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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
ا عصر ممیز ھذا ما اكده بعض المصممین حیث تعكس الموضة في القرن القادم استخدام تعكس الموضة دائم

  ) 7 (.التصنیع التى لم تعرف من قبل أسالیبو التكنولوجیة في الخامات
ً على الطابعة ثالثیة األبعاد الموضةصناعة إن مستقبل  حیث ینتظر من الطابعة ، ستتم فیھ خطوات اإلنتاج اعتمادا

ً كألیاف النسیجثالثیة األ ، كما شھدت أمریكا بالفعل طباعة مالبس ثالثیة األبعاد، بعاد تصنیع مواد تكون قویة تماما
 ) 13( . یتم تداولھا بشكل موسع، وأصبحت رائجة خالل فترة قصیرة

تطورات ومن ضمن تلك ال، 2003تسارعت وتیرة تطویر تقنیة الطباعة ثالثیة األبعاد منذ ظھورھا ألول مرة عام 
حیث ، مصنعة بتلك التقنیة إكسسواراتو الحدیثة ظھر استخدام جدید للطابعات ثالثیة األبعاد التي ستوفر مالبس

          )1(. اانتظار ما ستقدمھ ھذه التكنولوجیأصبح القائمون على صناعة األزیاء في 
 فؤ مفتاحھ بید المعلم الكو، المؤسسة التعلیمیةمن داخل التفوق الدراسى فى جمیع األحوال یبدأ و إن جودة التعلیم
ً والقابل للتعلمو تربویاً و المؤھل أكادیمیاً  ً وتكنولوجیا ً على كل جدید فى علوم المستقبل و  ، نفسیا المتدرب دائما

البحوث و ةعن طریق اللقاءات العلمیو ،عن طریق القراءة المھنیة معلوماتھالذى یولى تجدید و دائمة التطور
  )3(. النفسیةو التربویةو، األكادیمیة

  : المالبس كما یلى إنتاجو ھما تصمیم ثالثیة األبعاد على مرحلتین استخدام التقنیاتب الحالى البحث یھتم
استخدام  ففى . المالبس إنتاجو ھما تصمیم ثالثیة األبعاد على مرحلتین استخدام التقنیاتب الحالى البحث یھتم

ان لمرحلة الطالبات في مجال التصمیم من خالل مقرر التصمیم على المانیك إلبداعكمثیر التقنیات ثالثیة األبعاد 
 استخدام االختبار المھارى القبلىبتقییم الطالبات ثم االقتصاد المنزلى بجامعة القصیم و الماجستیر بكلیة التصامیم

كیلھا شالتصمیمات التى تم ت معالجة المالبس عن طریق إنتاجفي  استخدام تقنیات ثالثیة األبعادوقى  . البعدىو
 ل التصمیمات إلى أوامر تفھمھا الطابعة ثالثیة األبعاد لیتم إنتاجیتحول   3DMaxبرنامج باستخدام  على المانیكان

  .باستخدام التكنولوجیا الحدیثةمن خاللھا التصمیمات 
ثم  اجرى بعد ،  یكان بالطریقة التقلیدیةعلى المان التصمیمات إعداد أثناء تم اجراء االختبار على الطالباتو

مقرر التصمیم على على المانیكان فى  تشكیلھا تصمیمات تمذلك من خالل و ثالثیة االبعادتقنیات  التعرف على
كانت و البعدىو فى االختبار التحصیلى المھارى القبلى اتبتم تصمیم مقیاس تقدیر مستوى الطالو،  المانیكان
عند    التصمیم على المانیكانمجال  فى إبداع الطالباتو بعادثالثیة األاستخدام تقنیات  بین عالقة ھناكأن النتائج 

 مواكب للتكنولوجیاو التمیزو بداعباإلن یتمیز ج جیل من المصممیمما یؤدى الى تخری 0.01مستوى معنویة 
 االختبار درجات الطالبات فىبین متوسط  إحصائیةوجود عالقة ذات دالة  بتثكما  .یحقق صحة الفرض االولو

مما یحقق صحة الفرض ،  0,01عند مستوى معنویة  البعدى لصالح االختبار البعدىو القبلى المھارى التحصیلى
  .ثانىال

  الطباعة ثالثیة األبعاد  
3D Printing 
  مثیرات االبداع

 creativity stimulus   
 التصمیم

design  
dress stand 

design on the mannequin 
  

  

Paper received 13th August 2016,  accepted 1st  September 2016 ,   published 1st  of October 2016 
  

  :Introductionمقدمة 
  صاد العالمى یرى ان ان االقت

نولوجیا في التك إلىن استمرار االتجاه إن االقتصاد العالمى یرى إ
، العشرین یزید سرعة االبتكار في التصمیمات و القرن الواحد

، تمتلك صناعة الموضة مرونة عالیة من تطویر االفكار الجدیدة و
بظھور و التغییرو التكنولوجیا ھى العامل الرئیسى في التطویرو

لم تحل محل  CADبرامج الكمبیوتر المساعد في التصمیم 
زیادة االنتاجیة حیث و في ابداع الموضة لكنھا ساعدتو الموھبة

یتطلب ایقاع الحیاه السریع مالبس اكثر راحة مما ادى الى تلبیة 
عشرین ابدع و الموضة لھذه االحتیاجات ففى بدایة القرن الواحد

ذات شكل افضل مثیر و المصممین مالبس تحقق مزید من الراحة
وجیا الصناعة انتج تكنولو الموضةاالندماج الحادث بین و، لالنتباه 

 ) 11( . وظیفیاو ما یوصف بالتكنولوجیا قابلة لالرتداء جمالیا
طابعات یتم  ھى، الملونة  أوطابعات الورق سواء كانت اللیزر  إن 

من زاویة رؤیھ واحده افقیة من خالل طباعة فیھا الطباعة 
طابعات ثالثیة ونھتم في ھذا البحث بال، الحروف على الورق 

في  نتحدث عن مستقبل بعید ولكننا ال،  3D printingاالبعاد 
الطابعات ثالثیة و فمنذ سنین، الحقیقة نتحدث عن ماضى قریب 

االبعاد تستخدم في عمل مجسمات دقیقھ نستخدمھا في حیاتنا 
 االعضاء التعویضیة للمرضىو الیومیة فمنھا مثال اطقم االسنان

 ا في المجوھراتنجدھ أیضاو )الماكیت ( مجسمات المبانى و
ایضا و بعض االجزاء المستخدمة في السیارات الحدیثةو االلعابو

  )14(. غیرھاو الطائرات
التصنیع  عالمفى  تكنولوجیا جدیدة الطابعة ثالثیة األبعاد ھى

بوضع طبقات ) ثالثي األبعاد ( تكون الجسم حیث ی , باإلضافة
وھى طریقة . ىتلو األخرطبقة متتالیة من المادة فوق بعضھا 

تتیح حیث ،  باإلضافةوأسھل فى عالم التصنیع أسرع وأوفر 
عن طریق  لألشخاص العادیین التصنیعاد الطابعات ثالثیة األبع

إدخال تصمیم النموذج ثالثى األبعاد فى البرنامج المتخصص 
الطابعة ثالثیة  تتیح. الطابعة تقوم بطباعة النموذج للطباعة وتترك
بدایة من األشیاء الصغیرة حتى البیوت یتم  ءشيكل األبعاد طباعة 

أیضا  یحتت, الصین من دور واحد فى خالل یوم  فىطباعتھا 
 12( . مجوھراتالو األحذیةو طباعة السیاراتو ,طباعة المالبس 

(  
مجتمع من المجتمعات على مدى ھذه العصور  أى فى إن التعلیم

العقل المدبر لكل األمم فھو یعمل على تنشئة جیل و نجده الركیزة
وكلما كانت ،  حضاریةو ثقافیةو أو أجیال علي أسس معرفیھ

بناءة كلما كانت الحكومات قادرة على تنفیذ أمال الفلسفة التعلیمیة 
ظل سیاسة متطورة تقوده  فى ینظر إلى أفاق جدیدة،  شعب عریق

نقدم ألبنائنا الذین  أن یجبو ، ) 1( أھدافھو لتحقیق طموحاتھ
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علینا و، غایتھ ثقافة اإلبداع  العشرین تعلیماً و نعدھم للقرن الواحد
وامتالك ، إلى التعلیم للحیاة  أن نتجاوز التعلیم لالمتحانات

 من وسائل التكنولوجیا یحتاجھا القرن القادم التى األساسیات
 نحقق التفردو االبتكار حتى یمكن ان نتمیز بین الدولو االبداعو
  .)3( الخصوصیةو
  

  : Statement of the Problemثمشكلة البح
قبل  منافسة شدیدة منو تحدیات كبیرةتواجھھ صناعة الموضة 

التطور التكنولوجي الحدیث في  ابعةلمتدول العالم المختلفة 
فى )  4 ( ‘المستھلك و رغبات السوقو حاجاتإیفاء و الصناعة

بثورة فى عالم  بھأش, تكنولوجیا جدیدة  ظھرتالسنوات األخیرة 
  . ھى الطباعة ثالثیة األبعاد, التصنیع 

تعكس الموضة دائما عصر ممیز ھذا ما اكده بعض المصممین 
لقرن القادم استخدام التكنولوجیة في حیث تعكس الموضة في ا

  ) 7 (.التصنیع التى لم تعرف من قبل أسالیبو الخامات
ً على  الموضةصناعة ن مستقبل إ ستتم فیھ خطوات اإلنتاج اعتمادا

حیث ینتظر من الطابعة ثالثیة األبعاد ، الطابعة ثالثیة األبعاد
ً كألیاف النسیج دت أمریكا كما شھ، تصنیع مواد تكون قویة تماما

وأصبحت رائجة خالل فترة ، بالفعل طباعة مالبس ثالثیة األبعاد
 ) 13( . یتم تداولھا بشكل موسع، قصیرة
وتیرة تطویر تقنیة الطباعة ثالثیة األبعاد منذ ظھورھا ألول  تزداد

حیث تم استخدامھا وتطویرھا لخدمة مجاالت ، 2003مرة عام 
مام الطباعة ثالثیة األبعاد لتغزو مما أدى إلى فتح المجال أ، عدیدة

فبعد انتشار استخدام الطباعة ، العالم بتطوراتھا واكتشافاتھا الحدیثة
ل السباق أصبح تعدد استخداماتھا ھو مجا،  بتقنیة األبعاد الثالثیة
ومن ضمن تلك التطورات ،  الكبیرةا اتھیلالستفادة من إمكان

ثیة األبعاد التي ستوفر الحدیثة ظھر استخدام جدید للطابعات ثال
حیث أصبح القائمون ،  مصنعة بتلك التقنیة إكسسواراتو مالبس

          على صناعة األزیاء في انتظار ما ستقدمھ ھذه التكنولوجیا
لذلك حرصت الباحثة على االستفادة من ھذه التقنیة الجدیدة في 

التنمیة  التعلیم لھ دوره فى عملیة أنحیث و،  إنتاج المالبسمجال 
یحسن و إنتاجیة القوى العاملةو فھو یسھم بنصیب وافر فى زیادة

یقلل و من توزیع الدخل القومى ویرفع مستوى الصحة والتغذیة
یزید من اإلمكانیات التعلیمیة لألجیال القادمة و، النمو السكانى 

ً عن دورة فى التنمیة السیاسیة ثمة عالقة و، االجتماعیة و فضال
. مستویات التعلیمو ودة بین مستویات الدخل القومىإیجابیة موج

)1(  
التفوق الدراسى فى جمیع األحوال یبدأ من داخل و إن جودة التعلیم

ً و،  المؤسسة التعلیمیة  مفتاحھ بید المعلم الكفء المؤھل أكادیمیا
ً والقابل للتعلمو تربویاً و ً وتكنولوجیا ً على و،  نفسیا المتدرب دائما

الذى یولى تجدید و م المستقبل دائمة التطوركل جدید فى علو
 عن طریق اللقاءات العلمیةو، عن طریق القراءة المھنیة  معلوماتھ

  )3(. النفسیةو التربویةو، البحوث األكادیمیة و
كمثیر : اوال األبعادثالثیة  من التقنیاتاالستفادة ب الحالى البحث یھتم

من خالل مقرر  مانیكانالتصمیم على ال في مجالالطالبات  إلبداع
 التصمیم على المانیكان لمرحلة الماجستیر بكلیة التصامیم

نتاج المالبس باستخدام إل: ثانیاو االقتصاد المنزلى بجامعة القصیمو
  :لذلك تتمثل مشكلة البحث في  الطابعة ثالثیة األبعاد

لدى  اإلبداعيلتنمیة الحس  األبعادتقنیات ثالثیة  استخدام - 1
 . ت أثناء إجراء التصمیمات على المانیكانالطالبا

االستفادة و للتطور التكنولوجي الھائل في الصناعةاالستعداد  - 2
  .المالبس إنتاجاألبعاد في من تقنیة الطباعة ثالثیة 

  

  :Objectives ھداف البحث
 .ابتكار تصمیمات على المانیكان بتقنیات ثالثیة االبعاد - 1
االبداع المستمر للطالبات اثناء اعداد التصمیمات على  - 2

 .المانیكان مما یؤدى الى التمیز
 .مسایرة التقدم التكنولوجى الھائل في الصناعة - 3
التمیز و تتمیز بالتفردلمالبس السیدات  انتاج تصمیمات  - 4

  .بھدف القدرة على المنافسة فى االسواق العالمیة

  :اھمیة البحث 
 یمات على المانیكان تتمیزالوصول إلى تصم - 1

 . مما یؤدى الى تخریج مصمم متمیز باإلبداع
 .مواكبة التقدم التكنولوجى الھائل في الصناعھ - 2
 .االستعداد لمواجھة انتشار تقنیات الطباعھ ثالثیة االبعاد - 3
خلق نوع من التنافس بین الطالب اثناء اداء  - 4

  . التصمیمات

  :Hypothesis فروض البحث
إبداع و استخدام التقنیات ثالثیة االبعاد ینب عالقة وجود - 1

 . مجال التصمیم على المانیكان فى الطالبات
 وجود عالقة ذات دالة احصائیة بین متوسط درجات الطالب - 2

لصالح  البعدىو القبلى المھارى التحصیلى االختبار فى
  . 0,01توى معنویة عند مس البعدى االختبار

  :Methodology منھج البحث
  .التحلیلو یتبع البحث المنھج التجریبى المتضمن الوصف

  :االدوات 
  .البعدىو في االختبار القبلى الطالبات تقییماستمارة  - 1
  استمارة تحكیم التصمیمات ثالثیة األبعاد من قبل المتخصصین - 2

  :المصطلحات 
  : تقنیة - 1

 مشتقة انجلیزیة كلمة ھى Technology بـ تعرف كما او التقنیة
  : تعنى حیث logiaو techno من

Techno: الحرفةو الفن.  
Logia: العلمو الدراسة.  
 جمیع فى المعرفةو للعلم العلمیة التطبیقات تعنى اصطالحا التقنیة

 فى الناس یستخدمھا التى الطرق كل اخرى بعبارة او ،المجاالت
  )19 ( .رغاباتھم اشباعو حاجاتھم لتلبیة اكتشافاتھمو اختراعاتھم

 : االبعاد ثالثیة الطباعة - 2
ً في  كثیرة ھي تقنیات الطباعة الثالثیة األبعاد، لكنھا تشترك جمیعا

  :أمر جوھري واحد
إنتاج أجسام ذات أبعاد ثالثیة مبنیة من شرائح رقیقة موضعة فوق 

ً ثالثي األبعاد   )14( . بعضھا البعض، مشكلة بذلك جسما
  :التصمیم على المانیكان  -3

یعتبر التصمیم على المانیكان احد الفنون التشكیلیة التى تحتاج الى 
باستخدام خامات  النخیلقدرة على و، تذوق جمالىو فنى حس

فھو احد  األزیاءمختلفة للتعبیر عن االبداعات الفنیة في شكل 
فیھ یتم تشكیل الخامات مباشرة على و األزیاءاسالیب تصمیم 

  ) 6( . المانیكان

  :الدراسات السابقة 
 : تنقسم الدراسات السابقة الى 

التشكیل على و القة التكنولوجیا بالتصمیمدراسات مرتبطة بع: اوال
  . المانیكان

العملیة و التشكیل على المانیكانو دراسات مرتبطة بالتصمیم: ثانیا
  . التعلیمیة

التشكیل و دراسات مرتبطة بعالقة التكنولوجیا بالتصمیم: اوال
  : على المانیكان

: " بعنوان) 2006(دراسة أمل بسیوني وإیھاب فاضل  - 1
ة استخدام تكنولوجیا الطباعة الرقمیة في إثراء جمالیات إمكانی

  " التصمیم األساسي للبلوزة
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إلى االستفادة من تكنولوجیا الحاسب في عمل  الدراسة تھدف
تصمیمات تصلح طباعتھا على الورق الحراري بصورة تخدم 
متطلبات عمل العینات أو متطلبات اإلنتاج الفردي حین نقلھا 

ش المناسب، لتصبح جاھزة للتفصیل مباشرة من حراریا على القما
خالل الخطوط المحددة للتصمیم المسطح المطبوع في صورة 
باترون، مما یعطي ثراء للمنتج النھائي عالوة على إشباع رغبات 

  . المستھلكین في تحقیق التفرد والتمیز
 )2011( إیھاب فاضل أبو موسى، رانیا نبیل زكي:دراسة  - 2

في تصمیم  تقنیات الحاسب المتعددة فادة مناالست:  بعنوان
وطباعة بعض مالبس السھرة سابقة التشكیل والمتأثرة بفن 

   الخداع البصري
تھدف الدراسة لتقدیم بعض الخطوات التطبیقیة في صورة مصنف 

، یوضح كیفیة االستفادة من الجمع بین أربعة CDمدمج على
على المانیكان وفن  التصمیم وفن التشكیل(محاور رئیسیة آال وھي 

الخداع البصري من المدرسة التجریدیة، بخالف تقنیات الحاسب 
بمحتواه  أسفرت النتائج عن نجاح المصنف المدمجو ،)المتعددة

زیادة مھارة الخریج بسلوكیات  ، عالوة على%91.5العلمي بنسبة 
حدیثة في إنتاج تصمیم متمیز یستطیع بھ مواجھة متطلبات السوق 

بالنسبة لـ  االختبارالبعدي لصالح% 88.6یة بنسبة التكنولوج
  . للقبلي% 75.8

 Sarah e , bbraddock clarke and jane  دراسة - 3
harris  ( 2012)بعنوان :Digital Visions For Fashion 

 Textiles  .  
تھدف الدراسة الى استخدام التكنولوجیا في جمیع مجاالت االنتاج 

طباعة و ستخدام التكنولوجیا في القصاو مثل اعداد التصمیمات
استخدام الطباعة ثالثیة االبعاد في انتاج المالبس و القماش

باالضافة الى استعراض العمال الفنانھ ایریس فان ھربن التى 
  م 2010قدمت الموضة ثالثیة االبعاد خالل اسبوع الموضة عام 

 
 التشكیل على المانیكانو دراسات مرتبطة بالتصمیم: ثانیا

  : العملیة التعلیمیةو
، ) 2002( القادر حسن  إیمان عبد السالم عبد: دراسة - 1

فاعلیة برنامج مقترح لمادة التشكیل على المانیكان  " بعنوان
  " نسیجو لطالب الفرقة الرابعة شعبة مالبس

 المنھج فى القصور نواحى التعرف على  تھدف الدراسة إلى
 شكیل على المانیكانالتعرف على متطلبات التو الحالى

محاولة وضع  ثم، االحتیاجات المھنیة لطالب الفرقة الرابعةو
تطویر مقترح لمقرر التشكیل على المانیكان الذى یدرس للفرقة 

استجاباتھم و معرفة اتجاه الطالبو نسیجو الرابعة شعبة مالبس
  –. نحو أسلوب التشكیل على المانیكان

 " بعنوان، ) 2003(  سھا أحمد عبد الغفار دمحم: دراسة - 2
 أسلوب التشكیل على المانیكان تقانات دراسة مقارنة لبعض

اإلفادة منھا لتدریس مادة التشكیل على المانیكان لطالب شعبة و
  " النسیجو المالبس

تشكیل كل  فى التعرف على األسالیب المختلفة تھدف الدراسة إلى
تحدید أفضل و انیكانعلى الم الفلونھ، العقده، األكوال، من األكمام

على  الفلونة، العقدة، األكوال، طریقة لتشكیل كل من األكمام
 الوصول إلى أفضل أسلوب تشكیل یتناسب مع الطالبو المانیكان

  . یحقق الضبط المطلوبو
تنمیة قدرات " بعنوان  2004سھا أحمد عبد الغفار : دراسة - 3

وعالقتھا الطالب للتعرف على أقمشة التشكیل على المانیكان 
   " بالفنون التشكیلیة

تنمیة قدرات الطالب بمسمیات وأنواع  إلى الدراسة تھدف
، وخصائص األقمشة المستخدمة في أسلوب التشكیل على المانیكان

ومساعدة الطالب على االختیار الصحیح لألقمشة التي تالئم كل 
  . تصمیم تبعا للعمل الفني التشكیلي

جمالیات الفن : " بعنوان2007دراسة رانیا نبیل ذكي  - 4
المانیكان في  التكعیبي وأثرھا على بعض تطبیقات التشكیل على

  "إطار التعلیم المعاصر
إلي البحث والتحلیل لجمالیات الفن التكعیبي  تھدف الدراسة

مع . وعالقتھ بفن األزیاء خاصة أسلوب التشكیل على المانیكان
لكیفیة االقتباس  محاولة ترجمة ذلك الفكر إلى خطوات عملیة

والدمج بین الفن التكعیبي وسلوكیات التشكیل على المانیكان، 
لتتوصل نھایة إلى إعداد برنامج تعلیمي بالصوت والصورة على 
الحاسب لتوضیح الخطوات المسلسلة في كیفیة االقتباس والدمج 
بین الفنون الحدیثة وأسلوب التشكیل على المانیكان لبعض األزیاء 

   .النسائیة
بعنوان ، )م  2013( رانیا نبیل و ایمان عبد هللا: دراسة - 5
مجال  فى الطالب البداع كمثیر الیدویة استخدام تقنیات الطباعة"

  "االتشكیل على المانیكان 
 خامة الثراء الطباعة الیدویة تقنیات إستخدامتھدف الدراسة الى 

الدمج و یكاناثناء تعلیم الطالب تطبیقات التشكیل على المان الدمور
مما  تصمیمات التشكیل على المانیكانو الطباعى بین التصمیم

 . یؤدى الى تخریج مصمم متمیز
 : التعلیق على الدراسات السابقة

ت انتاج استخدام التكنولوجیا في مجاالتشیر الدراسات السابقة إلي 
كذلك ، التصمیم الطباعى  إنتاج خاصة في مجالو المالبس عموما

للتدریس  بعض تقنیات التنفیذو فاعلیة برامج مقترحة تشیر إلى
التشكیل على المانیكان لتحسین و للطالب في مجال التصمیم

 كذلك استخدام الفنون التشكیلیةو مھارات الطالب في ھذا المجال
تصمیمات ل الطالب كمصدر البتكار یةتقنیات الطباعة الیدوو

   . متمیزة
كمثیر إلبداع  ثالثیة االبعادھذا البحث باستخدام تقنیات  في نھتمو

 على المانیكان بھدف التمیز التصمیم مقرردراستھم  إثناء اتبالالط
التكنولوجیا  استخدامو المعدة على المانیكان للتصمیمات التفردو

 . الثیة األبعاد إلنتاج التصمیماتالحدیثة متمثلة فى الطابعة ث

  االطار النظرى للبحث
  :استخدام التكنولوجیا في الموضة 

مما جعل ، ودتم استخدام التكنولوجیا في الموضة بشكل غیر محد 
كیف یمكن لطرق و المصممین یعیدوا التفكیر في وظیفة المالبس

كیف انھ ال عالقة للتقنیھ بتأثیر على و االنتاج ابتكار تصمیمات
توصلوا الى ایجاد المالبس ذات و، الناحیة الجمالیھ للموضة
  .التكنولوجیا قابلھ لالرتداء

في المستقبل  التفكیرو یستعمل كثیر من المصممین التكنولوجیا
 وسائلو یتخیل بعضھم تركیبة تجمع بین المراةو، كمصدر لاللھام

التفاعل الحادث بینھم مما یؤدى الى تصمیمات و عملیات االنتاجو
عند استخدام التكنولوجیا في تصمیم الموضھ یجب و، فائقة االبداع

  :ان ننتبھ الى امور ھامة وھى 
 تصمیم جدید ؟كیف یمكن لطرق االنتاج المتقدمة ابداع  •
كیف یمكن توظیف التكنولوجیا غیر المرتبطة بالموضة في  •

 تصمیم المالبس ؟و انتاج
 كیف تستطیع التكنولوجیا انتاج قماش وشكل جدید ؟ •
ما ھى انواع التكنولوجیا التى یمكن ان تزید من وظائف  •

 المالبس ؟
الجمالیة للتكنولوجیة و كیف یمكن استخدام الجوانب المادیة •

 تصمیم ؟و لونو د فكرةفي ایجا
عالقتھا بالتكنولوجیا و ما ھو تأثیر المفاھیم المحیطة بنا •

  ) 10( المالبس ؟   تصمیمات على
  :الطباعھ ثالثیة االبعاد 

اشبھ بثورة فى  ، فى السنوات األخیرة طلت علینا تكنولوجیا جدیدة
  .ھى الطباعة ثالثیة األبعاد ، عالم التصنیع
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 Additiveعاد ھى عملیة تصنیع باالضافة الطباعة ثالثیة االب
manufacturing ،ذلك باستخدام المواد الخام لطباعة المجسم و

عبر اضافة طبقات ، المصمم على الكمبیوتر في ھیئة ثالثیة االبعاد
ثم ، فوق طبقات من المادة الخام باستخدام طابعات مخصصة

النھائى تعطینا الشكل و تعریضھا لعوامل مختلفة لتزداد صالبة
 منذ اختراعھا كانت الطباعة ثالثیة االبعاد تحتاج الجھزةو، للمجسم

كانت تستخدم على نطاق محدود في المصانع  و، ادوات معقدةو
، العشرینو حتى حدثت الطفرة الھائلة في بدایة القرن الحادى

حیث اصبحت الطابعات ثالثیة االبعاد ، 2010خصوصا في عام و
كما امكنھا استخدام ، في االستخدام اسھلو ارخصو اصغر حجما

  ) 12( . تشابكاو طباعة مجسمات اكثر تعقیداو مواد خام اكثر
  :المواد المستخدمة فیھا و تقنیات الطباعة

 …األبعاد ثالثي بتصمیم األمر یبدأ
كل مجسم ثالثي األبعاد مطبوع یبدأ بملف تصمیم رقمي مصمم 

عبر مسح التصمیم ثالثي بواسطة برامج التصمیم ثالثیة األبعاد او 
لتحویل ھذا الملف الى . االبعاد بواسطة ماسحة ضوئیة خاصة

یقوم برنامج معین بتقطیع  ، اوامر تفھمھا الطابعة ثالثیة األبعاد
بعد الحصول على  ، التصمیم الى مئات أو اآلف الشرائح األفقیة

ھذه الشرئح وطباعتھا الواحدة تلو األخرى یتم دمجھا مع بعضھا 
  : خالل التقنیات التالیة تكوین المجسم منل

تقنیة اإلذابة باللیزر والتي یتم فیھا استخدام مسحوق بودرة  - 1
معین یتم إذابتھ بأشعة اللیزر لعمل الطبقة األولى ثم ترش 

  .اللیزر في تكوین الطبقة الثانیة الطابعة مسحوق جدید ویبدأ
زجاج من تقنیة رش مواد مذابة كالبالستیك أو المعدن أو ال - 2

والتي تقوم برسم الشكل المطلوب طبقة ، خالل رأس الطابعة
 ) 14( . فوق طبقة حتى یتم استكمال المجسم ثالثي األبعاد

ویمكن للطابعات ثالثیة األبعاد اآلن استخدام خامات مختلفة 
التیتانیم والبالستیك الحراري والورق والمطاط و كالسبائك المعدنیة

وھناك طابعات . كون والسیرامیكوالطین الصلصال والسیلی
مخصصة ألغراض معینة كطابعات الخالیا الحیة وطابعات الطعام 

 Layersالفكرة االساسیة في ھذه الطابعات ھى الطبقات ، أیضا
فیمكن طباعة اى مجسم ثالثى االبعاد من خالل وضع طبقات فوق 
بعضھا البعض بالشكل المطلوب لیتكون في النھایة مجسم ثالثى 

  .ھذا ما یحدث بالضبط في الطابعاتو، بعاداال
الطابعات ثالثیة األبعاد توفر اآلن امكانیات متنوعة فھي قادرة 

قد ال یمكن صنعھا ، واكسسوارات  مالبس  أیضا على صنع
وال شك أن صناعة األزیاء تنتظر الكثیر من  . بالطریقة التقلیدیة

 .التكنولوجیاھذه 
  - :ومن ممیزات ھذه التقنیة 

 .توفر خیارات النھائیة للتصمیم والتشكیل والخامات المستخدمة •
راج حیث أن الطابعة تقوم بإخ، توفر استخدام المواد الخام •

الكمیة المطلوبة فقط في حالة طابعات الرش، وفي حالة 
طابعات اللیزر فإن المواد الخام المتبقیة یمكن استخدامھا مرة 

  أخرى ،
ً على الكمبیوتر • ، بإمكانھا طباعة أي مجسم طالما أنھ معد مسبقا

  مع الوضع في اإلعتبار أال یزید حجم المجسم عن حجم الطابعة
العالیة للمجسمات التي تقوم الطابعات  الدقة الفائقة والجودة •

بإنتاجھا وھذا ھو سبب إنتشارھا في الوسط الطبي وتستخدم 
  بكثرة في األعضاء التعویضیة واألسنان

  -:ومن عیوب ھذه التقنیة 
ً مع الوقت حتى  • التكلفة المرتفعة للطابعات والتي تقل تدریجیا

  أنھ یوجد طابعات یتم إنتاجھا لإلستخدام المنزلي
ئ عملیة الطباعة والتي تستغرق من ساعات إلي أیام حسب بط •

 ) 14( . حجم المجسم
  :وقت الطباعة 

المحاوالت مـســتمرة لزیاـدة الـــسرعة وخـفض الوقـت الالزم  

فقـد یوجد تقنیة جدیدة للطباعة . لـعملیة الطباعة ثالثـیة األبعاد
باسـتـخدام  ثـالثیة األبعاد تـقلل من الوقت الالزم للطباعة وذلك

مواد خام سائـلة تـتصلب عن تعرضھا لضوء لیزري وذلك بدیال 
  .عن طریقة الطباعة التقلیدیة

دقائق  6كما یوجد طابعة جدیدة تختصر وقت الطباعة ألقـل من 
  ، عـبر طباعة الجسم بالكامل داخل كمیة من الراتنج السائل

ثیة األبعاد في وتھدف التقنیات الجدیدة أن یتاح استخدام الطباعة ثال
اإلنتاج التجاري واسع النطاق وذلك بدال من طرق التصنیع 

  ) 15( . التقلیدیة
  :مجاالت استخدام الطابعة ثالثیة االبعاد 

 المختلفة التصامیم نماذج لبناء االبعاد ثالثیة الطباعة تقنیة بدأت
 وطب للطب منتجات لصناعة وسیلة أصبحت واالن بسرعة
 مجال تتـرك ولم الـسیارات صناعة في خلتود والفـضاء االسنان
في السنوات األخیرة، أصبح من .والموضة والفن األثـاث صناعة

ً تطبیق على printing D 3 االبعاد ثالثیة الطباعة الممكن مالیا
المتوسطة، بذلك انتقلت النمذجة من - مستوى المشروعات الصغیرة

 5,000تصل إلى الصناعات الثقیلة إلى البیئة المكتبیة، وبأسعار 
  دوالر للطابعة ثالثیة 

كما أنھ یمكن تطبیقھا اآلن في نفس الوقت على مجموعات . األبعاد
  ) 2( . مختلفة من المواد

  :في صناعة السیارات
تستخدم الطباعة ثالثیة األبعاد بشكل محدود وتجریبي حتى اآلن 
في صناعة السیارات، إال أنھا أثبتت نجاح باھر دفع بعض 

ففي . الشركات لالستمرار بھدف صنع سیارات كاملة مطبوعة
المتخصصة في  Koenigsegg أعلنت الشركة السویدیة 2014

، والتي One:1 صناعة السیارات الفائقة السرعة عن سیارتھا
تحتوى على أجزاء تم طبعھا من المحرك وأنابیب العادم المصنعة 

  .من التیتانیوم وأیضا أنابیب الھواء والمرایا الجانبیة
 :في طباعة األسلحة

 
 سالح مصنوع بطابعھ ثالثیة االبعاد

 
 .2014عام  سیارات تم طباعة اجزاء منھا بطابعات ثالثیة االبعاد

 مؤمنة بحق التسلح لألفراد تسمى قامت مجموعة 2012في 
Defense Distributed  بالعمل على تصامیم أسلحة یمكن

وقامت . طباعتھا من البالستیك باستخدام أي طابعة ثالثیة األبعاد
بالفعل بطباعة مسدس قادر على اإلطالق، وأیضا أجزاء داخلیة 

وقامت شركة أخرى بطباعة مسدس . AR-15 من السالح اآللي
وقامت وزارة األمن الداخلي . M1911 pistol طراز معدني من

األمریكیة بتجریم األمر ومنع تداول تصمیمات األسلحة بشكل 
( . معلن، لكن في العالم الرقمي ال یمكن السیطرة على شيء كھذا

17  (  



Rania Attia  59 
 

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

 

  :في البناء 
، 2004بدأ تطویر الطابعات الستخدام األسمنت لبناء المنازل منذ 

عة الغرف الصغیرة حتى طباعة المنازل وتطور األمر من طبا
األسمنت الستخدامھا و عن طریق إعادة تدویر مخلفات الھدم. كاملة

في طابعة عمالقة الحجم لبناء منازل كاملة متعددة الطوابق في أقل 
  .من یوم واحد
  :في الفضاء

بإرسال أول طابعة ثالثیة  2014في  SpaceX قامت شركة
معدلة للعمل بدون ، Made In Space  شركةاألبعاد صنعتھا ل

جاذبیة لمحطة الفضاء الدولیة، وقام رواد المحطة بطباعة أول آلة 
اسا من وراء ذلك إلى توفیر نفقات نقل وتھدف ن. یدویة في الفضاء

األدوات وقطع الغیار البسیطة من األرض للفضاء وطباعتھا بدال 
  .عن ذلك

كما قامت ناسا بتصمیم نماذج مصغرة ألھم الكویكبات والمركبات 
، وذلك لیقوم محبي الفلك بطباعتھا الصناعیةالفضائیة واألقمار

  . واالحتفاظ بھا كتذكارات فلكیة

  :في الطب
منذ بدایتھا كانت الطباعة ثالثیة األبعاد محط أنظار األطباء، لكن 

اف المعدنیة تطبیقاتھا في ذلك الوقت كانت محدودة، كطباعة األطر
التعویضیة، أو طباعة المفاصل، أو األسنان، أو العظام المعدنیة، 
. لكن تطور األمر مؤخرا بمعدل متسارع وبتطبیقات غیر محدودة

بناء أول طابعة ثالثیة األبعاد یمكنھا استخدام  تم 2009ففي عام 
 وتقنیة ال. الخالیا الحیة في طباعة األنسجة واألعضاء البشریة

bio-printing  ،تم استخدامھا بشكل تجریبي لطباعة مثانة بشریة
كما یقوم بعض الجراحون . وعظام وغضاریف حقیقیة، وكلیة

بطباعة نماذج یتدربون علیھا قبل القیام بالعملیات المعقدة في المخ 
  .والقلب

. ذراع تعویضي مطبوع بالكامل، اعلنت شركة یابانیة عن طباعة
ءة نشاط األعصاب وحركة لقرا ویتواصل الذراع بحساس

العضالت، والتي یترجمھا الھاتف إلشارة حركیة یقوم الذراع 
لون وأكثر من  ویمكن طباعتھ بأكثر من. وھو متاح اآلن. بتنفیذھا

  .تصمیم كما یمكن إصالحھ بسھولة بطباعة الجزء التالف

                
  ذراع تعویضى مطبوع بطابعة ثالثیة االبعاد            االبعاد قدم تعویضیة مطبوعة بطابعة ثالثیة

  :طباعة الطعام ثالثیة األبعاد
لویات ومنتجات خصوصا في عالم الح. أصبحت فن قائم بذاتھ

  الشوكوالتة والكاكاو، ویمكن لآللة طباعة الحلوى بأي 
  . تصمیم ثالثي األبعاد

  :في الفنون
حیث یقوم الفنانون . یسلم المجال الفني من الطباعة ثالثیة األبعاد لم

بتصمیم التماثیل على الحاسوب ثم طباعتھا، وذلك بدیال عن 
ذلك تنوع الخامات التي یمكن الطباعة بھا، وساعدھم في . النحت

وأیضا قام ، وعدم محدودیة احتماالت التصمیم على الحاسوب
. بعض الموسیقییون بطباعة أدوات موسیقیة وقاموا بالعزف علیھا

  ) 15( . كالساكسفون والناي
 :األحذیة والحلي طباعة 

في الصین  2008ظھرت بقوه طباعة المجسمات الصغیرة منذ عام 
النظارات المصنوعة بطابعات ثالثیة و الساعاتو ثل الحلىم

  .االبعاد من خامات صلبة

  

       
 2008اكسسوارات مصنوعة بطابعات ثالثیة االبعاد في الصین و حلى

الطابعات ثالثیة األبعاد لتنتج  NIKE على سبیل المثال، تستخدم
ً، كانت تصرف . نماذج بألوان مختلفة لألحذیة التي تصنعھا سابقا

االف الدوالرات للحصول على النموذج الواحد وتنتظر اسابیع 
لكن حالیا التكلفة ھي عدة مئات من الدوالرات، ویمكن . لتنتجھ

لحصول تعدیل النموذج لحظیا عبر تعدیل التصمیم بالحاسب وا
 .على النموذج المعدل بنفس الیوم

تستخدم بعض الشركات ھذا النوع من الطباعة لطباعة المنتج 
النھائي ولیس لطباعة النماذج فقط، یمكنھا بھذه الطریقة تعدیل 

أصبح . المنتج حسب رغبة المستھلك لیحصل على نسخة خاصھ بھ
ً مع زیادة سرعة الطباعة وانخفاض ا ً جدا سعار أمر كھذا شائعا

 .الطابعات
 

 حذاء حریمى مصنوع بطابعة ثالثیة االبعاد
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 بطابعة ثالثیة االبعاد مصنوع Nikeحذاء ریاضى من شركة 

  
  :في المالبس 

ان الجمع بین التقنیات الحدیثة ومواد غیر تقلیدیة، أدى الى انتاج 
، 2008المطبوعة في الصین عام  نوع غیر مألوف من المالبس

 ثیر للدھشة على غیر ما كنا تتوقع من البالستیكانھا لینة بشكل م
  . الیزرو

، مجوھرات، نظارات(بدأت الطباعة ثالثیة االبعاد بالملحقات 
ویتجھ اآلن إلى أن یشمل الجسم كلھ من خالل مالبس ) احذیة 

( . حقیقیة یمكن ارتداؤھا عن طریق طباعة المالبس الثالثیة االبعاد
16 (  

طباعة لعمل تصمیمات مجنونة ومبتكرة یستخدم مصممو األزیاء ال
عن طریق طابعات موصولة بحاسبات تقوم بتكوین ھذه الفساتین 

فبدال من الورق تقوم الطابعات بتشكیل . بشكل ثالثي االبعاد
االجسام ثالثیة االبعاد باستخدام مواد بالستیكیة او بولیمر او مواد 

ان یاتى زمن  لذلك یمكن. مسیلة في تكوین المنتج طبقة فوق طبقة
  . یقوم الفرد بطبع مالبسھ بنفسھ وفق تصمیماتھ الخاصة

  :ایریس فان ھیربین 
تفضل استخدام التكنولوجیا لذلك تحولت  ة مصممة ازیاء الھولندی

قادت و وسائل النماذج السریعةو الستخدام الطباعة ثالثیة االبعاد
  .التكنولوجیا الى منطقة جدیدة من التحدى

بذلت الكثیر و م  2006في   Netherlandالفن  تخرجت من معھد
اصبح لھا عالمھ و عالقتھ بھدفھاو التقان التعامل مع الكمبیوتر

  م  2007ممیزة عام 
 قدمت ایریس فان ھیربین  اول مجموعة فساتین بدون تفصیل

 - 2009شتاء و ظھر العرض االول لھا في خریفو حیاكة و
  م2010صیف و ربیعو م 2010

 المعدنو مجموعة من الخامات المبتكرة مثل الجلدحیث استخدمت 
المعالجة التكنولوجیة و البالستیك مع القص الدقیقو المطاطو

فھل ھذا ایذان . كانت مصنوعة بطابعة ثالثیة االبعادو، البارعة
بدء عصر و بنھایة عصر تسوق المالبس من محالت االزیاء

  طباعة مالبسك بنفسك ؟
مبتكر یمكن و ھ غنى جداكان عرض فان ھربن صغیر لكن

تصمیماتھا محل و، االرتداء الشخصىو استعمالھ في الدراما
  .الفنانینو اعجاب من المطربین

و لفت االنتباه في اسبوع الموضة في امستردام تصمیم محاط 
الطباعة ثالثیة و بالكریستال الذى یشبھ الماء حیث القص بالیزر

االنھاء ھما و التقنیة التصمیم من الجلد كما ان جودةو االبعاد
  .االساس النتاج راقى یحتذى بھ

تنتھى بشكل الفستان و تبدا فان ھربن تصممیماتھا بالرسم الیدوى
موضة حدیثة باستخدام الخامات و تنتج مالبس عملیةو. حول الجسم

المجموعة التى و، البعد عن الصالبھ  لنتج وحدة كاملة مرنةو اللینة
قدرتھا على و امات المستخدمةقدمتھا دلیل على مرونة الخ

  ) 9( . تطور استخدام االدوات التكنولوجیھو االنصھار
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عرضت مصممة االزیاء الھولندیة ایرس فان ھربین اول مجموعة 
 2011في باریس و 2010فساتین فى اسبوع الموضھ في امسردام 

انما مصنوعة بطابعات ثالثیة االبعاد و خیاطةو بدون تفصیل
دام الجلد أو المطاط او البالستیك أو مواد أخرى مسیلة في باستخ

فھل ھذا ایذان بنھایة عصر تسوق ، تكوین المنتج طبقة فوق طبقة
 .بدء عصر طباعة مالبسك بنفسكو المالبس من محالت االزیاء

  :تصمیم االزیاء 
اختیار جمیع و جمعو ھو الخطة المستخدمة لتوضیح فكرة معینة

ا لمبادئ التصمیم بھدف الوصول الى التناغم عناصر التصمیم وفق
  )  5( . المنشود

  
  :التصمیم على المانیكان 

یعتبر التصمیم على المانیكان احد الفنون التشكیلیة التى تحتاج الى 
باستخدام خامات ، قدرة على التخیلو، تذوق جمالىو حس فنى

د فھو اح، مختلفة للتعبیر عن االبداعات الفنیة في شكل االزیاء
فیھ یتم تشكیل الخامات مباشرة على و، اسالیب تصمیم االزیاء

من خالل ھذا االسلوب نتوصل الى انسجام كامل بین و المانیكان
ھو و الخصائص الفردیة للمصممو شكل الجسمو القماشو التصمیم

 اللمسات الفنیةو اسلوب یتیح للمصمم ابراز التعبیرات الخالقة
  )  6( .یراالبداع بحریة تامة في التعبو

التصمیم على المانیكان یعتبر متعھ للمصمم النھ في اثناء تشكیل 
التصمیم الواحد تتوالد عدید من االفكار لتصمیمات اخرى مبتكرة 
في مراحل مختلفة اثناء التشكیل النھ عن طریق التصمیم على 
المانیكان یمكن الحكم بواقعیھ على صالحیة الفكرة للتنفیذ او 

كما یمكن للمصمم تنفیذ فكرتھ ، م لجسم معینمالئمة التصمی
  )5(. معرفة نتائجھا على الفورو بطریقھ مباشرة

  
  :دور التصمیم على المانیكان في اعداد الموضة ثالثیة االبعاد 

خطوات ضروریة البد ان تتبع اثناء اعداد الموضة بدایة 
  ھى كما یلىو بالتحضیر مرورا بالتخطیط حتى نقترب من النھایة

 حث في المراجعالب - 1
 اعداد التصمیمات على المانیكان       - 2
 الخاماتو اللونو الخطو نحدد الشكل - 3
  portfolioاعداد ملف المصمم  - 4
 التصنیع - 5

یمكن ان تنبثق فكرة التصمیم من مصادر : البحث في المراجع
شخصیات  –الرموز  –االفالم  –المجالت  –الكتب : متنوعة مثل

( التكنولوجیا  - الموسیقى –العمارة  –فنانین  –مصورین  –خیالیة 
كل االفكار التى تتولد ، مواقع االنترنت –) الطباعة ثالثیة االبعاد 

حیث تعكس ، اثناء البحث یمكن تجربتھا في التصمیم على المانیكان
االقتراحات التى و تتجمع االفكارو التصمیمات ابداع المصمم

مشكلھ على المانیكان تتطور بحریة من خالل معالجة التصمیمات ال
 باستخدام برامج الحاسب االلى لتحویلھا لشكل ثالثى االبعاد

الملمس مما یحقق تصمیم قابل و الحجمو اختیار الخاماتو
، portfolioیظھر ذلك من خالل اعداد ملف المصمم و، لالرتداء

التى یمكن ان نعتمد فیھا على و ثم بعد ذلك مرحلة التصنیع
  ) 8( . بعاد النتاج المالبسالطابعات ثالثیة اال

  االطار العملى للبحث
یتناول االطار العملى للبحث استخدام التقنیة ثالثیة األبعاد على 

  مرحلتین 
من التصمیم على المانیكان  استخدام تقنیات ثالثیة األبعاد فى : أوال

خالل استخدام بعض الوحدات ثالثیة األبعاد او طى خامات 
ھذا و، ثالثیة األبعاد  إلىالتشكیل لتحویلھا من ثنائیة األبعاد 

استخدام بھو الجزء الذى سوف یتم تقییم الطالبات علیة 
  . البعدىو االختبار المھارى القبلى

  :المالبس من خالل  إنتاجاستخدام تقنیات ثالثیة األبعاد فى : ثانیا 

التصمیمات التى تم تشكیلھا على المانیكان باستخدام  معالجة .1
ثالثیة  األلىج الحاسب ھو احدى برامو  3DMaxبرنامج 
تفھمھا الطابعة  أوامر إلىالتى تحول التصمیمات و األبعاد
 .األبعادثالثیة 

 . الطابعة ثالثیة األبعاداحدى التصمیمات باستخدام  إنتاج .2
  . التصمیم على المانیكان أثناء األبعاداستخدام تقنیھ ثالثیة : اوال 

عل ى ر تص میم على المانیك ان م ن خ الل مق ر تصمیماتتم اجراء 
 للمس  توى الثال  ث بمرحل  ة الماجس  تیر تخص  ص تص  میم المانیك  ان 

  . االقتصاد المنزلى جامعة القصیمو بكلیة التصامیم  انتاج مالبسو

 
تصمیم ثالثي االبعاد من الورق یتكون من خطوط : التصمیم االول

خطوط مستقیمة في الكسرات و منحنیة في الوردات البارزة
ماثل لحدود الجسم ذو التصمیم لھ شكل مو الموجودة في الجونلة

التركیز في استخدام الوردة و یتمیز بالسیطرةو اتزان غیر متماثل
التصمیم ذو ایقاع متدرج في احجام و كبیرة الحجم على الصدر 

 الوردة

 
تصمیم ثالثي االبعاد من الورق یتكون من خطوط : التصمیم الثانى

على  بعض الوحداتو منحنیة في الوحدات الموجودة على الجونلة
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 خطوط مستقیمة في المكعبات الموجودة على الصدرو الصدر
التصمیم لھ شكل مماثل لحدود و الكسرات في منطقة الوسطو

التركیز في و یتمیز بالسیطرةو الجسم ذو اتزان غیر متماثل
 .التصمیم ذو ایقاع متكررو الشكلو استخدام التضاد في اللون

 
من الورق یتكون من خطوط  تصمیم ثالثي االبعاد :التصمیم الثالث

 مستقیمة في شكل كسرات اشعاعیة المتكررة بمقاسات مختلفة
التصمیم لھ و خطوط منحنیة في نھایات شكل الكسرات المستدیرو

 یتمیز بالسیطرةو شكل مماثل لحدود الجسم ذو اتزان غیر متماثل
الوردات الصغیرة عند و التركیز في استخدام التضاد اللونىو

تصمیم ذو ایقاع اشعاعى ناتج عن استخدام الكسرات الو الصدر 
 .االشعاعیة

 
تصمیم ثالثي االبعاد من الورق یتكون من خطوط  :التصمیم الرابع

مستقیمة في شكل كسرات اشعاعیة المتكررة بمقاسین مختلفین 

خطوط منحنیة في الشرائط الحرة اسفل خط و اعلى خط الوسط
ود الجسم ذو اتزان غیر التصمیم لھ شكل مماثل لحدو الوسط
التركیز في استخدام الوحدة الزخرفیة و یتمیز بالسیطرةو متماثل

التصمیم ذو ایقاع اشعاعى ناتج عن استخدام و عند تجمیع المروحة
 الكسرات االشعاعیة 

 
تصمیم ثالثي االبعاد من انصاف الدوائر : التصمیم الخامس
الخیش یتكون من  الفستان االساسى من قماشو البالستیك بلونین

 خطوط منحنیة في انصاف الدوائر الموجودة على الجونلة
مختلف من و التصمیم لھ شكل مماثل لحدود الجسم من اعلى فقطو

التركیز في استخدام و یتمیز بالسیطرةو اسفل ذو اتزان غیر متماثل
 .رركالتصمیم ذو ایقاع متو الشكلو التضاد في اللون

 
اوراق و ثالثي االبعاد من الوردات تصمیم: التصمیم السادس

االشجار البالستیك یتكون من خطوط منحنیة في الوردات 
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 نھایات اوراق الشجر على الصدرو الموجودة على الجونلة
 خطوط مستقیمة تجزیعات ورقة الشجر  الموجودة على الصدرو
التصمیم لھ شكل مماثل لحدود و الكسرات في منطقة الوسطو

التركیز في و یتمیز بالسیطرةو ر متماثلالجسم ذو اتزان غی
 .التصمیم ذو ایقاع متكررو الشكلو استخدام التضاد في اللون

  
تصمیم ثالثي االبعاد من الخطوط المنحنیة : التصمیم السادس

وینقسم الى قسمین الجھھ الیمنى باللون االصفر عبارة عن تكرار 
حمر مستویة الجھة الیسرى باللون االو للوحدة باحجام مختلفة

یتمیز و التصمیم ذو اتزان غیر متماثلو السطح باتساع بعد الوسط
 الشكلو التركیز في استخدام التضاد في اللونو بالسیطرة

  .التصمیم ذو ایقاع متدرج في الحجمو

  

تصمیم ثالثي االبعاد من احزاء من الدوائر : التصمیم السابع
االساسى بلون فضى  الفستانو البالستیك بلون ابیض على الجونلة

 التصمیم لھ شكل غیر مماثل لحدود الجسم ذو اتزان غیر متماثل
 الشكلو التركیز في استخدام التضاد في اللونو یتمیز بالسیطرةو
 .التصمیم ذو ایقاع متكررو

  :التعلیق على أعمال الطالبات 
 البالس    تیكو اس    تخدمت الطالب    ات خام    ات مختلف    ة مث    ل ال    ورق

ص  میمات ثالثی  ة االبع  اد لمالب  س الس  یدات عل  ى المط  اط الع  داد تو
الصالبة فى نف س و المانیكان لما تتمیز بھ ھذه الخامات من المرونھ

الوقت التى یمكن من خاللھا اعط اء الش كل ثالث ى االبع اد للتص میم 
  .مع ثبات الشكل

  :المعامالت االحصائیة 
ی اء تم تفعیل تلك الخطوات التطبیقیة عل ى طلب ات قس م تص میم االز

بمرحلة الماجستیر من خالل مقرر التصمیم على المانیكان ومن ث م 
  تم قیاس مھارتھن من خالل بطاقة المالحظة في 

  االختبار التحصیلى المھارى القبلى: أ
ت  م اج  راء االختب  ار عل  ى الطالب  ات اثن  اء اع  داد التص  میات عل  ى 

ی  ات ث م  اج  رى بع د التع  رف عل ى تقن، المانیك ان بالطریق ة التقلیدی  ة
ذلك من خالل تصمیمات تم تش كیلھا عل ى المانیك ان و ثالثیة االبعاد

تم تصمیم مقیاس تقدیر مستوى ، وفى مقرر التصمیم على المانیكان
الطالبات فى االختبار التحصیلى المھارى القبل ى بحی ث ی تم إعط اء 

 –جی د ح دا  -ممتاز: درجات للطالبات تتراوح بین التقدیرات التالیة
. )50-65-75-85(أعطی  ت ق  یم ھ  ذه التق  دیرات و -ب  ولمق –جی  ـد 

  : )1(ھو موضح فى جدول المقیاس كما و
  مقیاس تقدیر مستوى الطالب فى االختبار التحصیلى المھارى

  :ثبات المقیاس و صدق
ت  م ع  رض المقی  اس عل  ى مجموع  ة م  ن األخص  ائیین ف  ى مج  ال 

ت م عم ل التع دیالت المطلوب ة و المالبس إلبداء مقترحاتھم فى بنوده
  .)2(الموضحة فى جدول ظھر بالصورة لی

ث  م بع  د ذل  ك ت  م إعط  اء درج  ات للطالب  ات الالت  ى درس  ن بالطریق  ة 
ف ى ) تصمیمات على المانیكان ب دون تقنی ة ثالثی ة االبع اد (التقلیدیة 

  .االختبار التحصیلى المھارى القبلى
  االختبار التحصیلى المھارى البعدى : ب

لمھ  ارى البع  دى عل  ى ت  م إج  راء االختب  ار التحص  یلى ا
انت    اج مالب    س و طالب    ات مرحل    ة الماجس    تیر تخص    ص تص    میم

 الالت   ى ت   م تع   ریفھن بالطباع   ة ثالثی   ة االبع   ادو المس   توى الثال   ث
اشھر المص ممین ال ذین و استخدامھا فى مجال المالبسو مجاالتھاو

طل ب م نھن اع داد تص میمات ثالثی ة االبع اد و استخدموا ھذه التقنیة
ت  م اس  تخدام مقی  اس تق  دیر مس  توى الط  الب ف  ى و عل  ى المانیك  ان

 T" ت"قد اس تخدم اختب ار و، االختبار التحصیلى المھارى السابق
test البع  دى لتظھ  ر الف  روق ف  ى و ب  ین مجم  وعتى التطبی  ق القبل  ى

  : )2(الجدول 

  )1(جدول 
  مقبول  جیــد  جــید جــداً   ممتاز  األســـــــــــــــــئلة

          ھل خطوط التصمیم تعبر عن شكل ثالثى االبعاد ؟ - 1
          ما مدى التناسب بین مساحات التصمیم على المانیكان ؟ - 2
          ما مدى تناسب توزیع اللون داخل مساحات التصمیم ؟ - 3
          ما مدى مالئمة الخامات للشكل الثالثى االبعاد المطلوب ؟ - 4
          ھل استطاعت تحقیق النسبة والتناسب بین مساحات التصمیم ؟ - 5
          ھل استطاعت تحقیق االیقاع من خالل االشكال ثالثیة االبعاد ؟ - 6
          اعت تحقیق االتزان العام للتصمیم ثالثى االبعاد على المانیكان ؟ھل استط - 7
          ما مدى مراعاة الدقة اثناء اعداد االجزاء ثالثیة االبعاد  ؟ 8
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          ھل استطاعت اختیار اماكن توزیع االجزاء ثالثیة االبعاد  على التصمیم ؟ - 9
بعاد والتصمیمات المشكلة ھل استطاعت تحقیق الدمج بین التقنیة ثالثیة اال - 10

  على المانیكان ؟
        

          المجــــــــــموع
  البعدىو الفروق بین درجات االختبار التحصیلى المھارى القبلى )2(جدول 

 درجة المعنویة "ت"قیمة  المعیارى االنحراف الحسابى المتوسط التقییم دداالسئلةع

 0.01 20.63 13.77 53.32 قبلى  1
   9.48 77.23 بعدى

 0.01 20.83 13.72 51.44 قبلى  2
   9.45 77.66 بعدى

 0.01 20.63 13.77 51.33 قبلى 3
   9.47 76.11 بعدى

 0.01 19.27 13.75 51.05 قبلى 4
   12.16 72.32 بعدى

 0.01 20.82 13.74 51.44 قبلى 5
   9.45 77.66 بعدى

 0.01 20.74 13.78 51.33 قبلى 6
   9.47 76.11 بعدى

 9.45 77.66 بعدى 0.01 16.80 13.84 50.39 قبلى 7

 10.02 73.61 بعدى 0.01 21.43 13.69 51.16 قبلى 8

 9.47 76.11 بعدى 0.01  20.64 13.77 51.33  قبلى 9

 10.47 76.11 بعدى 0.01  20.65 13.77 51.33  قبلى 10
  

جد فروق دالة إحص ائیة ب ین متوس ط یو انھ )2(یتضح من الجدول 
متوس  ط درج  ات و ختب  ار التحص  یلى المھ  ارى القبل  ىدرج  ات اال

االختب  ار التحص  یلى المھ  ارى البع  دى لص  الح االختب  ار التحص  یلى 
  نىمما یحقق صحة الفرض الثا 0.01عند مستوى معنویة  البعدى
  فى انتاج المالبس األبعادثالثیة  خدام تقنیاتاست: ثانیا 

   معالجة التصمیمات على الحاسب - 1

معالجتھ  ا التص  میمات عل  ى المانیك  ان ت  م  إع  دادبع  د االنتھ  اء م  ن 
اح دى  من خ الل األلىعلى الحاسب  األبعادثالثیة باستخدام تقنیات 

ھ ى الص یغة و ) 3D Maxبرن امج (  األبع ادب رامج الرس م ثالثی ة 
 إل ىحن ى یمك ن ترجم ة التص میم  األبعادالتى تفھمھا الطابعة ثالثیة 

م بطباع ة التص میم طبق ة تل و تقوم الطابعة بتنفی ذھا حت ى تق و أوامر
  .األخرى

    
 ثالثالتصمیم ال  ثانىالتصمیم ال  التصمیم االول

  
تصمیمات ثالثیة األبعاد باستخدام برنامج 

3DMax  تمھیدا لعملیة الطباعة  
 3D maxمعالجة التص میمات باس تخدام برن امج بعد االنتھاء من 

ل تص  میم  لتحك  یم ت  م عم  ل اس  تمارة اس  تبیان بواق  ع اس  تمارة لك  ، 
  -:التصمیمات المقترحة مكونة من المحاور التالیة 

  .على المانیكان التصمیم اسسو عناصر: المحور األول 
  .استخدام التقنیات ثالثیة األبعاد في التصمیم: المحور الثانى 

  :ثبات االستمارة و صدق
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تم عرض االستمارة على مجموع ة م ن األس اتذة المتخصص ین 
. النسیج للتحق ق م ن ص حة بن ود االس تمارةو مالبسفى مجال ال

  :كانت صورتھا النھائیة كما یلى و

  (     )تصمیم رقـم 
  غیر مناسب  مناسب إلى حد ما  مناسب  المحاور

  -:على المانیكان تصمیم ال اسسو عناصر: أوالً 
1 -  ً   خطوط التصمیم بنائیا
  .)قصات المودیل ( مساحات التصمیم  - 2
  .الشكلو تفاصیل التصمیم العالقة بین - 3
  .التناسب بین اجزاء التصمیم - 1
  جذب االنتباهو وجود اجزاء للتاكید - 2
  االیقاع المنظم للحركة - 3
  االتزان العام للتصمیم - 4

  
.......  
.......  
.......  
.......  
.......  
.......  
.......  

  
.......  
.......  
.......  
.......  
.......  
.......  
.......  

  
.......  
.......  
.......  
.......  
.......  
.......  
.......  

  : استخدام تقنیات ثالثیة األبعاد في التصمیم :ثالثاً 
  مع حجم الجسم  ثالثیة االبعادمالئمة احجام االجزاء  - 1
مع التصمیم المشكل على  ثالثیة االبعادمالئمة تقنیات  - 2

  .المانیكان
بعاد على الحاسب االلى مع التصمیم ثالثى األ طابقةم - 3

  .التصمیم المشكل على المانیكان
مالئمة التصمیم لالنتاج بالطابعة ثالثیة األبعاد اكثر من  - 4

  االسلوب التقلیدى لالنتاج
  حداثة فكرة التصمیم                                               - 5

  
.......  
  

.......  
  

.......  
  

.......  

.......  

  
.......  

  
.......  

.  
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.......  

.......  

  
.......  
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.......  
  :تحكیم التصمیمات 

تم عرض التصمیمات على بعض األساتذة فى مجال تصمیم 
التقنیات ثالثیة مدى مالئمة و األزیاء للحكم على التصمیمات

  .االنتاجو األبعاد للتصمیم

ة لكل محور من محاور االستمارة و تم حساب النسبة المئوی
وبناء علیة تم حساب النسبة المئویة لكل محور على حده ثم 

حصلت التصمیمات على و، حساب النسبة المئویة للتصمیم 
  :النسب المئویة التالیة 

من  خمسةتراوحت الدرجة التى حصلت علیھا التصمیمات ال
مما یدل   االولللتصمیم % 96.32و الرابعللتصمیم % 84.18
مالئمة التقنیات ثالثیة عناصر التصمیم وو تحقق اسسعلى 

  .األبعاد للتصمیمات المقترحة
  :االنتاج باستخدام الطباعة ثالثیة االبعاد  -2

تم  96.32بعد حصول التصمیم االول على تقییم مرتفع بنسبة 
االمر للطابعة ثالثیة االبعاد بطباعتة وكانت  اعطاءو تجھیزه
  : إلى الیسارفى الشكل كما النتیجة 

 
 انتاج التصمیم بطابعة ثالثیة االبعاد
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لالسف الطباعة ثالثیة االبعاد فى الشرق االوسط ال تزال قاصرة 
من خامات صلبة باالضافة للتكلفة و على المجسمات الصغیرة

الكن نحن فى انتظار وصول الطابعات ثالثیة االبعاد المرتفعة 
  .ة الیاف النسیجمن خامات قویة تشبتناسب انتاج المالبس 

  :النتائج 
إبداع و بعادثالثیة األاستخدام تقنیات  بین عالقة ھناك - 1

 عند مستوى    على المانیكان التصمیممجال  فى اتبالطال
ن ج جیل من المصممیمما یؤدى الى تخری 0.01 معنویة 

یحقق صحة و مواكب للتكنولوجیاو التمیزو باإلبداعیتمیز 
 .الفرض االول

بین متوسط درجات الطالبات  إحصائیةذات دالة وجود عالقة  - 2
لصالح  البعدىو القبلى المھارى التحصیلى االختبار فى

مما یحقق صحة ،  0,01عند مستوى معنویة  البعدى االختبار
 .ثانىالفرض ال

 األبعادثالثیة  تقنیاتعلى الدمج بین  تدریب الطالبات إمكانیة - 3
 تصمیماتاجراء  وذلك من خالل المالبس إنتاجو تصمیم فى

ثم معالجتھا على الحاسب حتى یمكن  على المانیكان مشكلة
ھدف القدرة على ب األبعادباستخدام الطابعة ثالثیة  إنتاجھا

صحة  إثباتبالتالى و األزیاءفي مجال تصمیم  المنافسة
  .لثالفرض الثا

  :التوصیات 
خاصة و الحدیثة للمالبس اإلنتاجتقنیات التوسع فى دراسة  - 1

المنافسة العالمیة في ات المالبس ثالثیة االبعاد من اجل طابع
 .تصمیم االزیاء

على المانیكان بالمشروعات  التصمیمنشر استخدام اسلوب  - 2
 .االنتاجیة الصغیرة

استخدام الطابعة ثالثیة األبعاد حالیاَ في إنتاج مكمالت  - 3
 .صغر الحجمو المالبس التى تتمیز بالصالبة

المالبس في المراكز  نتاجإل ألبعاداتوفیر طابعات ثالثیة  - 4
  .الجامعاتو البحثیة 
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