسم المسطح الخاص بمجموعات اء إع تحتاج لشخص یعاونك أثن

  .المتناسقة
            

              .زیاءأھمیة إعداد الرسم المسطح لمصمم األ  8
میمیة   9 ك التص طح بمجموعات م المس وات الرس دادك لخط اء إع یق أثن عر بالض تش

  .المتناسقة
            

              .دراستك إلعداد الرسم المسطح لألزیاء أضاف إلیك الكثیر من المعارف  10
              . صعوبة رسم المنحنیات بالرسومات المسطحة  11
              .بالرسومات المسطحةإمكانیة إبراز الخطوط الزخرفیة   12
              .              القدرة على تمیز أنواع الخطوط المستخدمة بالرسومات المسطحة  13
              .  إعدادك للرسم المسطح لألزیاء أضاف  إلیك عدید من المھارات التصمیمیة  14
              .سیةساعد إعدادك للرسم المسطح على تنظمیك للمراحل االنتاجیة لكل قطعة ملب  15
              .أضاف إعداد الرسم المسطح لألنماط الملبسیة المتنوعة لألزیاء عدید من المعارف  16
              .   اعددت الرسم المسطح بدقة عالیة  17
              .تفصل التعلم فى مجال األزیاء بھذا األسلوب  18
              .اءإمكانیة  إعداد األوراق التصمیمیة الفنیة بالرسم المسطح لألزی   19
یحیة   20 ة التوض میم رسومات الموض ى تص اء عل طح لألزی م المس دادك للرس ساعد إع

  .بدقة
            

امج   21 أعددت رسوماتك المسطحة لألزیاء فى ضوء المواصفات الفنیة المقترحة بالبرن
  . بدقة عالیة

            

              .تنصح زمالئك بتعلم تلك الخطوات الخاصة بإعداد الرسم المسطح  22
              .تحتاج لشخص یعاونك أثناء إعدادك الرسم المسطح لمجموعاتك التصمیمیة المتناسقة  23
              .إستخدام أدوات الرسم الھندسیة بدقة إلعداد رسومات مسطحة بطریقة فنیة صحیحة  24
              .إعداد الرسم المسطح جعلك تفكر بكیفیة تنفیذ التصمیم قبل رسمك خطوطھ النھائیة  25
یة   26 اط الملبس داد األنم ة الع فات الفنی ة المواص ة بدراس طحة بدق ومات مس دت رس ُع ا

  . المتنوعة لألزیاء
            

              .االھتمام باعداد التفاصیل الفنیة لكل فكرة تصمیمیة بعد دراستك للرسم السطح  27
              .اتقان رسم مفردات الملبس بانماطھا المتنوعة للطرز الملبسیة المختلفة   28
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 لتة بانتوننموذج ألعمال الطالب للرسم المسطح لألزیاء كلوحات الطرز الملبسیة المتنوعة باألكواد اللونیة لبا) 19(  شكل

 
نموذج ألعمال الطالب للوحات الطرز الملبسیة للرسم المسطح لألزیاء) 20(شكل   

 
نماذج ألعمال الطالب توضح الرسم المسطح كقطع ملبسیة منفردة بأكواد للطرز الملبسیة بالمجموعات التصمیمیة المتناسقة، ) 21( شكل

 واأللوان، والخامات الخاصة بتنفیذھا 

 
اذج ألعمال الطالب توضح الرسم المسطح كإتجاھات تصمیمیة لقطع ملبسیة للطرز الملبسیة بالمجموعات المتناسقةنم) 22( شكل  

   :أسالیب المعالجة اإلحصائیة - 3-2-6
استخدمت الستخراج نتائج البحث والتحقق من فروضھ تم إجراء    

 " ت"المعامالت اإلحصائیة المناسبة للبیانات وھى اختبار 
T.Test/  Wilcoxon W وثابت باالك للتاكید من فاعلیة ،
 .البرنامج

  : نتائج البحث ومناقشاتھا  - 3-2-7
یتضمن ھذا الجزء من الدراسة إجراء المعامالت اإلحصائیة    

المستخرجة من واقع عینة البحث األساسیة للتحقق من فروضھ، 

 وتفسیر النتائج التى تم التوصل إلیھا ومناقشتھا فى ضوء كل من
  . والتطبیقى اإلطار النظري،

   - :الفرض األول
ً بین متوسطى درجات الطالب     توجد فروق دالة إحصائیا
لصالح التطبیق البعدى إلعداد الرسم المسطح النھائى " المصممین"

بق اختبار  ُ الیجاد ) T. Test(لألزیاء وللتحقق من صحة الفرض ط
من خالل اختبار  داللة الفروق بین المتوسطات وتم تأكید النتائج

Wilcoxon W  8(الموضح بالجدول:( -   
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  المعد بالبرنامج المقترح بعدى للرسم المسطح لألزیاء/داللة الفروق اإلحصائیة بین متوسطى درجات الطالب قبلى) 8(جدول 

     
   - :ویتضح من الجدول السابق األتى 

المواصفات الفنیة إلعداد الرسم المسطح : المحور األول -1
   -:لألزیاء 

بعدي / بین درجات المجموعة  قبلي T. TESTبحساب  قیمة    
  54.48= المحسوبة ) TTEST( للمحور األول، وجد أن قیمة ت 

بقیمتى ت  54.48وبمقارنة قیمة ت المحسوبة والتى تساوى 
، وتساوى 0.05عند مستوى معنویة  2.11الجدولتین والتى تساوى 

، فوجد  17وذلك عند درجة حریة   0.01عند مستوى معنویة   2.9
أن قیمة ت المحسوبة أكبر من ت الجدولیة عند مستوى معنویة 

ً ھناك فرق جوھرى بین متوسطى 0.01 المجموعتین عند  اذا
وبما أن متوسط المجموعة  قبلي یساوى  0.01مستوى معنویة 

ومتوسط درجات المجموعة  1.41بأنحراف معیارى قدره  6.11
ً متوسط  1.37بأنحراف معیارى قدره  28.67بعدي یساوى  أذا

درجات المجموعة  قبلي أقل من متوسط المجموعة بعدي وللتأكید 
االحصاء الالبارمیترى وكانت  Wilcoxon Wتم استخدام أختبار 

ویعنى ذلك وجود فرق جوھرى بین متوسطى  3.74قیمتھ 
  . المجموعتین وھى نفس النتیجة السابقة

تطبیق المعاییر التصمیمیة الخاصة بإعداد : الثانى المحور -2
   - :الرسم المسطح لألزیاء

بعدي وجد / بین درجات المجموعة  قبلي TTESTبحساب قیمة    
وبمقارنة قیمة ت   32.26= المحسوبة ) T TEST( مة ت أن قی

بقیمتى ت الجدولتین والتى تساوى  32.26المحسوبة والتى تساوى  
عند مستوى  2.9، وتساوى   0.05عند مستوى معنویة  2.11

، فوجد أن قیمة ت  17وذلك عند درجة حریة   0.01معنویة  
ً ھناك  0.01 المحسوبة أكبر من ت الجدولیة عند مستوى معنویة اذا

  0.01فرق جوھرى بین متوسطى المجموعتین عند مستوى معنویة 
بأنحراف معیارى  6.78وبما أن متوسط المجموعة  قبلي یساوى 

 27.72ومتوسط درجات المجموعة بعدي یساوى  1.73قدره 
ً متوسط درجات المجموعة  قبلي  2.35بأنحراف معیارى قدره  أذا

دي وللتأكید تم استخدام أختبار أقل من متوسط المجموعة بع
Wilcoxon W   3.73االحصاء الالبارمیترى وكانت قیمتھ 

ویعنى ذلك وجود فرق جوھرى بین متوسطى المجموعتین وھى 
  . نفس النتیجة السابقة

تحقیق الغرض الوظیفى من إعداد الرسم : المحور الثالث -3
   - :المسطح

بعدي / قبلي  بین درجات المجموعة T TESTبحساب  قیمة    
وبمقارنة قیمة   22.99= المحسوبة ) T TEST( وجد أن قیمة ت 

بقیمتى ت الجدولتین والتى  22.99ت المحسوبة والتى تساوى  

عند  2.9، وتساوى  0.05عند مستوى معنویة  2.11تساوى 
، فوجد أن قیمة 17وذلك عند درجة حریة   0.01مستوى معنویة  

ً  0.01لیة عند مستوى معنویة ت المحسوبة أكبر من ت الجدو اذا
ھناك فرق جوھرى بین متوسطى المجموعتین عند مستوى معنویة 

بأنحراف  6.83وبما أن متوسط المجموعة  قبلي یساوى  0.01
ومتوسط درجات المجموعة بعدي یساوى  2.01معیارى قدره 

ً متوسط درجات  3.23بأنحراف معیارى قدره  26.89 أذا
ن متوسط المجموعة بعدي وللتأكید تم المجموعة  قبلي أقل م

االحصاء الالبارمیترى وكانت   Wilcoxon Wاستخدام أختبار 
وھذا یعنى ان ھناك فرق جوھرى بین متوسطى  3.73قیمتھ 

  . المجموعتین  وھى نفس النتیجة السابقة
   - :الشكل العام إلعداد الرسم المسطح -:المحور الرابع -4

بعدي وجد أن / المجموعة  قبلي بین درجات T TESTبحساب     
وبمقارنة قیمة ت  14.74= المحسوبة ) T TEST( قیمة ت 

بقیمتى ت الجدولتین والتى تساوى  14.74المحسوبة والتى تساوى  
عند مستوى  2.9، وتساوى   0.05عند مستوى معنویة  2.11

، فوجد أن قیمة ت  17وذلك عند درجة حریة   0.01معنویة  
ً ھناك  0.01من ت الجدولیة عند مستوى معنویة المحسوبة أكبر  اذا

 0.01فرق جوھرى بین متوسطى المجموعتین عند مستوى معنویة 
بأنحراف معیارى  7.5وبما أن متوسط المجموعة  قبلي یساوى 

 25.89ومتوسط درجات المجموعة بعدي یساوى  2.87قدره 
ً متوسط درجات المجموعة  ق 4.48بأنحراف معیارى قدره  بلي أذا

أقل من متوسط المجموعة بعدي وللتأكید تم استخدام أختبار 
Wilcoxon W   وھذا  3.73االحصاء الالبارمیترى وكانت قیمتھ

یعنى ان ھناك فرق جوھرى بین متوسطى المجموعتین وھى نفس 
  . النتیجة السابقة

   - :عرض الرسم المسطح -:المحور الخامس -5
بعدي / لمجموعة  قبليبین درجات ا T TESTبحساب  قیمة    

وبمقارنة قیمة   11.93= المحسوبة ) T TEST( وجد أن قیمة ت 
بقیمتى ت الجدولتین والتى  11.93ت المحسوبة والتى تساوى  

عند  2.9، وتساوى   0.05عند مستوى معنویة  2.11تساوى 
، فوجد أن قیمة  17وذلك عند درجة حریة   0.01مستوى معنویة  

ً  0.01ن ت الجدولیة عند مستوى معنویة ت المحسوبة أكبر م اذا
ھناك فرق جوھرى بین متوسطى المجموعتین عند مستوى معنویة 

بأنحراف  7.56وبما أن متوسط المجموعة  قبلي یساوى   0.01
ومتوسط درجات المجموعة بعدي یساوى  3.48معیارى قدره 

ً متوسط درجات  5.82بأنحراف معیارى قدره  26.56 أذا
قبلي أقل من متوسط المجموعة بعدي وللتأكید تم المجموعة  

  
 المجموعات

  
 العدد

  
 المتوسط

االنحراف 
 المعیارى

  
 قیمة ت

درجة 
 الحریة

  
 الداللة

Wilcoxon 
W 

  
 الداللة

 0.00 3.74 0.00 17 54.48 1.41 6.11 18 قبلي   - :المحور األول
 1.37 28.67 18 بعدي

   -:المحور الثانى
 

 0.00 3.73 0.00 17 32.26 1.73 6.78 18 قبلي 
 2.35 27.72 18 بعدي

   - :المحور الثالث
 

 0.00 3.73 0.00 17 22.99 2.01 6.83 18 قبلي 
 3.23 26.89 18 بعدي

   - :المحور الرابع
 

 0.00 3.73 0.00 17 14.74 2.87 7.5 18 قبلي 
 4.48 25.89 18 بعدي

 0.00 3.73 0.00 17 11.93 3.48 7.56 18 قبلي     -:المحور الخامس
 5.82 26.56 18 بعدي

   
 مقیاس تقدیر 

 0.00 3.73 0.00 17 22.42 10.22 34.78 18 قبلي 
 16.58 135.72 18 بعدي
 9.36 122.44 18 بعدي
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االحصاء الالبارمیترى وكانت   Wilcoxon Wاستخدام أختبار 
وھذا یعنى ان ھناك فرق جوھرى بین متوسطى  3.73قیمتھ 

 . المجموعتین وھى نفس النتیجة السابقة
وإلیجاد الفروق اإلحصائیة لمقیاس تقدیر للرسومات النھائیة    

بین درجات  T TESTب تم حساب  قیمة المسطحة للطال
= المحسوبة ) T TEST( بعدي وجد أن قیمة ت / المجموعة  قبلي

بقیمتى  22.42وبمقارنة قیمة ت المحسوبة والتى تساوى   22.42
،   0.05عند مستوى معنویة  2.11ت الجدولتین والتى تساوى 

وذلك عند درجة حریة   0.01عند مستوى معنویة   2.9وتساوى 
، فوجد أن قیمة ت المحسوبة أكبر من ت الجدولیة عند مستوى  17

ً ھناك فرق جوھرى بین متوسطى المجموعتین  0.01معنویة  اذا
وبما أن متوسط المجموعة  قبلي یساوى   0.01عند مستوى معنویة 

ومتوسط درجات  10.22بأنحراف معیارى قدره  34.78
 16.58قدره بأنحراف معیارى  135.72المجموعة بعدي یساوى 

ً متوسط درجات المجموعة  قبلي أقل من متوسط المجموعة  أذا
االحصاء  Wilcoxon Wبعدي وللتأكید تم استخدام أختبار 

وھذا یعنى وجود فروق دالة  3.73الالبارمیترى وكانت قیمتھ 
بعدى للرسم المسطح /قبلى المجموعتینإحصائیة بین متوسطى 

لصالح التطبیق البعدى للبرنامج  المعد بالبرنامج المقترح لألزیاء
وبذلك یتحقق صحة . محل الدراسة وھى نفس النتیجة السابقة

  .الفرض
   - :الفرض الثانى

ً بین متوسطى درجات الطالب لصالح     توجد فروق دالة إحصائیا
التطبیق البعدى لألداء المھارى إلعداد الرسم المسطح لألزیاء، 

بق اختبار  ُ الیجاد داللة ) T. Test(وللتحقق من صحة الفرض ط
الفروق بین المتوسطات وتم تأكید النتائج من خالل اختبار 

Wilcoxon W  9(الموضح بالجدول:( -   
  

 
  بعدى لألداء المھارى بالبرنامج المقترح/داللة الفروق اإلحصائیة بین متوسطى درجات الطالب قبلى) 9(جدول 

   المجموعات
 العدد

  
 المتوسط

االنحراف 
 المعیارى

  
 قیمة ت

درجة 
 الحریة

  
 الداللة

Wilcoxon 
W 

  
 الداللة

 0.00 3.73 0.00 17 11.97 4.57 19.72 18 قبلي   - :المحور األول
 5.82 39.28 18 بعدي

 0.00 3.72 0.00 17 13.05 6.27 15.06 18 قبلي   -:المحور الثانى
 5.05 40.72 18 بعدي

بطاقة مالحظة 
 األداء  

 0.00 3.73 0.00 17 13.15 10.22 34.78 18 قبلي 
 10.68 80 18 بعدي

 
   -:ویتضح من الجدول السابق األتى

    -:عناصر تصمیم الرسم المسطح: المحور األول -1
بعدي /بین درجات المجموعة  قبلي T TESTبحساب  قیمة    

وبمقارنة قیمة   11.97= المحسوبة ) TTEST( وجد أن قیمة ت 
بقیمتى ت الجدولتین والتى  11.97بة والتى تساوى  ت المحسو

عند  2.9، وتساوى  0.05عند مستوى معنویة  2.11تساوى 
، فوجد أن قیمة  17وذلك عند درجة حریة   0.01مستوى معنویة  

ً  0.01ت المحسوبة أكبر من ت الجدولیة عند مستوى معنویة  اذا
ى معنویة ھناك فرق جوھرى بین متوسطى المجموعتین عند مستو

بأنحراف  19.72وبما أن متوسط المجموعة  قبلي یساوى  0.01
ومتوسط درجات المجموعة بعدي یساوى  4.57معیارى قدره 

ً متوسط درجات  5.82بأنحراف معیارى قدره  39.28 أذا
المجموعة قبلي أقل من متوسط المجموعة بعدي وللتأكید تم استخدام 

میترى وكانت قیمتھ االحصاء الالبار  Wilcoxon Wأختبار 
وھذا یعنى ان ھناك فرق جوھرى بین متوسطى المجموعتین   3.73

  .وھى نفس النتیجة السابقة
   -:جودة إعداد الرسم المسطح: المحور الثانى -2

بعدي / بین درجات المجموعة  قبلي T TESTبحساب  قیمة     
وبمقارنة قیمة  13.05= المحسوبة ) TTEST( وجد أن قیمة ت 

بقیمتى ت الجدولتین والتى  13.05محسوبة والتى تساوى  ت ال
عند مستوى  2.9، وتساوى 0.05عند مستوى معنویة  2.11تساوى 

، فوجد أن قیمة ت  17وذلك عند درجة حریة   0.01معنویة  
ً ھناك  0.01المحسوبة أكبر من ت الجدولیة عند مستوى معنویة  اذا

  0.01ستوى معنویة فرق جوھرى بین متوسطى المجموعتین عند م
بأنحراف معیارى  15.06وبما أن متوسط المجموعة  قبلي یساوى 

 40.72ومتوسط درجات المجموعة بعدي یساوى  6.27قدره 
ً متوسط درجات المجموعة قبلي  5.05بأنحراف معیارى قدره  أذا

أقل من متوسط المجموعة بعدي وللتأكید تم استخدام أختبار 

Wilcoxon W  وھذا  3.72بارمیترى وكانت قیمتھ االحصاء الال
یعنى ان ھناك فرق جوھرى بین متوسطى المجموعتین  وھى نفس 

 . النتیجة السابقة
 

وإلیجاد الفروق اإلحصائیة لألداء المھارى للطالب أثناء إعداد 
بین درجات  T TESTالرسومات المسطحة تم حساب  قیمة 

) T TEST(  المجموعة  قبلي والمجموعة بعدي فوجد أن قیمة ت
وبمقارنة قیمة ت المحسوبة والتى تساوى    13.15= المحسوبة 

عند مستوى  2.11بقیمتى ت الجدولتین والتى تساوى  13.15
وذلك عند  0.01عند مستوى معنویة  2.9، وتساوى  0.05معنویة 

، فوجد أن قیمة ت المحسوبة أكبر من ت الجدولیة  17درجة حریة 
ً ھناك فرق جوھرى بین متوسطى ا 0.01عند مستوى معنویة  ذا

وبما أن متوسط المجموعة   0.01المجموعتین عند مستوى معنویة 
ومتوسط  10.22بأنحراف معیارى قدره  34.78قبلي یساوى 

بأنحراف معیارى قدره  80درجات المجموعة بعدي یساوى 
ً متوسط درجات المجموعة  قبلي أقل من متوسط  10.68 أذا

  Wilcoxon Wكید تم استخدام أختبار المجموعة بعدي وللتأ
وھذا یعنى وجود فروق  3.73االحصاء الالبارمیترى وكانت قیمتھ 

بعدى لإلداء /قبلى المجموعتینإحصائیة بین متوسطى دالة 
لصالح التطبیق البعدى للبرنامج محل الدراسة المھارى للطالب 

  .وبذلك یتحقق صحة الفرض. وھى نفس النتیجة السابقة
   -:لثالثالفرض ا

ً بین متوسطى درجات الطالب لصالح     توجد فروق دالة إحصائیا
میول الطالب إلعداد الرسم المسطح / التطبیق البعدى لمقیاس إتجاه 

ُبق اختبار  الیجاد ) T. Test(لألزیاء، وللتحقق من صحة الفرض ط
داللة الفروق بین المتوسطات وتم تأكید النتائج من خالل اختبار 

Wilcoxon W  10(الموضح بالجدول:(-  
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  بعدى لقیاس إتجاه الطالب بالبرنامج المقترح/داللة الفروق اإلحصائیة بین متوسطى درجات الطالب قبلى) 10(جدول 
  

 المجموعات
  

 العدد
   

 المتوسط
االنحراف  

 المعیارى
  

 قیمة ت
درجة 
 الحریة

  
 الداللة

Wilcoxon 
W 

  
 الداللة

مقیاس اتجاه 
 للطالب 

      10.68  80  18 بعدي
 0.00 3.73 0.00 17 41.47 1.41  32.11  18 قبلي 

      9.36  122.44  18 بعدي
     
ویتضح من الجدول السابق والخاص بمقیاس اتجاه الطالب     

بعدي وجد / بین درجات المجموعة  قبلي T TESTوبحساب  قیمة 
مة ت وبمقارنة قی  41.47= المحسوبة ) TTEST( أن قیمة ت 

بقیمتى ت الجدولتین والتى تساوى  41.47المحسوبة والتى تساوى  
عند مستوى  2.9، وتساوى   0.05عند مستوى معنویة  2.11

، فوجد أن قیمة ت  17وذلك عند درجة حریة   0.01معنویة  
ً ھناك  0.01المحسوبة أكبر من ت الجدولیة عند مستوى معنویة  اذا

  0.01تین عند مستوى معنویة فرق جوھرى بین متوسطى المجموع
بأنحراف معیارى  32.11وبما أن متوسط المجموعة  قبلي یساوى 

 122.44ومتوسط درجات المجموعة بعدي یساوى  1.41قدره 
ً متوسط درجات المجموعة  قبلي  9.36بأنحراف معیارى قدره  أذا

أقل من متوسط المجموعة بعدي وللتأكید تم استخدام أختبار 
Wilcoxon W وھذا  3.73الحصاء الالبارمیترى وكانت قیمتھ ا

 المجموعتینإحصائیة بین متوسطى یعنى وجود فروق دالة 
لصالح التطبیق البعدى للبرنامج محل بعدى إلتجاه الطالب /قبلى

  .وبذلك یتحقق صحة الفرض. الدراسة وھى نفس النتیجة السابقة
   -:الفرض الرابع

المھارات التصمیمة للطالب فاعلیة البرنامج المقترح لتنمیة    
وللتحقق . الخاصة بإعداد الرسم المسطح للطرز الملبسیة المتنوعة

الموضحة بالجدول قیمة ثابت باالك من صحة الفرض استخدمت 
)11:(-  

  بعدى لفاعلیة البرنامج المقترح/داللة الفروق اإلحصائیة بین متوسطى درجات الطالب قبلى) 11(جدول 
      العناصر    

 سطالمتو
قیمة ثابت 

 باالك
  الفاعلیة

   - :المحور األول
 المواصفات الفنیة للرسم المسطح

  1.70 6.11 قبلي 
 

 یوجد 
 28.67 بعدي

   -:المحور الثانى
 المعاییر التصمیمیة الخاصة بإعداد الرسم المسطح 

 یوجد  1.60 6.78 قبلي 
 27.72 بعدي  

   - :المحور الثالث
 ن إعداد الرسم المسطح تحقیق الغرض الوظیفى م

 یوجد  1.53 6.83 قبلي 

 26.89 بعدي
   - :المحور الرابع

 الشكل العام إلعداد الرسم المسطح 
 یوجد  1.43 7.5 قبلي 

 25.89 بعدي
   -:المحور الخامس

 عرض الرسم المسطح 
 یوجد  1.48 7.56 قبلي 

 26.56 بعدي
 یوجد  1.55 34.78 قبلي  مقیاس تقدیر  

 135.72 بعدي
    - :المحور األول

 عناصر تصمیم الرسم المسطح
 یوجد  1.21 19.72 قبلي 

 39.28 بعدي
    -:المحور الثانى

 جودة إعداد الرسم المسطح لألزیاء
 یوجد  1.43 15.06 قبلي 

 40.72 بعدي
  

 بطاقة مالحظة األداء  
 یوجد  1.32 34.78 قبلي 

 
 80 بعدي

  
 اتجاه للطالب  مقیاس  
   

 1.48 32.11 قبلي 
 

 یوجد 

 122.44 بعدي

  
 1.2ویتضح من الجدول السابق أن قیمة ثابت باالك أكبر من    

وذلك لمتوسطى درجات الطالب بجمیع محاور أدوات القیاس 
المستخدمة بالبرنامج المقترح مما یؤكد ذلك على استفاده الطالب، 

فى مجال التخصص وھذا یعنى صحة وتزوید معارفھم ، ومھاراتھم 
  .الفرض والخاص بفاعلیة البرنامج المقترح محل الدراسة

  : تتلخص نتائج البحث في اآلتي و 
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إعداد الطالب للرسم المسطح للطرز الملبسیة المتنوعة لألزیاء  -
بمواصفاتھ الفنیة بطریقة صحیحیة علمیة وفى ضوء المعاییر 

یق عناصر التصمیم داخلة التصمیمیة الخاصة بإعداده وبتطب
،  وااللتزام بالدقة فى إعدادھھا "الخط، واللون، والملمس"وھى 

مما ساعد ذلك على إبراز الشكل العام ة للرسومات المسطحة 
للطالب ذات الجودة العالي، ویعنى ذلك استفاده الطالب من 

  .  المعارف والمھارات الخاصة بالرسم المسطح
سم المسطح للطالب بالبرنامج ما بین تتنوع أسالیب إعداد الر -

ا أو باستخدام الشبكة ً   .استخدام نموذج مانیكان معد مسبق
تتنوع أسالیب عرض الرسومات المسطحة للطالب بالبرنامج  -

المقترح ومنھ كمجموعات تصمیمیة متناسقة، أو خطة للمجوعات 
خط تصمیمیى لطراز / التصمیمیة، أو لوحة طراز، أو كإتجاه

  . ینھ، أو كطقم ملبسةملبسى بع
  .یطابق الرسم المسطح المعد أبعاد الجسم التشریحیة  -
تطبیق المعاییر التصمیمیة الخاصة بإعداد الرسم المسطح لألزیاء  -

ة بمواصفات فنیة یرفع  ساعد الطالب على رسمھ بطریقة معیار
مصممى األزیاء بمجال التخصص، ویجعلھ مواكب  مستوى

متوافقة مع متطلبات سوق العمل  مرة،تطورات الصناعة المست
  .المتغیرة 

یساعد البرنامج المقترح على تقدیم كوادر متمیزة من مصمممى  -  
ة یاألزیاء بسوق العمل قادرین على تنفیذ أفكارھم التصمیم

داخل شركات ومصانع المالبس الجاھزة باألقسام اإلنتاجیة 
اد الرسم المختلفة ویعنى ذلك تحقیق الغرض الوظیفى من إعد

  ".التواصل بین األقسام"المسطح 
ینظم إعداد الرسم المسطح  طرق التفكیر للطالب باعمالھ   -

  .التصمیمیة ویجعلھ یحدد كل تفاصیل اإلنتاج بوضوح ودقة
یبرز الرسم المسطح النھائى المعد التطور العلمى للطالب   -

، وخبرات التعلم التي التصمیمیةوتطور قدراتھم ومھاراتھ 
  . روا بھا مجال تصمیم األزیاءم

إتجاھات الطالب إیجابیة نحو إعداد الرسم المسطح للطرز   -
الملبسیة المتنوعة لألزیاء بمواصفاتھ الفنیة وفى ضوء المعاییر 

  .التصمیمیة الخاصة بإعداده
فاعلیة البرنامج المقترح لتنمیة مھارات الطالب التصمیمیة  -

ة فى مواصفاتھ الفنیة الخاصة بإعداد الرسومات المسطح
  .والمعاییر التصمیمیة المقترحة بالدراسة

 :Recommendations  التوصیات
  :الباحثة باآلتي  توصى   
االھتمام بإجراء المزید من الدراسات الخاصة بالرسم المسطح  -

لتصمیم األزیاء بالكلیات المتخصصة لتقدم مصمم  أزیاء  
  .متمیز لسوق العمل بالمجال

المزید من الدراسات التى تعمل على الربط بین النواحى  إجراء  -
زیادة ل االبتكاریھ للتصمیم والتكنولوجیة  للتنفیذ وإنتاج المالبس

قدرة الطالب على المنافسة بمجال تصمیم األزیاء وإنتاج 
  المالبس 

زیادة قدر الطالب على المنافسة على المستوى المحلى ثم العالمى  -
میة مھاراتھ باعتباره طالب  الیوم ومصمم بزیادة معارفھ، وتن

الغد بإعداد البرامج التدربیة المتنوعة بمجال تصمیم األزیاء 

  . وصناعة المالبس
ضرورة الربط بین الدراسات الخاصة بالرسم المسطح بمجال  -

تصمیم لألزیاء وأھمیتھا بمتطلبات شركات ومصانع إنتاج 
ه وتسھل علیھ المالبس لتساعد المصمم على تنظیم أفكار

التواصل مع كافة اإلدرات واألقسام القائمة على أفكاره 
  .التصمیمیة وتحویلھا إلى قطع ملبسیة
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