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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
یھتم البحث بوضع منظومة لتصمیم األزیاء من خالل دراسة مقارنة لبرامج التصمیم الرقمي العامة والمتخصصة 

ثم یصبح لدي مصمم األزیاء الوعي والدرایة الكاملة بمھارات استخدام  لتنمیة مھارات التصمیم الرقمي ومن
ویطرح ، الكمبیوتر من أجل انجاز كافة مراحل التصمیم بإستخدام التكنولوجیا الرقمیة المتكاملة في مجال األزیاء

دة من برامج یحاول األجابة علیھا وھو ھل یمكن وضع منظومة لتصمیم األزیاء باالستفا ، البحث سؤاال رئیسیا
التصمیم الرقمي ؟ والذى فى ضوه یمكن وضع تصور مقترح لتوظیف أبعاد ومكونات المنظومة الرقمیة لتصمیم 

لتنمیة  مھارات تصمیم  األزیاء ) السرعة ، قلة التكلفة ، سھولة االستخدام  ، المھارات المطلوبة(األزیاء في ضوء 
 ات المتدربین بالتعرف علي مھاره برمجیات الحاسب في رسومرقمیا ؟ استھدف البرنامج المقترح تنمیة مھار

واألقمشة  ، واإلكسسوارات ، تصمیم األزیاء والخطوات المتتابعھ إلعداد الرسم المسطح ورسم الحیاكات
 ، والتعامل مع كافة أنواع الصور الرقمیة للمنتج الملبسي ، المستخدمة لألزیاء) المنسوجة والمنقوشھ الطباعیة (

وأنشاء مكتبة مالبس بطرز ومفردات المالبس  ، اللونیة  Pantonاد المقترحات اللونیة ومجموعة بانتون وإعد
 ومھارات معارف تنمیة من للتأكد المقترحة المنظومة تطبیق بعد بالدراسة القیاس أدوات وطبقت.مختلفة 

 المعالجة أسالیب ام برامج  واستخدمتالمتدربین لرفع وتنمیة مستواھم المھاري في تصمیم األزیاء الرقمي باستخد
 وتوصل المناسبة اإلحصائیة المعامالت إجراء وتم. فروضة والتحقق من البحث نتائج الستخراج اإلحصائیة

بالمنظومة  المتضمنة للمھارات" الطلبة"المتدربات  درجات متوسط بین إحصائیة دالة یوجد فروق أنة إلى البحث
 لصالح" الخرجین"المتدربات  درجات متوسط بین إحصائیة دالة فروق وتوجد.المھارى البعدى األداء لصالح

ورفع ، "والخرجین ، الطلبة"المتدربات لكًل من  درجات متوسط بین إحصائیة دالة فروق وتوجد ، البعدى التطبیق
 من ربینالمتد جمیع استفادة على القدرات المھاریة للمتدرب فى مجال تصمیم األزیاء الرقمي مما یدل ذلك

استخدام التكنولوجیا لمھارات تصمیم  على وتطورھم نموھم ویبرز ، المنظومة تتضمنھا التى والمھارات المعارف
  .مما یدل على فاعلیة المنظومة المقترحة) محل الدراسة(األزیاء الرقمي 
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  :Introductionمقدمة 
ً من  ً بدایة یستخدم الكمبیوتر في بعض قطاعات المالبس حالیا

، توزیع وبعض نواحي التصمیم باإلضافة الي التصنیعاألدارة وال
 ، حیث توافر برامج الكمبیوتر في بعض قطاعات المالبس

حیث توفر برامج الكمبیوتر قدرات أكبر ، باإلضافة الي التصنیع
  )He Yan et al:2007(لمستخدمیھا من حیث الكفاءة والجودة 

ب المصمم وكان حتما لمواكبة التقدم في مجال التصمیم استیعا
للبرامج الرقمیھ بدایة من تجسید التصمیم علي شاشة الكمبیوتر 

وإبتكاره ألقمشھ  تحمل طابعھ ، بأسلوب ثنائي وثالثي األبعاد
وإستخدامھ ، وإظھاره لكافة تفاصیل التصمیم بدقھ عالیھ، الخاص

ثم دراستھا بتطبیق العدید من المھارات بكفاءة  ، للطباعة الرقمیھ
ستخدام والتشغیل بتقنیھ عالیة بدقھ وسرعھ تواكب وجوده فى اإل

وبالرغم من كل ذلك نجد أن صناعھ  . االسواقالمنافسھ الشدیده بین 
المالبس المحلیھ لم تشھد التطور والتوجھ المستقبلي في إستخدام 
تصمیم األزیاء الرقمى بمساعدة الحاسب مما یؤدي ذلك إلي ضعف 

لعادل في األسواق العالمیھ ویرجع المیزة التنافسیة و حجب نصیبھا ا
ذلك إلي عدم اإلستعانھ بالشكل الكافي لتكنولوجیا برامج تصمیم 

  المالبس والدراسة الحالیھ 
  :Objectivesف البحث اھدأ

من  ، یھدف البحث إلي المقارنة بین برامج التصمیم الرقمي لألزیاء
لة وإعداد منظومة شام  ، أجل الوقوف علي مزایا تلك البرامج

لتصمیم األزیاء رقمیا من خالل مقارنة تلك البرامج المحددة 
  . بالبحث
  :Statement of the problemالبحث  مشكلة

  :ویمكن تحدید مشكلة البحث في التساءالت التالیة 
ما التصورالمقترح لوضع منظومة لتصمیم األزیاء من خالل 

  ؟دراسة مقارنة لبرامج التصمیم الرقمي العامة والمتخصصة
  :ویتفرع من السؤال الرئیسي األسئلة اآلتیة

بناء المنظومة المقترحة القائمة علي مزایا البرامج  أسس ما .1
  العامة والبرامج المتخصصة في تصمیم األزیاء ؟

بالمنظومة "  المصمم"ما المھارات الالزم تنمیتھا للمتدرب  .2
  المقترحة لتصمیم  األزیاء الرقمي ؟

یة المقترحة لتصمیم األزیاء في ما التصور للمنظومة الرقم .3
وقلة  ، وسھولة االستخدام ، المھارات المطلوبة( ضوء
  ) .والسرعة  ، التكلفة
    -:Significance أھمیة البحث

   -:فى األتى  أھمیة البحثتتحدد  
تطویر مستویات األداء لدي مصممي األزیاء ألنجاز كافة  –

       بینمراحل التصمیم وتنمیة مھارات الدارسین الراغ
 .تصمیم األزیاء باالستعانة بالمنظومة المقترحة 

استخدام  التصمیم الرقمى بشكل متطور ومتخصص تسھم في  –
 . الجاھزة  وصناعھ المالبس  ، في مجال تصمیم األزیاء

ربط تصمیم األزیاء بأھم مفاھیم التكنولوجیا الحدیثھ ومنھا  –
 .التصمیم الرقمي المتكامل

توصیات رجال صناعة المالبس الجاھزة استجابھ للعدید من  –
رقمي      واإلتجاھات المعاصرة نحو ضروره وجود مصمم 

یفي باحتیاجات السوق ولدیة قدرة عالیة علي منافسة األسواق 
من خالل  العالمیة بالدقة والجودة الشاملة وبشكل سریع 

 .استخدام برامج الكمبیوتر المتوافره 
  : Methodologyالبحث  منھج

   - :مد البحث على كًل من اعت
 یستخدم فى دراسة وتحلیل البرامج الرقمیة : المنھج التحلیلي

وتحدید المھارات الخاصة بالمنظومة  ، لتصمیم األزیاء
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  . المقترحة للدراسة
  یستخدم فى تطبیق المنظومة محل الدراسة : المنھج التجریبى

  .للعینة المعتمدة 
  Sample البحث عینة
 قسم المالبس الجاھزة   -الب الفرقة األولى عینة عمدیة من ط-  

وتم . قوامھا أربعون طالب. جامعة بنھا –كلیة الفنون التطبیقیة 
  15/3/2017إلي/2017 11/2تدریبھ في الفتره من 

  في مجال تصمیم "  مصمم"عینة عشوائیة من الخریجین
وتم تدریبھھم في الفصل الدراسى األول  10األزیاء قوامھا 

جلسات  10تم تطبیق المنظومة الرقمیة بواقع  2016/2017
  .ساعات) 4(مدة كل جلسة 

   Hypothesis فروض البحث
 المتدربین  درجات متوسط بین إحصائیة دالة فروق توجد

 األداء بالمنظومة لصالح المتضمنة للمھارات" الطالب"
 .المھارى البعدى

 المتدربین  درجات متوسط بین إحصائیة دالة فروق توجد
 األداء بالمنظومة لصالح المتضمنة للمھارات" خریجینال"

 .المھارى البعدى
 المتدربین لكل  درجات متوسط بین إحصائیة دالة فروق توجد

بالمنظومة  المتضمنة للمھارات" والخریجین ، الطالب"من 
 .المھارى البعدى األداء لصالح

  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار :
 مصطلحات البحث

ھو تصمیم الخطوط : Fashion Designیم األزیاء تصم
وخطوط التصمیم الداخلیة للزى  ، Silhouetteالخارجیة للزى 

ومفردات الزى والزخارف والمكمالت باإلضافة إلى نوعیة 
  )م 2002:تحیة كامل حسین. (األقمشة المناسبة للتصمیم

 ٌ َّة ٌ فِْكِری ُْطرُ  :Intellectual system َمْنُظوَمة َْي أ ُن أ ٌ تَتََضمَّ وَحة
ویقصد بھا اجرائیا في  البحث  ، )المعجم(َمفَاِھیَم َحْوَل قَِضیٍَّة فِْكِریٍَّة 
التقنیات واألدوات والوسائل  المھارات و محل الدراسھ مجموعة من

  .التي تساعد مصمم األزیاء التمام كافة مراحل تصمیم األزیاء رقمیا
وامر واإلرشادات مجموعھ متتابعھ من األProgram:برنامج 

المكتوبھ بلغة من البرمجة التي یقوم المبرمج بتزویدھا للحاسب 
: شیماء مصطفي أحمد. (ألداء مھمة معینھ بتسلسل وبخطوات محددة

2014( 
یقصد بھا اجرائیا في   :General programs برامج عامة

البحث محل الدراسھ ھي برامج تستخدم في مجال  التصمیم بشكل 
 Thomas)( مكلفة غیر صات وتتمیز بأنھا عام وفي تخص

Makryniotis:2015بین واسع نطاق على استخدامھا ویتم 
 بتعلیم الخاصة التدریب ومراكز والمدارس الجامعات وفي ، األفراد
  )2015:دمحم وئام( .الحاسب باستخدام والتصمیم الرسم

یقصد بھا اجرائیا  :Specialised Programs برامج متخصصة
، األزیاء تصمیم في بدقة ث محل الدراسھ برامج متخصصفي  البح

 األزیاء وشركات المصانع في البرامج تلك تستخدم ًما وغالبا
ًغلو نظرا الكبرى  في متخصصة نظم تحت تعمل وھى ، سعرھا ل

 رسم مجال في ھائلة امكانات األزیاء ولھا رسم وتصمیم مجال
  )2015:دمحم وئام. (األزیاء وتصمیم
بین قارن  ومصدر قاَرن   مقارنة ھي :Comparison مقارنة

نظر في  ، وازن بینھما ، قابل بینھما ، وازنھ بھ: الّشيء والّشيء 
 )المعجم(. التشابھ واالختالف
 المنظومة التدریبھ

  : التدریبیة خطوات إعداد المنظومة :أوال
 ومھارات معارف المتدربین الكساب بإعداد منظومة الدارسة قامت

النجاز كافة مراحل تصمیم  ھارات مصممي األزیاءوتنمیة م
األزیاء الرقمي  باستخدام برامج الكمبیوتر العامة المستخدمة من 

تزود المتدربین خالل المنظومة المقترحة وتھدف المنظومة الي  

المتضمنة  بداخلھا في صورة بالمعارف والمھارات الالزمة 
  :خطوات منھجیة أعدت مسبقا كاآلتي

 :ضوع المنظومةتحدید مو -1
المتدربین  ومھارات معارف ھي منظومة تدریبیة مقترح لتنمیة

لرفع وتنمیة مستواھم المھاري في تصمیم األزیاء الرقمي باستخدام 
برامج الكمبیوتر العامة المستخدمة من خالل المنظومة المقترحة 
مما یؤدي إلي خروج جیل من المصممین الرقمین لدیھم الواعي 

ایة االزمة بإتمام مراحل التصمیم بالدقة والجودة الكافي والدر
  .االزمة المطلوبھ لمواكبھ األسواق المحلیة ومن ثم العالمیة 

  :تحدید أھداف المنظومة
  :األھداف العامة للبرنامج

واألتجاھات لدي مصممي ، والمھاریة، تنمیة القدرات المعرفیة
املة والخبرات األزیاء الرقمین لیكونوا لدیھم الوعي والدرایة الك

التي تتیح لھم انجاز كافة مراحل التصمیم باستخدام التكنولوجیا 
الرقمیة بالشكل الذي یعطي الفرصة لمصنعي المالبس الجاھزة 
القدرة علي منافسة األسواق العالمیة وتلبیة احتیاجات السوق 

  بالجودة الشاملة وبشكل سریع 
  :ویمكننا تقسیم األھداف العامة إلي ما یلى

 ألھداف المعرفیة ا
 یكون المتدرب قادر على أن یكسب المعارف المرتبطة بـ  
 یفرق بین الصور النقطیة والرسوم المتجھ.   
  یتعرف علي البرامج المتخصصھ والعامھ في مجال المالبس

   الجاھزه
  یتعرف علي أدوات المنظومة لرسم األزیاء رقمیا  
 یتعرف علي الرسم المسطح للمالبس   
 تقنیات والحیاكات واإلكسسوارات المستخدمھ في یتعرف علي ال

   .مجال المالبس
 یتعرف علي تأثیرات التطریز المختلفة.   
  المنسوجة والمنقوشة المطبوعھ(یتعرف األقمشة بنوعیھا.(   
 یتعرف علي اسس تصمیم األشكال الجرافیكیة المطبوعھ.   
  المیریجات(یعطي أمثلة لألفكار اللونیة(   
 لصور الفوتوغرافیة الرقمیھتتعرف علي مفھوم ا   
 یتعرف علي ممیزات التعامل مع المكتبة الرقمیة للمالبس  

 األھداف المھاریھ 
  یكون المتدرب قادرا علىبانتھاء البرنامج 

  یستخدم أداةالقلم)(PENTOOL    لرسم األزیاء  
 یحویل األسكتش الیدوي إلي رقمي للتعامل معھ رقمیا .  
 ئى لألسكتش یعرف علي كیفیة المسح الضو  
  الجیب /یحدد الخطوات المتتابعة رسم المسطح لكال من التوب

  الجاكیت /الفستان/البنطلون/ القمیص / التیشیرت/
 یرسم التقنیات  المختلفة للمالبس.   
 یرسم الحیاكات  المختلفة للمالبس.   
 یرسم األكسسوارات المختلفة للمالبس.   
 ختلفة للمالبسیظھر الشكل الواقعي لتأثیرات التطریز الم .  
  للمنتج الملبسي) النسجیة والمطبوعھ(یبتكر األقمشة المختلفة .  
  للمنتج الملبسي)  النسجیة والمطبوعھ(یتقن تلبیس األقمشة.   
 یبتكر األقمشة المنقوشة ویقوم بعمل التكرار لھا .  
 یتقن تلبیس األقمشة المنقوشة للمنتج الملبسي .  
 دم للمنتج الملبسي یبتكر تصمیات طباعیة مختلفة تسخ  
 یوضع التصمیمات الطباعیة علي المنتج الملبسي .  
  یجید التعامل مع الصور الرقمیھ المستخدمة للمنتج الملبسي  
  إظھار  الصور الرقمیھ المختلفة بخصائص الحركة  على یتقن

   .المنتج الملبسي
 یكون مجموعات لونیھ مختلفھ للمنتج الملبسي .  
  للمنتج الملبسي ) میریجات (یجید عمل أفكار لونیھ  
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  یتقن معرفھ أي درجة  لونیھ من ألوان بانتون األزیاء
   واستخدمھا علي المنتج الملبسي

 ینشأ مكتبة مالبس .  
  یقسم كل نوع من أنواع المالبس في قائمة منفصلھ  في المكتبة

   .المنشئة
 ینفیذ مكتبة اإلكسسوارت .  
 قمشة ٌ    .ینفذ مكتبة لأل

  األھداف الوجدانیة
  یكون المتدرب قادرا علىبانتھاء البرنامج 

  یكون لدیة النظام في اتباع خطوات العمل للوصول إلي نتائج
  . سلیمة وإیجابیة

 یحرص علي الدقة في األداء للوصول للعمل الجید.   
 یصغي باھتمام أثناء الشرح .  
 یتقبل توجیھات المدربة لتنمیة المھارات بصدر رحب .  
 لمعرفة حول المھارات المكتسبةیسعي الي المزید من ا.   
 یقدیر ما تكتسب من مھارة.   
  یشارك الزمالء في الحوار وتبادل المعلومات والرأي وأن

   یكون فعاال
  )البرنامج(محتوى المنظومة 

 فى ھامة خطوة ھى بل التعلیمیة البرامج فى أساسي عنصر ھو
 ویعتمد ،للتنفیذ قابل إلى منظومة التدریبىة المنظومة أھداف تحویل

 عملیة ویتطلب، أھدافھ إطار فى واعیة علمیة نظرة إلى اختیاره
 ثم ومن ، منھ لیحقق الھدف المختارة المحتوى لعناصر دقیق تحلیل
لمتدربین مناسبا المحتوى یكون أن ویجب .المحددة النتائج ً  أحمد( .ل
 )١٩٩٥ : اللقانى حسین

 : یلى ما ضوء فى البرنامج محتوى اختیار حدد وقد
 الخاصة بالمنظومة المقترحة المحدد األھداف 
  االحتیاج لرفع المستوى المھارى لتصمیم االزیاء بإستخدام

  برامج الكمبیوتر
 السوق المحلي للمنافسھ الشاملھ في ظل التكنولوجیا  احتیاجات

  الرقمیھ
تقسم المنظومة الي ثالث مستویات من خالل تتابع المراحل 

تویات بناء علي تراكم المھارات و كل التعلیمیة وقد تم ترتیب المس
ساعات للجلسة  4مستوي یشمل عدد جلسات محددة وكل جلسة  

  .جلسات للمنظومة 10بواقع 
  المحتوى  زمن  جلسة  المستوى
المستوي 

  األول
  )المبتدأ(

1  4 
  ساعة

المفاھیم العامة لبرامج البیكسل 
والفرق بینھم  والبرامج المتجھ

علم وطبیعة استخدام كل منھم وت
المسح الضوئى لألسكتش والمعالجھ 

 PEN)(الرقمیة و إستخدام أداة القلم 
TOOL   لرسم األزیاء وتتابع

الخطوات للرسم المسطح لكال من 
 ، التیشیرت ، الجیب ، التوب(

  )البنطلون
2  4 

 ساعة
تتابع الخطوات للرسم المسطح لكال 

  )الجاكیت ، الفستان ، القمیص( من 
3  4 

 ساعة
  تقنیات رسم ال

  رسم  الحیاكات
  رسم األكسسوارات 

4  4 
 ساعة

توضیح إمكانیة إظھار الشكل الواقعي 
المستخدمھ لتأثیرات التطریز المختلفة 

  .في مجال المالبس
المستوي 

  الثاني
  )المتوسط(

5  4 
 ساعة

النسجیة والمنقوشھ (ابتكار األقمشة 
للمنتج الملبسي وعمل ) الطباعیھ

لبیسھاللمنتج التكرار لھا ومن ثم ت
  الملبسي

  المحتوى  زمن  جلسة  المستوى
6  4 

 ساعة
ابتكار تصمیات طباعیة مختلفة 

   ووضعھا علي المنتج الملبسي
7  4 

 ساعة
التعامل مع الصور الرقمیھ ووضعھا 
علي المنتج الملبسي وعمل التقنیات 

  باستخدام التأثیر ثالثي األبعاد
  المستوي
  الثالث

  )المحترف(

8  4 
 ساعة

ل تكوین المجموعات اللونیھ وعم
المقترحات اللونیھ وتكوین بالتھ 

  بانتون لألزیاء الرقمیة
9  4 

 ساعة
  تعلم انشاء مكتبة رقمیة  والتعدیل فیھا

10  4 
 ساعة

عمل مكتبة ثریھ بطرز ملبسیة 
متنوعھ  وعمل عدة تصمیمات من 

  تصمیم واحد
   -:یتم أختیارھا وفقا للمحددات األتیة: األسالیب التدریبة للمنظومة

لدیھم الرغبھ الحقیقیھ في التعلم ولدیھ الخبره في  من: بنالمتدری
  .استخدام الكمبیوتر
ومدي توافر األجھزه ، مكانھ ، زمن التدریب: ظروف التدریب

  علي اتمام التعلم المساعدهوالوسائل 
مراعاة طبیعة موضوع التدریب عند اختیار : المحتوى التدریبي

  .األسالیب التدریبھ
  .التدریببیة المختلفة ألسالیباتقانةمدى  :المدرب

   -:ویستلزم تطبیق البرنامج تحدید االتي
 استخدام على البرنامج تنفیذ یعتمد :للبرنامج التعلیمیة الوسائل

ًطبیعة تبعا متنوعة تعلیمیة وسائل  المعارف ل
 ، التعلم على وحثھم ، المتدربین انتباه لجذب والمیول ، والمھارات

  - : ھى الوسائل وھذه
 یح الشرح علي الصور بإستخدام األسھم والكتاباتتوض.  
  إستخدامdata show أثناء الشرح. 
 إستخدام كمبیوتر شخصي  
  استخدام الفیدیو التعلیمي.  

 :التدریبیة  المنظومة إلعداد المستخدمة األدوات
  COMPUTER) PC orMAC( 
 Graphics pen ant tablet 
 scanner 
 USB FLASH DRIVE 
 Adobe Illustator  
 Adobe Photoshop  
 Digital Camera 

إجراء حوار ومناقشة من خالل  وتقوم علي:األنشطة التعلیمیھ 
  طرح مجموعة من األسئلة المتعلقة بأھداف كل جلسة

  :للمنظومة التدریبیة الجلسات خطة
 بحیث التدریبی المستوى لتنفیذ المسبق التخطیط دلیالًعلى تعتبر ھى

 موضوعات سوف یذكر بالجلسة تشمل الخطوط العریضة لما 
 المحدد الزمن خالل"واتجاھات ، ومھارات ، معارف" متضمنة
 المالءمة التدریبیة الوسائل وتحدید ، بالمنظومة الواحدة للجلسة
بھا والزمن المحدد  الخاصھ والموضوع، منھا والھدف ، للجلسة

لكل جزء بھا وتوقع األسئلة التى قد یطرحھا المتدربین وذلك 
ومن ثم تحقیق الھدف منھا مع مراعاة ، خدام الوقت بشكل جیدالست

 . التحلي بالمرونة في ضوء ما یفرضة الموقف التدریبي التعلیمي
  )المبتدأ(المستوى األول 

ویتضمن أربع جلسات ویكون التدریب لمحتویات كل جلسھ بناء 
  علي تراكم المھارات من كل جلسة 

  )المبتدأ(ھدف المستوى األول 
 ، والمھارات ، المعارف المتدربین اكساب إلى الجلسة ھذه تھدف

المتعلقة بالمفاھیم العامة لكال من  برامج  االیجابیة واالتجاھات
والتعرف على  bitmapوبرامج البیكسل  vector)( المتجھة 
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واجھة المستخدم لبرنامج الفوتوشوب واأللستراتور وكیفیة  المسح 
میة لة ومھارة إستخدام أداة القلم الضوئى لألسكتش والمعالجھ الرق

)(PEN TOOL   لرسم األزیاء ومھارة الرسم المسطح لكال من
، الفستان ، القمیص ، البنطلون  ، التیشیرت ، الجیب، التوب(

 ومھارات رسم التقنیات والحیاكات واألكسسورات )الجاكیت
 المستوى من الفاعلیة وقیاس، واظھار التأثیر الواقعي للتطریز

  .منھ والعائد ، دریبیالت
  )المبتدأ(أھداف جلسات المستوى األول 

  :یشمل المستوى األول اربع جلسات حددت أھدافھا كالتالي
  الجلسة األولى

یستطیع المتدرب بعد دراسة الجلسة ـ  :االھداف المعرفیة
  :قادرةعلى أن

یتعرف علي المفاھیم العامھ األساسیة للبرامج العامھ في مجال  -
 جاھزهالمالبس ال

 .یفرق بین الصور النقطیة والرسوم المتجھ -
یتعرف علي  واجة المستخدم الخاصة ببرنامج الفوتوشوب  -

 .واأللستریتور
 .یتعرف علي أدوات المنظومة لرسم األزیاء رقمیا -

 .یتعرف علي الرسم المسطح للمالبس -
یستطیع المتدرب بعد دراسة الجلسة قادرةعلى  :األھداف المھاریة

  :أن
  .لرسم األزیاء  PEN TOOL) (القلم  أداةیستخدم  -
  .یحول األسكتش الیدوي إلي رقمي للتعامل معھ رقمیا  -
 .یتعرف علي كیفیة المسح الضوئى لألسكتش  -
  - )(topالتوب (یحدد الخطوات المتتابعة رسم المسطح لكال من -

 )( T- SHIRT التیشیرت  -)SKIRT(الجیب 
 ).PANTS(البنطلون  -

یستطیع المتدرب بعد دراسة الجلسة  :االھداف الوجدانیة
  :قادرةعلى أن

 .یشعر بالفرق بین البرامج المتجھ والعامھ  -
 .یقدر اھمیة الدقة واالتقان أثناء الرسم المسطح للمنتج الملبسي -

  الجلسة الثانیة
یستطیع المتدرب بعد دراسة الجلسة ـ  :االھداف المعرفیة

  :قادرةعلى أن
  سللمالبیتعرف علي الرسم المسطح  -

یستطیع المتدرب بعد دراسة الجلسة قادرةعلى :األھداف المھاریة
  :أن

  یحدد الخطوات المتتابعة للرسم المسطح لكال من -
  ).SHIRT(القمیص  -
 ) .DRESS(الفستان  -
 ).JACKET(الجاكیت  -

یستطیع المتدرب بعد دراسة الجلسة قادرةعلى :االھداف الوجدانیة
  :أن

  .وترباستخدام الكمبی الرسمینمي مھارات  -
  الجلسة الثالثة

یستطیع المتدرب بعد دراسة الجلسة ـ  :االھداف المعرفیة
  :قادرةعلى أن

یتعرف علي التقنیات والحیاكات واإلكسسوارات المستخدمھ  -
  .في مجال المالبس

یستطیع المتدرب بعد دراسة الجلسة قادرةعلى :األھداف المھاریة
  :أن

  .یرسم التقنیات  المختلفة للمالبس -
  .حیاكات  المختلفة للمالبسیرسم ال -
  .یرسم األكسسوارات المختلفة للمالبس -

یستطیع المتدرب بعد دراسة الجلسة قادرةعلى :االھداف الوجدانیة
  :أن

یقدر أھمیة ما یكتسبة من مھارة رسم التقنیات و الحیاكات  -

 .واألكسسوات
  .یشعر بأي خطا أثناء الرسم -

  الجلسة الرابعة
ع المتدرب بعد دراسة الجلسة ـ یستطی :االھداف المعرفیة

  :قادرةعلى أن
 .یتعرف علي تأثیرات التطریز المختلفة -

یستطیع المتدرب بعد دراسة الجلسة قادرةعلى :األھداف المھاریة
  :أن

  لتأثیرات التطریز المختلفة الواقعيیظھر الشكل  -
یستطیع المتدرب بعد دراسة الجلسة قادرةعلى :االھداف الوجدانیة

  :أن
 .ة سبب الخطأیھتم بمعرف -

  )المبتدأ(تقویم جلسات المستوى األول 
  الجلسة األولى

روعى فى التقویم أن یكون شامل للجوانب المعرفیة من خالل 
اذكر مفھوم : 1األسئلة المستمرة طوال الفترة التدربیة منھا س

البرامج العامھ المستخدمة في مجال المالبس الجاھزه ؟ وماھى 
الرسم المسطح للمالبس الجاھزة اذكر مفھوم :2أنواعھا ؟س 

ً ذلك بالخطوات ؟س ماالفرق بین الصور النقطیة :3وأنواعة موضحا
والرسوم المتجھ ؟ وللنواحى المھاریة من خالل التدوین فى بطاقات 

ومن خالل مشاركتھ وتجاوبھ أثناء  ، المالحظة الخاصة بكل متدرب
لنھائى من خالل وأخیرا التقویم ا. والتطبیق العملة، التدریب والشرح

  .تقویم المنتج النھائى لكل متدرب
  الجلسة الثانیة

روعى فى التقویم أن یكون شامل للجوانب المعرفیة من خالل 
اذكر أنواع الرسم :1األسئلة المستمرة طوال الفترة التدربیة منھا س

ً ذلك بالخطوات؟وللنواحي   المسطح للمالبس الجاھزة موضحا
فى بطاقات المالحظة الخاصة بكل  المھاریة من خالل التدوین

، ومن خالل مشاركتھ وتجاوبھ أثناء التدریب والشرح ، متدرب
وأخیرا التقویم النھائى من خالل تقویم المنتج . والتطبیق العملة

  .النھائى لكل متدرب
  الجلسة الثالثة

روعى فى التقویم أن یكون شامل للجوانب المعرفیة من خالل 
التقنیات ما ھي : 1س:الفترة التدربیة منھا  األسئلة المستمرة طوال

؟ والحیاكات واإلكسسوارات المستخدمھ في مجال المالبس
وللنواحى المھاریة من خالل التدوین فى بطاقات المالحظة الخاصة 

، ومن خالل مشاركتھ وتجاوبھ أثناء التدریب والشرح ، بكل متدرب
ل تقویم المنتج وأخیراالتقویم النھائى من خال. والتطبیق العملة

  .النھائى لكل متدرب
  الجلسة الرابعة

روعى فى التقویم أن یكون شامل للجوانب المعرفیة من خالل 
ھي ما ھي : 1س:األسئلة المستمرة طوال الفترة التدربیة منھا 

المالبس وكیفیة  مجالتأثیرات التطریز المختلفة المستخدمھ في 
مھاریة من خالل التدوین رقمیا؟ وللنواحى ال اظھار شكلھا الواقعي

ومن خالل مشاركتھ  ، فى بطاقات المالحظة الخاصة بكل متدرب
وأخیراالتقویم . والتطبیق العملة، وتجاوبھ أثناء التدریب والشرح

  .النھائى من خالل تقویم المنتج النھائى لكل متدرب
  )المبتدأ(استراتیجیات التدریس المستخدمة للمستوى األول 

  :الجلسة األولى
 : حیث تقسم الجلسة إلى جزئین  :المحاضرة -1

نظرى یتناول دارسة المفاھیم العامة لبرامج البیكسل : الجزء األول
 والبرامج المتجھ والماسح الضوئي 

اني  زء الث م: الج ي رس م ف تخدام أداة القل وب(واس ب، الت ، الجی
  )البنطلون ، التیشیرت

  :المناقشــة -2
ئ  -أ  ن األس ة م داد مجموع تم إع ث ی ى حی زئین وھ ول الج  لة ح

اھزه  س الج ال المالب ي مج ھ ف رامج العام ھ للب اھیم العام  -المف
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ھ وم المتج ة والرس ور النقطی ین الص ھ ب ي  -.التفرق رف عل التع
تریتور وب واأللس امج الفوتوش ة ببرن تخدم الخاص ة المس    -واج

س  -أدوات المنظومة لرسم األزیاء رقمیا طح للمالب الرسم المس
 الجاھزة

  .قاء األسئلة ویطلب من المتدرببین اإلجابة علیھاإل  -ب
ى1س م المتجھ ل والرس د بالیكس اذا یقص م  -.م وم الرس ا مفھ م

طح وب 2س.المس امج الفوتوش ن برن ل م وائم وأدوات ك ر ق اذك
  .واأللستراتور

  .فتح باب الحوار والمناقشة والتساوالت بحریة تامة  -ج
  للمھارات اآلتیة: البیان العملي -3

م  ةااستخدم أدا اء  PEN TOOL)(لقل م األزی طح  -لرس م المس رس
  ) .البنطلون ، التیشیرت، الجیب، التوب(لكال من 

  الجلسة الثانیة
 : حیث تقسم الجلسة إلى جزئین  :المحاضرة -4

  )البنطلون ، التیشیرت، الجیب، التوب(اسخدام أداة القلم في رسم
  :المناقشــة -5
 :ل الجزئین وھى حیث یتم إعداد مجموعة من األسئلة حو  -أ 
ا  اء رقمی م األزی ة لرس س  -أدوات المنظوم طح للمالب م المس الرس

 الجاھزة
  .إلقاء األسئلة ویطلب من المتدربین اإلجابة علیھا  -ب
  .ما مفھوم الرسم المسطح للمالبس الجاھزة1س
  .فتح باب الحوار والمناقشة والتساوالت بحریة تامة  -ج
  للمھارات اآلتیة: البیان العملي -1

  ).الجاكیت، الفستان، القمیص(رسم المسطح لكال من
  الجلسة الثالثة

 : حیث تقسم الجلسة إلى جزئین  :المحاضرة -6
زء األول رف : الج اول التع رى یتن ات نظ ات والحیاك ي التقنی عل

 .واإلكسسوارات المستخدمھ في مجال المالبس
اني  ة الجزء الث وارات المختلف ات و األكسس ات و الحیاك م التقنی رس

  .للمالبس
  :المناقشــة -7
  :حیث یتم إعداد مجموعة من األسئلة حول الجزئین وھى   -أ 

تخدمھ التعرف 1س وارات المس ات واإلكسس ات والحیاك ي التقنی عل
  .في مجال المالبس وكیفیة رسمھا

  .إلقاء األسئلة ویطلب من المتدربین اإلجابة علیھا  -ب
ستخدمھ في مجال ما ھي التقنیات والحیاكات واإلكسسوارات الم1س

  المالبس وكیف یمكن رسمھا رقمیا
  .فتح باب الحوار والمناقشة والتساوالت بحریة تامة  -ج
  للمھارات اآلتیة: البیان العملي -1

  .رسم التقنیات و الحیاكات و األكسسوارات المختلفة للمالبس
  الجلسة الرابعة

 : حیث تقسم الجلسة إلى جزئین  :المحاضرة -8
علي تأثیرات التطریز المختلفة یتناول التعرف نظرى : الجزء األول

 .المستخدمھ في مجال المالبس
ة  ز المختلف أثیرات التطری واقعي لت كل ال ار الش اني إظھ زء الث الج

  .المستخدمھ في مجال المالبس
  :المناقشــة -9
  :حیث یتم إعداد مجموعة من األسئلة حول الجزئین وھى   -أ 

ز المخالتعرف 1س أثیرات التطری ال علي ت ي مج تخدمھ ف ة المس تلف
  .المالبس وكیفیة اظھار شكلھا الواقعي رقمیا

  .إلقاء األسئلة ویطلب من المتدربین اإلجابة علیھا  -ب
ما ھي تأثیرات التطریز المختلفة المستخدمھ في مجال المالبس 1س

  .وكیفیة اظھار شكلھا الواقعي
  .فتح باب الحوار والمناقشة والتساوالت بحریة تامة  -ج
  للمھارات اآلتیة: البیان العملي -1

  اظھار الشكل الواقعي لتأثیرات التطریز المختلفة
  )المتوسط(المستوى الثاني 

ویتضمن ثالث جلسات ویكون التدریب لمحتویات كل جلسھ بناء 
  علي تراكم المھارات من كل جلسة 

  )المتوسط(ھدف المستوى الثاني 
 ، والمھارات ، ارفالمع المتدربین اكساب إلى الجلسة ھذه تھدف

النسجیة والمنقوشھ (بمھارة انشاء األقمشة  االیجابیة واالتجاھات
للمنتج الملبسي وعمل التكرار لھا وبمھاره تلبیسھا علي ) الطباعیھ 

نتج الملبسي ومھاره أبتكار تصمیمات طباعیة مختلفة ووضعھا الم
مع كافة الصور الرقمیة علي المنتج علي المنتج الملبسي والتعامل 

الملبسي وعمل تقنیات ذات تأثیر ثالثي األبعاد وقیاس فاعلیة 
  .المستوى والعائد منة 

  )المتوسط(أھداف جلسات المستوى الثاني 
  :یشمل المستوى الثاني ثالث جلسات حددت أھدافھا كالتالي

  الجلسة الخامسة
ادر تھاءانالمتدرب بعد  یكونـ  :االھداف المعرفیة ىا الجلسة ق  عل

  :أن
 .وطریقة انشاءھا   patternیتعرف علي الزخزفھ  -
 .لألقمشھ    patternیذكر أسس عمل الزخرفھ  -
 .یعدد الطرق المختلفھ ألنشاء األقمشة -
  .یحدد األقمشھ المستخدمة للمنتج الملبسي -
  یخزن حصیلھ من الطرق تستخدمھا في ابتكار األقمشھ  -

 علىا الجلسة قادر انتھاءالمتدرب بعد  یكون :اریةاألھداف المھ
  :أن
جیة  - ة النس ر  األقمش غیره (یبتك ات الص   -) gingham(المربع

ات    -)  CHEVRON(المموجة   -) STRIPES(المقلمة  المعین
)Argyle (-   الكروھات)PLAID.(( 
 .یبتكر االقمشة الطباعیھ المنقوشة ویستطیع عمل التكرار لھا -
  .بتلبیس األقمشة علي المنتج الملبسي یقوم -

اءالمتدرب بعد  یكون :االھداف الوجدانیة ادر انتھ ة ق ىا الجلس  عل
  :أن

 .یكتسب مھارة أنشاء األقمشھ مبتكرة -
  .یشعر بالسعاده لقیامھ بأنشاء أقشمة وتصمیمات مبتكرة -

  الجلسة السادسة
ادر انتھاءالمتدرب بعد  یكون ـ :االھداف المعرفیة ى االجلسة ق  عل

  :أن
تج  - ة للمن میمات طباعی ار تص ھ البتك س الالزم رف األس یع

  .الملبسي
ادرةعلى :األھداف المھاریة ة ق یستطیع المتدرب بعد دراسة الجلس

  :أن
  .یبتكر تصمیمات طباعیھ ویضعھا علي المنتج الملبسي -

یستطیع المتدرب بعد دراسة الجلسة قادرةعلى :االھداف الوجدانیة
   :أن

 .كتسبھ من مھاره أثناء عملھیقدر أھمیھ ما ی -
  .الدقة في األداء للوصول للعمل الجید -

  الجلسة السابعھ
ادر انتھاءالمتدرب بعد  یكونـ  :االھداف المعرفیة ىا الجلسة ق  عل

   :أن
  یعرف مفھوم الصوره الفوتوغرافیھ الرقمیة -

 علىا الجلسة قادر انتھاءالمتدرب بعد  یكون :األھداف المھاریة
  :أن

تطیع الت - ي یس عھا عل ھ ووض ور الرقمی ة الص ع كاف ل م عام
  .المنتج الملبسي 

  .یقوم بعمل تقنیات ذات تأثیر األبعاد -
 علىا الجلسة قادر انتھاءالمتدرب بعد  یكون :االھداف الوجدانیة

   :أن
  .یصغي بإھتمام أثناء الشرح  -
 .یسعي الي المزید من المعرفة حول المھارات المكتسبة -

  )المتوسط(لثاني المستوى اتقویم الجلسات 
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  الجلسة الخامسة
روعى فى التقویم أن یكون شامل للجوانب المعرفیة من خالل 

علي اذكر مفھوم : 1س:األسئلة المستمرة طوال الفترة التدربیة منھا 
الطرق المختلفھ  عدد: 2س وطریقة انشاءھا؟   patternالزخزفھ 

یة اذكر طریقة تكرار األقمشة الطباع: 3؟س ألنشاء األقمشة
المنقوشة ؟ وللنواحى المھاریة من خالل التدوین فى بطاقات 

ومن خالل مشاركتھ وتجاوبھ أثناء  ، المالحظة الخاصة بكل متدرب
وأخیرا التقویم النھائى من خالل . والتطبیق العملة، التدریب والشرح

  .تقویم المنتج النھائى لكل متدرب
  الجلسة السادسة

للجوانب المعرفیة من خالل  روعى فى التقویم أن یكون شامل
یعرف اذكر : 1س:األسئلة المستمرة طوال الفترة التدربیة منھا 

وللنواحى األسس االزمھ البتكار تصمیمات طباعیة للمنتج الملبسي ؟
المھاریة من خالل التدوین فى بطاقات المالحظة الخاصة بكل 

، ومن خالل مشاركتھ وتجاوبھ أثناء التدریب والشرح ، متدرب
وأخیراالتقویم النھائى من خالل تقویم المنتج . التطبیق العملةو

  .النھائى لكل متدرب
  الجلسة السابعھ

روعى فى التقویم أن یكون شامل للجوانب المعرفیة من خالل 
اذكر مفھوم : 1األسئلة المستمرة طوال الفترة التدربیة منھا س

ل التدوین وللنواحى المھاریة من خالالصوره الفوتوغرافیھ الرقمیة
ومن خالل مشاركتھ  ، فى بطاقات المالحظة الخاصة بكل متدرب

وأخیراالتقویم . والتطبیق العملة، وتجاوبھ أثناء التدریب والشرح
  .النھائى من خالل تقویم المنتج النھائى لكل متدرب

  )المتوسط(استراتیجیات التدریس المستخدمة للمستوى الثاني 
  الجلسھ الخامسھ

  :المحاضرة -1
 : یث تقسم الجلسة إلى جزئینح

   patternالتعرف علي الزخزفھ نظرى یتناول فیة : الجزء األول
 .وطریقة انشاءھا والطرق المختلفة ألنشاء األقمشة

للمنتج ) النسجیة والمنقوشھ الطباعیھ(ابتكار األقمشة : الجزء الثاني 
  .الملبسي وعمل التكرار

  :المناقشــة -2
  :ة من األسئلة حول الجزئین وھى حیث یتم إعداد مجموع  -أ 
أسس عمل الزخرفھ   - .وكیفیة  انشاءھا   patternالزخزفھ  

pattern   األقمشھ المستخدمة للمنتج الملبسي  - لألقمشھ.   
  .إلقاء األسئلة ویطلب من المتدربین اإلجابة علیھا  -ب
الطرق المختلفھ ألنشاء عدد2س. patternالزخزفھماذایقصد1س

  . األقمشة الطباعیة المنقوشةراذكرطریقة تكرا3س .األقمشة
  .فتح باب الحوار والمناقشة والتساوالت بحریة تامة  -ج
  للمھارات اآلتیة: البیان العملي -3
  - ) gingham(المربعات الصغیره (ابتكار األقمشة النسجیة  -

المعینات    - )  CHEVRON(المموجة   -) STRIPES(المقلمة 
)Argyle ( -  الكروھات )PLAID.((-  ابتكار االقمشة الطباعیھ

  .تلبیس األقمشة علي المنتج الملبسي  -.المنقوشة وعمل التكرار لھا
  الجلسة السادسة

 : حیث تقسم الجلسة إلى جزئین  :المحاضرة -1
األسس االزمھ البتكار نظرى یتناول دارسة : الجزء األول

 تصمیمات طباعیة للمنتج الملبسي
تصمیات طباعیة مختلفة ووضعھا علي المنتج  ابتكار: الجزء الثاني 

  الملبسي
  :المناقشــة -2
  :حیث یتم إعداد مجموعة من األسئلة حول الجزئین وھى   -أ 

ابتكار  - .األسس االزمھ البتكار تصمیمات طباعیة للمنتج الملبسي
 .تصمیات طباعیة مختلفة ووضعھا علي المنتج الملبسي

 .بین اإلجابة علیھاإلقاء األسئلة ویطلب من المتدر  -ب
  .تصمیمات طباعیة للمنتج الملبسي ما ھي األسس االزمھ البتكار

  .فتح باب الحوار والمناقشة والتساوالت بحریة تامة  -ج
  للمھارات اآلتیة: البیان العملي -3

  .ابتكار تصمیات طباعیة مختلفة ووضعھا علي المنتج الملبسي
  الجلسة السابعھ

 : إلى جزئین حیث تقسم الجلسة  :المحاضرة -1
األسس االزمھ البتكار نظرى یتناول دارسة : الجزء األول

 تصمیمات طباعیة للمنتج الملبسي
ابتكار تصمیات طباعیة مختلفة ووضعھا علي المنتج : الجزء الثاني 

  الملبسي
  :المناقشــة -2
  :حیث یتم إعداد مجموعة من األسئلة حول الجزئین وھى   -أ 
  فیھ الرقمیةمفھوم الصوره الفوتوغرا  -

 .إلقاء األسئلة ویطلب من المتدربین اإلجابة علیھا  -ب
  .كیف یتم التعامل رقمیا مع الصوره الرقمیة علي المنتج الملبسي

  .فتح باب الحوار والمناقشة والتساوالت بحریة تامة  -ج
  للمھارات اآلتیة: البیان العملي -3

ي وعمل التعامل مع الصور الرقمیھ ووضعھا علي المنتج الملبس
  التقنیات باستخدام التأثیر ثالثي األبعاد

  )المحترف(المستوى الثالث 
ویتضمن ثالث جلسات ویكون التدریب لمحتویات كل جلسھ بناء 

  علي تراكم المھارات من كل جلسة 
  )المحترف(ھدف المستوى الثالث 

 ، والمھارات ، المعارف المتدربین اكساب إلى الجلسة ھذه تھدف
بمھارة تكوین مجموعات لونیھ ومھاره تكوین  الیجابیةا واالتجاھات

واستخدام بالتة بانتون لألزیاء الرقمیھ ومھاره  مقترحات لونیھ 
انشاء مكتبة والتعدیل بھا واستخدام كل المھارات السابقھ في التعامل 

وقیاس  ) ..…pattern- brush- swatches(مع المكتبھ من  
  .فاعلیة المستوى والعائد منة

  )المحترف(داف جلسات المستوى الثالث أھ
  :یشمل المستوى الثالث ثالث جلسات حددت أھدافھا كالتالي

    الجلسة الثامنة
  :على أناالمتدرب بعد الجلسة قادر یكونـ  :االھداف المعرفیة

 .یتعرف على مفھوم المجموعات اللونیھ -
 .یعطي أمثلھ للمقترحات اللونیھ للتصمیم الرقمى -
 .النظم الرقمیھ ومن بینھا نظام بانتون لألزیاءیفرق بین أنواع  -
  .یعطي أمثلھ للمقترحات اللونیھ لنظام بانتون لألزیاء الرقمیة -

   :على أناالمتدرب بعد الجلسة قادر یكون :األھداف المھاریة
  .بانشاء مجموعات لونیھ مختلفھ للمنتج الملبسي  یقوم  -
  .ملبسيللمنتج ال) میریجات (یجید عمل مقترحات   لونیھ  -
  .معرفھ أي درجة  لونیھ من ألوان بانتون األزیاء یتقن -

   :على أناالمتدرب بعد الجلسة قادر یكون :االھداف الوجدانیة
  .یكتسب مھارة اعداد تكوینات لونیھ متناسقھ -
مشاركة الزمالء في الحوار وتبادل المعلومات والرأي وأن  -

  .یكون فعاال
  الجلسة التاسعة

  :على أناالمتدرب بعد الجلسة قادر یكون ـ :االھداف المعرفیة
 یفرق بین المكتبة التلقلیدیة والرقمیة للمالبس الجاھزه -

یجید  :على أناالمتدرب بعد الجلسة قادر یكون :األھداف المھاریة
  .انشاء مكتبة مالبس

  .یستطیع انشاء عدة تصمیمات من تصمیم واحد -
 :على أناالمتدرب بعد الجلسة قادر یكون :االھداف الوجدانیة

  .یشعر بالسعادة النشاء مكتبھ مالبس خاصھ بھ -
  یقبل توجیھات المدربة لتنمیة المھارات بصدر رحب -

  الجلسة العاشره
   :على أناالمتدرب بعد الجلسة قادر یكونـ  :االھداف المعرفیة

  .یتعرف علي ممیزات انشاء مكتبة المالبس رقمیا -
  :على أناقادرالمتدرب بعد الجلسة  یكون :األھداف المھاریة
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كل نوع من أنواع المالبس في قائمة منفصلھ  في المكتبة یقسم  -
  .المنشئة

  .ینفیذ مكتبة اإلكسسوارت -
  .ینفیذ مكتبة لألقمشة  -
  .یع انشاء عدة تصمیمات من تصمیم واحدیستط -

  :على أناالمتدرب بعد الجلسة قادر یكون :االھداف الوجدانیة
  .طرز الملبسیھ المختلفھیدرك أھمیھ الدقة واألتقان في عمل ال -
  .یشعر بالثقھ لقیامة برسم منتج ملبسي متكامل -

 )المحترف(المستوى الثالث تقویم الجلسات 
  الجلسھ الثامنة

روعى فى التقویم أن یكون شامل للجوانب المعرفیة من خالل 
اذكر مفھوم : 1س:األسئلة المستمرة طوال الفترة التدربیة منھا 

أنواع النظم اذكر الفرق بین : 2س المجموھات اللونیة؟
؟ أمثلھ للمقترحات اللونیھ للتصمیم الرقمياعطاى : 3؟س.الرقمیھ

وللنواحى المھاریة من خالل التدوین فى بطاقات المالحظة الخاصة 
، ومن خالل مشاركتھ وتجاوبھ أثناء التدریب والشرح ، بكل متدرب

یم المنتج وأخیرا التقویم النھائى من خالل تقو. والتطبیق العملة
  .النھائى لكل متدرب

  الجلسة التاسعھ
روعى فى التقویم أن یكون شامل للجوانب المعرفیة من خالل 

بین اذكر الفرق : 1األسئلة المستمرة طوال الفترة التدربیة منھا س 
؟وللنواحى المھاریة من المكتبة التلقلیدیة والرقمیة للمالبس الجاھزه

ومن  ، ة الخاصة بكل متدربخالل التدوین فى بطاقات المالحظ
. والتطبیق العملة، خالل مشاركتھ وتجاوبھ أثناء التدریب والشرح

  .وأخیراالتقویم النھائى من خالل تقویم المنتج النھائى لكل متدرب
  الجلسة العاشرة

روعى فى التقویم أن یكون شامل للجوانب المعرفیة من خالل 
ممیزات انشاء ما: 1ھا س األسئلة المستمرة طوال الفترة التدربیة من

؟وللنواحى المھاریة من خالل التدوین فى .مكتبة المالبس رقمیا
ومن خالل مشاركتھ  ، بطاقات المالحظة الخاصة بكل متدرب

وأخیراالتقویم . والتطبیق العملة، وتجاوبھ أثناء التدریب والشرح
  .النھائى من خالل تقویم المنتج النھائى لكل متدرب

  )المحترف(تدریس المستخدمة للمستوى الثالث استراتیجیات ال
  الجلسة الثامنة

 : حیث تقسم الجلسة إلى جزئین  :المحاضرة -1
مفھوم المجموعات اللونیھ نظرى یتناول دارسة : الجزء األول

واعطاء أمثلھ للمقترحات اللونیھ للتصمیم بالنظم الرقمیة 
 .نتون لألزیاءوالتفرق بین النظم الرقمیھ ومن بینھا نظام با.المختلفة

التعامل مع اللون رقمیا وانشاء المجموعات : الجزء الثاني 
  .والمقترحات اللونیھ

  :المناقشــة -2
  :حیث یتم إعداد مجموعة من األسئلة حول الجزئین وھى   -أ 

أنواع النظم اذكر التفرقھ بین  -.مفھوم المجموعات اللونیھما 
 .تصمیم الرقميأمثلھ للمقترحات اللونیھ للاعطاى  -.الرقمیھ

  .إلقاء األسئلة ویطلب من المتدربین اإلجابة علیھا  -ب
النظم الرقمیھ ما الفرق بین  -.بالمجموعات اللونیھماذا یقصد 

  اذكر مقترحات لونیة مختلة للتصمیم الرقمي -المختلفة
  .فتح باب الحوار والمناقشة والتساوالت بحریة تامة  -ج
  للمھارات اآلتیة: البیان العملي -3

  .التعامل مع األلوان رقمیا  في المنتج الملبسي
  الجلسة التاسعھ

 : حیث تقسم الجلسة إلى جزئین  :المحاضرة -4
بین المكتبة التلقلیدیة والرقمیة نظرى یتناول الفرق : الجزء األول

  للمالبس الجاھزه
  انشاء مكتبة رقمیة  والتعدیل فیھا: الجزء الثاني 

  :المناقشــة -5
 :اد مجموعة من األسئلة حول الجزئین وھى حیث یتم إعد  -أ 

  .بین المكتبة التلقلیدیة والرقمیة للمالبس الجاھزهالتفرقھ بین  -
  .إلقاء األسئلة ویطلب من المتدربین اإلجابة علیھا  -ب

  ما خطوات انشاء مكتبة المالبس الرقمیھ
  .فتح باب الحوار والمناقشة والتساوالت بحریة تامة  -ج
  للمھارات اآلتیة: البیان العملي -1

  .انشاء مكتبة مالبس رقمیھ والتعدیل فیھا
  الجلسة العاشرة

 : حیث تقسم الجلسة إلى جزئین  :المحاضرة -6
 .ممیزات انشاء مكتبة المالبس رقمیانظرى یتناول : الجزء األول

  .انشاء طرز متنوعھ ووضھا بمكتبة المالبس الرقمیھ: الجزء الثاني 
  :المناقشــة -7
 :إعداد مجموعة من األسئلة حول الجزئین وھى  حیث یتم  -أ 

  .ممیزات انشاء مكتبة المالبس رقمیا  - -
  .إلقاء األسئلة ویطلب من المتدربین اإلجابة علیھا  -ب
  .مكتبة مالبس متكاملة رقمیا انشاءما خطوات  -
  .فتح باب الحوار والمناقشة والتساوالت بحریة تامة  -ج
  للمھارات اآلتیة: البیان العملي -1

  .انشاء طرز متنوعھ ووضھا بمكتبة المالبس الرقمیھ
  .وعمل عدة تصمیمات من تصمیم واحد

  تحدید المراحل اإلجرائیة  لتطبیق المنظومة
والمھارات  االزمة  ، دراسة البرامج الرقمیة لتصمیم األزیاء .1

وبالبحوث  ، لتصمیم األزیاء الرقمي  بالمراجع العلمیة
بالدراسة الحالیة التى تناولت  والدراسات السابقة والمرتبطة

وطرق إخراجھا المتنوعة وعرضھا بالطرق  ، تصمیم األزیاء
والمصمم من  ، واألسالیب المختلفة لتبرر ما یتمیز بھ الطالب

 . فكر عن غیره
مقارنة  برامج التصمیم الرقمي لألزیاء  ل إجراء دراسة  .2

والوقوف علي ایجابیات   ، والبرامج العامة ، المتخصصة
 البرامج المتخصصة والعامة

العالمیة التالیھ المتخصصة في مجال تصمیم  المقرراتتم أخذ  .3
 lynda ) محل الدراسھ(األزیاءباستخدام الكمبیوتر 

(Photoshop for Fashion Design Rendering 
Techniques and illustrator for fashion) - fashion 

illustrator(cad)-  illustrator 4fashion  
ُ  ، اإلعداد لتطبیق المنظومة المقترحة .4 والخاصة بمحتوھا وفقا

للھدف منھا لتصل فى النھایة إلى تحقیق الھدف العام إلعداد 
 . األزیاء" مصممین"والخریجین  ، الطالب

مجموعة من األساتذة  ید تقویم المنظومة المقترحة على .5
ثم  ومن ، األكادیمیین المتخصصین بالمجال إلبداء الرأي فیھا

تحدید وتجمیع نقاط القوة جمیعھا لتطویرھا ووضعھا ضمن 
وتحسین نقاط الضعف فیھا  ، المھارات المحددة بالمنظومة

وبذلك من . وإجراء التعدیالت المقترحة والمتفق علیھا من قبلھم
 .خالل مقیاس تقدیر محل الدراسة

تحدید المھارات الخاصة بتصمیم األزیاء لدى الخریجین لقسم  .6
ً بالصناعةالمال وطالب الفرقة  ، بس الجاھزة والقائمیین فعلیا

 –كلیة الفنون التطبیقیة   -قسم المالبس الجاھزة   - االولى 
  . ومصمم الغد فى التخصص ، باعتباره طالب الیوم

من قبل السادة األساتذة المحكمین  ، تقویم نھائى للمنظومة .7
القائمین ومصممین األزیاء  ، األكادیمین والخبراء بالمجال

  ".محل الدراسة"بالعمل فى السوق المصرى 
القائمیین "  مصممین"الخریجین مع عینةتطبیق المنظومة   .8

ً بالصناعة قسم المالبس   -وطالب األزیاء بالفرقة األولى ، فعلیا
بالشرح والبیان " عینة البحث"كلیة الفنون التطبیقیة   -الجاھزة

 ، العلمیة المنطقیةوالخطوات المتسلسة " العملى"التوضیحى 
وتعدیل بالمنظومة محل الدراسة  ، وتقویم ، وذلك بعد مراجعة

وما فیھا من مھارات مطلوبة لتصمیم األزیاء بالبرامج الرقمیة 
  .لتحقیق الھدف منھا 
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أثناء " المصممین القائمین بالصناعة"تقویم أداء الخریجین  .9
ظة باستخدام بطاقة مالح" محل الدراسة"تطبیق المنظومة 

 . لتقییم أدائھم من تطبیق تلك المواصفات جمیعھا
" محل الدراسة"تطبیق المنظومة تقویم أداء الطالب أثناء  .10

باستخدام بطاقة مالحظة لتقییم أدائھم من تطبیق تلك 
 .المواصفات جمیعھا 

11.  ً  .تسجیل النتائج ومعالجتھا إحصائیا
 :تطبیق المنظومة المقترحة

  :ةتطبیق المنظوم قبل ما مرحلة .1
 السادة من مجموعة بعرضھاعلى ھاتطبیق قبل المنظومة  قومت 

 من للتأكد جلسات من بمایحتویھا بالمجال المتخصین اآلكادیمیین
 كل قومت كما ، وللتعلم المحددة لألھداف صالحیتھاومالءمتھا

 وتحسین ، لتطویرھا القوه نواحى على للوقوف حده على جلسة
 الحالى البحث للمنظومة فى یاسالق أدوات وتمثلت .الضعف نواحى
تقییم المنظومة من السادة األساتذة اعضاء ھیئة  بطاقة"  -:باآلتى

 األداء وطبق، المھارى لألداء المالحظة بطاقة"و التدریس 
 من طلب حیث لمھارات المتدربین  أداء مالحظة بطاقة المھارى

 معرفتھن بعدم جمیعھن وأقر ، المھارى األداء بتنفیذ القیام الجمیع
ًى جدا ضعیفة درجاتھم أن الباحثة اعتبرت المھارات ولذلك لتلك  ف

  .القبلیة القیاس أدوات
 :التدریب تطبیق مرحلة .2
 عن البحث قیاس بأدوات جلساتھا تطبیق أثناء المنظومة  قومت .3

 ومتابعة الشفویة باألسئلة للمنظومة الداخلى التقویم طریق
بالتقنیات  والخاصة دربینللمت العملیة المھارات أداء ومالحظة
 ثم ومن .قبل من المحددة القیاس بأدوات بالمنظومة المھاریھ

ُذت منظومة مقترحة لتصمیم  " وھي المقترحة المنظومة نف
 بواقع االزیاء من خالل دراسة مقارنة لبرامج التصمیم الرقمي

 ، جلسات عشر تطبیقھا وتتطلب ، الواحدة للجلسة ساعات أربع
 شامال ساعة أربعون كامال البرنامج تنفیذ قاستغرا ثم ومن

ًإلطارالنظري   .العملى واإلطار ا
  :التدریب بعد ما مرحلة .4

 التى األدوات بنفس تطبیقھا بعد البحث بأدوات المنظومة  قومت
 بنود بتصحیح الباحثة قامت وقد ، قبلیا تطبیقھا سبق

تقییم  تقییم بنود بطاقة وتصحیح بعدى /قبلى المالحظة بطاقة
 .األساتذة اعضاء ھیئة السادة من مجموعة قبل المنظومة من

 االحتیاجات تحلیل بعد بالبحث الخاصة القیاس أدوات ُعدت أ وقد
  ، والمھاریة، المعرفیة للمتدربات التدریبیة
لتنمیة مھارات المتدربین  وأھدافھا ، البرنامج محتوى وتحدید

 تلك تحقیق لىعً  دلیال تعد التي، بالتعرف علي مھاره المنظومة
 مالحظة بطاقة  - تقییم المنظومة األتى بطاقة فى وتتمثل، األھداف

 المھارى العملى األداء

  :Results النتائج
  : حساب الصدق والثبات لالستبیان -

  :الصدق  - أ
  الصدق الذاتي:أوال

المنظومة المقترحة للدراسھ علي السادة األعضاء ھیئة  تعرض
وصالحیة لمھارت  مالءمتھال) المحكمین(التدریس بالمجال 

المتدربین والتي رعیت في تصمیمھا تسلسل الخطوات وترتبھا من 
 السھل الي الصعب 

  :نسبة االتفاق:ثانیا
قد قامت الباحثة باضافة المقترحات وتعدیل ما حدة السادة  .1

تم تقییم االستبانة عن طریق میزان تقدیر خماسي المحكمین و
 ، عبارة من عبارات التقییم وذلك بإعطاء درجة من خامسة لكل

وقد أجمع المحكمون على .مع إمكانیة االقتراح والتعدیل
 ، صالحیة االستبیان ومع وجود تعدیل فى ترتیب العبارات

وقد قامت الباحثة باضافة المقترحات وتعدیل ما حدة السادة 
  .المحكمین

 المھارى المقترحة بالدراسھ األداء مالحظة استمارة قومت .2
) المحكمین(ادة األعضاء ھیئة التدریس بالمجال علي الس
وقد قامت الباحثة  المتدربینوصالحیة لمھارت  لمالءمتھا

باضافة المقترحات وتعدیل ما تعدیلة من قبل السادة المحكمین 
 بتتابع خطواتھا وترتب ، مھارة كل تحلیل بمراعاة ذلك وتم.

 لیمنح عبارة كل أمام مكان وتخصیص ، األداءالمطلوب
 وذلك خطوةلكل متدرب علي حده  كل أداء رأیھ فى المالحظ
وبعد تحلیل بطاقات المالحظة لكل  مالئمة درجات بإعطاء

  . متدرب علي حدة وتحلیلھا ومعالجتھا احصائیا
 الثبات   - ب
 :التجزئة النصفیة -1

  للمحكمین 0.98782 بنسبة ألفا بمعاملتم حساب الثبات  
  للخرجین  0.50 بنسبة ألفاوتم حساب الثبات  بمعامل 
  للطالب  0.98بنسبة  سبیرمان براونوتم حساب الثبات  بمعامل 

ونجد من التحلیل األحصائي انھ یوجد فروق معنویھ  بین الخرجین 
  لصالح الخرجین0.008614294والطالب 

 :یتضح األتي من التحلیل والمعالجة االحصائیة 
 المتدربین درجات متوسط بین إحصائیة دالة فروق وجود .1

 األداء بالمنظومة لصالح المتضمنة للمھارات "الطالب"
 .البعدى المھارى

المتدربین  درجات متوسط بین إحصائیة دالة فروق توجد .2
 األداء بالمنظومة لصالح المتضمنة للمھارات "الخریجین"

 .البعدى المھارى
المتدربین لكل  درجات متوسط بین إحصائیة دالة فروق توجد .3

 .بالمنظومة  المتضمنة للمھارات "جینوالخری ، الطالب"من 
  األشكال البیانیة

  المحكمین:اوال
السادة المحكمین من   لدرجات الوزني المتوسط )1(شكل یوضح 

الناحیة الجمالیة للمنظومة المقترحة محل الدراسة ویتضح ان بند 
تناسق الصور لمحتوي الكتابة وبند وضوح الصورة یأخد أعلي 

  نسبة اتفاق
السادة المحكمین من   لدرجات الوزني المتوسط )2(شكل یوضح 

الناحیة الوظیفیة للمنظومة المقترحة محل الدراسة  ویتضح ان بند 
سرعھ تحویل األسكتش الیدوي إلي رقمي لمعالجتة  رقمیا وبند 
تلبیس األقمشة للمنتج الملبسي وبند یمكن التلوین ببالتة بانتون 

ھا لتصمیم األزیاء تأخد أعلي بالمنظومةو تتمیز المنظومة بمالءمت
  .نسبة اتفاق

  
  )1(شكل 



Shereen Saied  375 
 

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

 

  
  )2(شكل 

  الخرجین: ثانیا
األداء المعھاري   لدرجات الوزني المتوسط )3(شكل یوضح 

  للخرجین ویتضح انة تم األتفاق علي معظم البنود

األداء المھاري لمكتبة   لدرجات الوزني المتوسط )4(شكل یوضح 
  تفاق علي كل البنودللخرجین ویتضح انة تم األ

  
  )3(شكل 

  
  )4(شكل 

  الطالب:ثالثا

  
  )5(شكل 
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  )6(شكل 

األداء المھاري   لدرجات الوزني المتوسط  )5(شكل یوضح 
  للطالب  ویتضح انة تم األتفاق علي معظم  البنود

األداء المھاري   لدرجات الوزني المتوسط) 6(شكل كما یوضح 
  م األتفاق علي معظم  البنودلمكتبة الطالب  ویتضح انة ت

وبعد التحلیل والمعالجة اإلحصائیة لنتائج تطبیق المنظومة على 
الطلبة والخرجیت حققت الدرااسة أھدافھا وأثبتت عرضھا 

  وتتلخص نتائج البحث في األتي
  فاعلیة المنظومة المقترحة لرفع القدرات  المھاریھ للمتدربین

  في تصمیم  األزیاء الرقمي 
  الخرجین بنسة أعلي لمھارات المنظومة المقترحة استعاب 
  التصمیم الرقمي یساعد المصمم علي انجاز كافة مراحل

 التصمیم بطریقھ أكثر كفاءة وسرعھ من الطریقھ التقلیدي
  سھولھ اعداد الرسم المسطح لألزیاء باستخدام المنظومة

 .المقترحة بدقة متناھیة
 نظومة المقترحةتطویر العملیة التصمیمیة باستخدام الم 
  تقلیل نسبھ الخطأ أثناء اعداد الرسومات المسطحة  باستخدام

 المنظومة المقترحھ مقارنة بالطریقة الیدویة 
  سھولھ اعداد التصمیمات الخاصھ بزخارف األزیاء من

  - تأثیرات ثالثیھ األبعاد  -نسیج منقوش  -طباعة(
 باستخدام المنظومة المقترحة )اكسسوارات

   -:التوصیات
 "إعداد نماذج استكمال  دراسة البرامج المتخصصھ في  .1

  .المالبس" باترونات
إجراء المزید من الدراسات واألبحاث العلمیة فى فى مجال  .2

 .تصمیم األزیاء الرقمي
األھتمام بتدریب المصمیمین القائمین بالعمل فى مصانع  .3

 .المالبس الجاھزة علي برامج التصمیم الرقمي لألزیاء
طرق تعلم مھارات تصمیم األزیاء الیدویھ  المزج بین .4

 . والرقمیھ للطالب بالكلیات األكادیمیة المتخصصة بالمجال
مواجھة المنافسھ باألسواق للمصممین النجاز مراحل تصمیم  .5

 .والمالبس الرقمیة ، األزیاء
فاعلیة التكنولوجیا الرقمیة الحدیثة في مناھج تعلیم  .6

 .وإنتاج المالبسلتصمیم األیاء ) المصممین(الطالب
وضع المنظومة المقترحة ضمن مقررات تصمیم األزیاء  .7

بالجامعات األكادیمیة المتخصصة لالسھام في تطویر العملیھ 
 . التعلیمیھ وجعلھا مواكبة الحتیاجات الصناعة
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