
 2021سبتمبر                    العدد التاسع والعشرين      - المجلد السادس -اإلنسانية عمارة والفنون والعلوم مجلة ال

DOI:  10.21608/mjaf.2020.33129.1659                                                                                                     308 

( كمصدر لتصميم أزياء مستلهمة من التراث Paint 3Dتطبيقات البيئة الرقمية )

 المصري

Paint 3D digital environment applications as a source for fashion design 

inspired by the Egyptian heritage 

 أ.د عمرو محمد جمال الدين محمد حسونة

 جامعة حلوان –كلية الفنون التطبيقية  –رئيس قسم المالبس الجاهزة األسبق  -أستاذ دكتور تصميم المالبس

Prof. Amr Mohammed Gamal El-din Mohamed HAsona 

Professor of former clothing design - former head of the department of ready-made 

clothing - Faculty of Applied Arts - Helwan University 

hassouna_amr@yahoo.com  

 أ.د نسرين نصر الدين

 جامعة حلوان –كلية الفنون التطبيقية  –اهزة قسم المالبس الج -أستاذ دكتور 

Prof. Nesrin Nasr El-din 

Professor - Readymade Garments Department - Faculty of Applied Arts - Helwan 

University 

nesreennasr@hotmail.com  

 م دعاء محمد محمود أحمد م.

 جامعة بنها –كلية الفنون التطبيقية  –قسم تكنولوجيا المالبس والموضة -مدرس مساعد 

Assist. Lect. Doaa Mohamed Mahmoud Ahmed 

Assistant Lecturer - Department of Clothing and Fashion Technology - Faculty of 

Applied Arts - Benha University 

Doaa.ahmed@fapa.bu.edu.eg 

 الملخص:

لم يقتصر التقدم التكنولوجي والتقنيات الحديثة في البيئة الرقمية على استبدال المعلومات واألبحاث بل تخطط ذلك فأصبحت 

خدمت في العديد من برامج التصميم بشكل عام، واألزياء من أهم وسائل التصميم، ونظرا لسرعاتها وتقنياتها الحديثة فقد است

هو اٌستخدم أكثر من نوع خامة وأكثر من تقنية، وقد أصبح يطلق  Mixed Mediaففن الوسائط المختلطة  بشكل خاص.

اد هذا المفهوم على األعمال الفنية المستخدمة ألكثر من وسيط حيث يعنى فن الوسائط ال مختلطة بأنه الدمج بين المو

والخامات واألدوات والوسائل والتقنيات للوصول للعمل الفن التشكيلي. وتساهم تقنيات دمج الوسائط في تعبير الفنان عن 

ٌتناول هذا البحث فن دمج الوسائط أو الوسائط المختلطة  .أفكاره بأسلوب مبتكر الستخدامه خامات ومواد وتقنيات غير تقليدية

 "Mixed Media ( وباألخص "Paint 3D)   في تصميم مالبس معاصرة مستلهمة من التراث المصري وتتالءم مع

فقد تم رسم  (Paint 3Dمتطلبات المجتمع ومعبرة عن االتجاه الفني السائد قائمة على استخدام أحد برامج البيئة الرقمية )

( Scannerالتصوير الضوئي ) وتصميم التصميمات باستخدام القلم والورقة ثم تم إدخالها إلى الحاسوب من خالل جهاز

( باستخدام قلم خاص معد لالستخدام على اللوحات اإللكترونية المحمولة (digitalثم إدخالها إلى البرنامج وتلونيها بألوان 

( ،وضبطها في أماكنها طبقاً للتصميم ووضع digitalثم إدخال صور الزخارف الشعبية لشمال سيناء )مصدر اإللهام( )

وبالتالي  (،digitalفأسلوب التلوين المستخدم هو أسلوب يدوي ذات تقنيات ) رتوش اللونية باستخدام القلم.عليها بعض ال

تحقق الغرض من استخدام البرامج الرقمية وتطبيقاتها. وقد بنيت هذه ا التصميمات على محورين هما )المحور األول: مدى 

وقد تم )عبارات  5المحور الثاني: مدى الصلة بمصدر اإللهام ويتضمن  عبارات، 6تحقيق االبتكارية في التصميم ويتضمن 
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التحقق من مدى الصدق والثبات لهم والتحقق من مدى تتحقق هذه المحاور من خالل االستبيانات المقدرة من قبل محكمين 

الوسائط  أسلوب متخصصين واستنتج منه تحقق المحورين في التصميمات وبالتالي تحقق الغرض من البحث وهو توظيف

 المختلطة في تصميم األزياء المستلهمة من التراث الشعبي واستخدام تطبيقات البيئة الرقمية في مجال تصميم األزياء.

 : الكلمات المفتاحية

 االستلهام من التراث.-تصميم أزياء- (Paint 3D) –الوسائط المختلطة  –التطبيقات الرقمية 

 

Abstract: 

Technological advances and modern technologies in the digital environment were not limited 

to replacing information and research but rather planning it and became one of the most 

important means of design, and given their speeds and modern technologies, they used in many 

design programs in general, and fashion in particular. The Mixed Media art used by more than 

one type of material and more than technology, and this concept has come to be called works 

of art used for more than one medium where the art of mixed media means that the combination 

of materials, materials, tools, means and techniques to reach the work of plastic art. Media 

merging techniques contribute to the artist expressing his ideas in an innovative manner for 

using unconventional materials, materials and techniques. This research deals with the art of 

merging media or "mixed media", especially Paint 3D, in designing contemporary clothing that 

is inspired by the Egyptian heritage and fits with the requirements of society and expresses the 

artistic direction The prevailing list is based on the use of a 3D Paint digital environment 

program, where these designs were designed and drawn using the pen and paper and then 

entered into the computer through the optical imaging device (Scanner) and then entered into 

the program and color them in digital colors)) using a special pen intended for drawing on 

electronic boards The images of popular decorations were inserted to North Sinai (the source 

of inspiration) (digital), and set them in their places according to the design, and some color 

frills were applied to them using the same pen. The coloring method used is a manual method 

with digital techniques, thus achieving the purpose of using digital programs and their 

applications. These designs are built on two axes which are (the first axis: the extent of 

achieving innovation in design and includes 6 phrases, the second axis: the extent of relevance 

to the source of inspiration, which is Of 5 phrases (the extent of honesty and consistency has 

been verified for them and the extent to which these axes are achieved through questionnaires 

estimated by specialized arbitrators has been deduced from which the two axes in the designs 

have been achieved and thus the purpose of the research has been achieved which is to employ 

a mixed media style in designing fashion inspired by folklore and the use of Digital environment 

applications in the field of fashion design. 

Key words:  

digital applications - Mixed Media – Paint 3D - fashion design - heritage inspiration. 

 

 مقدمة: -1

لم يقتصر التقدم التكنولوجي والتقنيات الحديثة في البيئة الرقمية على استبدال المعلومات واألبحاث بل تخطط ذلك فأصبحت 

من أهم وسائل التصميم، ونظرا لسرعاتها وتقنياتها الحديثة فقد استخدمت في العديد من برامج التصميم بشكل عام، واألزياء 
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عريفات المرتبطة بالبيئة الرقمية كالوسائط المتعددة والوسائط المختلطة، وبعض بشكل خاص. وسوف يتم عرض بعض الت

تطبيقات البيئة الرقمية في مجال األزياء من حيث برامج الحاسب األلى وتطبيقات الهواتف الذكية واللوحات المحمولة 

 (.Paint 3Dالمستخدمة في تصميم األزياء وخاصة )

 مشكلة البحث: -2

أهمية عمل تصميم تصميمات مستلهمة ومعبرة عن التراث الشعبي وتتميز باالبتكار وتتناسب مع الفن الحديث على الرغم من 

حيث تعد إحدى - Mixed Media( مع االستعانة بفن الوسائط ا المختلطة Paint 3D) باالستعانة بتطبيقات البيئة الرقمية

 القدر الكافي.أنها لم تنل االهتمام األكاديمي المتخصص بصيغ األبداع 

 وتتلخص مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية:

بالتصميم بحيث - Mixed Mediaالوسائط ا المختلطة فن ( وPaint 3D)من  تطبيقات البيئة الرقميةتوظيف هل يمكن 

 يعبر التصميم عن التراث بشكل مبتكر؟

 هل يمكن معالجة مصدر االلهام بشكل معاصر بالتصميم؟

 أهداف البحث: -3

 Mixed Media -Paint 3Dسائط المختلطة الوول إلى األسلوب األمثل لتوظيف تطبيقات البيئة الرقمية من الوص -1

   بالتصميم.  -

 تصميم تصميمات مبتكرة ومعبرة عن التراث وتتالءم مع الفن الحديث. -2

 أهمية البحث: -4

 Mixed Media( وفن الوسائط المختلطة Paint 3Dتسليط الضوء على أهمية االستعانة بتطبيقات البيئة الرقمية )-1

 لألبداع في تصميم األزياء.

تسليط الضوء على أهمية االستلهام من التراث الشعبي المصري لما يحتويه من ثراء في تصميماته البنائية ووحداته -2

 الزخرفية.

 فرضية البحث: -5

تصميم تصميمات يساعد على    Mixed Media ( وبفن الوسائط المختلطةPaint 3D) االستعانة بتطبيقات البيئة الرقمية

 مستلهمة ومعبرة عن التراث الشعبي وتتميز باالبتكار وتتناسب مع الفن الحديث.

 منهجية البحث: -6

 المنهج التطبيقي-المنهج التجريبي 

 الخطوات اإلجرائية للبحث: -7

 .البيئة الرقمية 

  الوسائط المتعددة 

 .الوسائط المختلطة 

 قميةالوسائط المختلطة الر. 

 .تطبيقات البيئة الرقمية 

 (Paint 3D.) 

 تصميم األزياء 
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 .االستلهام من التراث الشعبي 

 .التطبيق العملي 

 .نتائج البحث 

 .التوصيات 

 .المراجع 

 

 البيئة الرقمية: -1-1

فيما بينها مجموعة من العناصر متفاوتة المهام واالختصاصات والدرجة والوظيفة والقناعات والكفاءات العلمية المتفاعلة 

وفق منظومة إلنجاز مهام محددة. فالبيئة الرقمية هي نتيجة للتطبيقات التكنولوجية المختلفة في المؤسسات، وتفاعل اإلنسان 

 (1ومدى تقبله للتغيرات التكنولوجية الجديدة. )

اإللكتروني، قواعد البيانات  هي عبارة عن مجموعة متكاملة من المفاهيم الحديثة مثل: نظم البحث باالتصال المباشر، النشر 

واالفتراضية، والمفهوم الشائع لهذه  على األقراص المدمجة، الفهارس األلية، شبكات األنترنت، المكتبات الرقمية وإلكترونية

 (2البيئة هو انها تتلخص في شبكة األنترنت وجميع التكنولوجيا المعلومات واالتصال التي تلحق بها. )

ة الرقمية بأنها مجموعة من العناصر متفاوتة المهام واالختصاصات والدرجة والوظيفة والقناعات ويمكن أن تعرف البيئ

والكفاءات العلمية المتفاعلة فيما بينها وفق منظومة إلنجاز مهام محددة، فهي نتيجة لتطبيقات التكنولوجيا المختلفة في 

 (1الجديدة. )المؤسسات وتفاعل اإلنسان ومدى تقبله للتغيرات التكنولوجيا 

 الوسائط المتعددة:  -1-2

التعدد في الوسائط المتعددة يعنى استخدام أكثر من وسيط فهي المجموعة المكونة من نوعين أو أكثر من الوسائط المستخدمة 

فالوسائط المتعددة تعبر عن دمج أنظمة مختلفة )ونصوص ومرئيات ساكنة ومتحركة وصوتيات  (3)إليصال المعلومات. 

الت( في نظام واحد يضع في متناول اإلنسان في منزله أو عمله أو اشعاره بمجموعة أدوات وتقنيات تتيح له استعمل واتصا

امكانات متعددة في نظام متكامل ومتسع ومتفاعل واسع االستخدام من بيئة صغرة محدودة إلى بيئة متعددة الخدمات مستخدمة 

 (4متيسر. )التكنولوجيا الحديثة بأسلوب سهل ونظام عمل 

 برامج تطبيقات الوسائط المتعددة:  -1-2-1

ترجع ضرورة استخدام الوسائط المتعددة وأدواتها وبرمجياتها للتطبيقات المستخدم فيها الحاسوب لما توفره من اخراج 

 للمعلومات بطرق متعددة من أصوات وصور ثابتة ومتحركة ورسومات. وهناك العديد من الوسائط المتعددة نذكر منها: 

، وتمتاز Vector graphicsج على األشكال والرسوم الهندسية امروتعتمد هذه الب Cad &3D drawing toolsبرامج 

 هذه البرامج بتصميم تصميمات ثالثية األبعاد.

 .Scanner(: ومن خاللها نستطع إدخال النصوص المطبوعة كصور من خالل الماسح الضوئي OCRبرامج )

 (: وتستخدم لتعديل الصور أو أضافة بعض الـتأثيرات.Adobe Photoshop) برامج

 (5)(: وتفيد هذه البرامج لعرض الصور وأضافه تعديالت لها. Image Editing Tools) برامج

 

 :Mixed media الوسائط المختلطة -1-3

 (6ي )، يتميز بأنه فن مرئالخشب ، الورق القماش،ثل تجمعات م أو مادة وسيط فيه استخدام أكثر من عمل فني تم هي

https://en.wikipedia.org/wiki/Work_of_art
https://en.wikipedia.org/wiki/Work_of_art
https://en.wikipedia.org/wiki/Art_medium
https://en.wikipedia.org/wiki/Art_medium
https://en.wikipedia.org/wiki/Paper
https://en.wikipedia.org/wiki/Paper
https://en.wikipedia.org/wiki/Wood
https://en.wikipedia.org/wiki/Wood
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هوفن إعادة تشكيل ا لمنتجات عن طر يٌق استخدام مجموعة من الخامات، فأعمال فن الوسائط المختلطة أعمال ترتكز في 

يجمع بين الفن المرئي  فن الوسائط المتعددةفن مرئي، أما  المختلطة فن الوسائط أي أن (.7)بدايتها على فن الكوالج 

 .والعناصر غير المرئية، مثل الصوت المسجل أو األدب أو الدراما أو الرقص أو الرسوم المتحركة أو الموسيقى أو التفاعل

 (. 8)المختلطة ليس مجرد أسلوب فني ٌتم به ترجمة العمل بل هو توافق وانسجام بالعناصر والخامات ففن الوسائط 

يعكس التوافق بين أكثر من خامة في العمل الفني الواحد ال، حيث أن هذا التوافق يساعد على التوازن الجانب الوظيفي حيث 

 (9)والجمالي لخامات. 

 

 :Mixed digital media الرقمية الوسائط المختلطة -1-4

مع ظهور الوسائط الرقمية تطور األزياء ووجد أشكاالً جديدة للتعبير قد يكون هناك بعض المفارقة في إدراك أن أصول 

الرسوم التوضيحية لألزياء وارتباطها بعمليات الرسم اليدوي قد تم توسيعها وإعادة تنشيطها من خالل الوسائط الرقمية.  

أن يكون هذا مفاجًئا ألن الرسم التوضيحي لألزياء الرقمية يقدم تحسينات للمستخدمين من خالل تمكين  ومع ذلك، ال ينبغي

المصممين والرسامين من العمل عبر مجموعة متنوعة من المنصات، بما في ذلك برامج الرسومات النقطية والمتجهة.  

اك مع رسومات يدوية أصلية يمكن مسحها ضوئًيا يمكن تطبيق الوسائط الرقمية لتوضيح الموضة بمفردها أو باالشتر

وتحويلها إلى صور نقطية أو صور متجهة وحفظها للتحرير أو المزيد من التحسينات من خالل مجموعة متنوعة من خيارات 

 أدوات البرامج والطبقات الرقمية.  يمكن أن تتراوح عمليات مسح األنسجة أو األقمشة مجموعة من األساليب التوضيحية،

وال يزال الرسم التوضيحي لألزياء الرقمية يتطلب مستوى من الفضول والمشاركة الفكرية لتطوير مفهوم أو فكرة وصياغتها 

بصرًيا من خالل عملية التوضيح.  بناء أحد األساليب الرئيسية للعمل مع الوسائط الرقمية للتوضيح هو بناء تركيبة.  يتطلب 

اإللمام بوظائف األدوات الرئيسية، ويتضمن أيًضا عملية تصور تتطلب من المستخدم هذا مستوى من المهارات العملية و

بما في ذلك مقدمة وخلفية العمل الفني التوضيحي.  لذلك على -التفكير في عناصر مختلفة، تسمى الطبقات تشكل تكويًنا 

ل عملية التصميم، يفصل الرسم عكس الرسم التوضيحي اليدوي فتكون جميع عناصر التكوين مرئية في نفس الوقت طوا

التوضيحي الرقمي العناصر أثناء عملية اإلنشاء ويعيد تجميعها للمراجعة أو حفظها كعمل فني نهائي.  يساهم العمل مع 

أيًضا في استخدام مميز ودمجه مع عناصر مختلفة من تكوين توضيحي.  أصبح هذا  CMYKأو  RGBلوحات األلوان 

د من رسامي األزياء المهنية والتجارية.  على الرغم من أن مجموعة الخيارات الرقمية قد وسعت ممارسة مقبولة بين العدي

الخصائص إلى حد كبير إلى رسم توضيحي رقمي عند عرضها كصورة شاشة مع خيارات لضبط الضوء وإضافة تأثيرات 

 (10وضيح الموضة والوسائط الرقمي ) التباين.

 

 ي مجال األزياء:تطبيقات البيئة الرقمية ف -1-5

في ظل ثورة التقدم التكنولوجي في البيئة الرقمية بشتى المجاالت العلمية واالقتصادية والفنية، وبما أن تصميم األزياء من 

أهم مراحل تصنيع األزياء، فقد اتجهت العديد من الشركات والمؤسسات الستخدام برامج الحاسب اآللي في التصميم لما في 

 رعة ودقة وقدرة على تحديث صناعة األزياء.هذه التقنية من س

كمساعد في إعداد التصميمات والرسوم في صناعة األزياء، بما يوفر الوقت والجهد ويساعد  CADوقد استخدمت أنظمة 

 (11على إظهار القدرة االبتكارية واإلبداعية في التصميم واالستجابة السريعة لمتطلبات السوق. )

 

 (12: )البيئة الرقمية في تصميم األزياءأهمية استخدام  -1-5-1

 تقليل الوقت والجهد المستغرق في إعداد التصميمات. .1

https://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia
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 إمكانية إجراء التعديالت والتغيرات بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى اإلعادة. .2

 تقليل نسبة الخطأ أثناء التصميم. .3

 األدوات.تقليل تكاليف اإلنتاج حيث إن التعديالت تكون بسهولة وعدم أهدار في  .4

ترتيب وتنظيم التصميمات بسهولة من خالل عمل مكتبات كبيرة من التصميمات وتفاصيلها، بحيث يمكن الوصول إليها  .5

 بسهولة.

 الحصول على تصميمات ثالثية األبعاد بسهولة وإمكانية رؤية التصميم من زوايا متعددة. .6

 زيادة القدرة على اإلبداع واالبتكار لدى المصمم. .7

 ماليين من خلطات األلوان ومزجها بسرعة ويسر. الحصول على .8

 إمكانية نسخ عينات األقمشة والخامات وكذلك الزخارف البسيطة والمعقدة وتخزينها. .9

 كما يمكن تقسيم البرامج المستخدمة في تصميم األزياء إلى برامج عامة وبرامج متخصصة. .10

 امج عامة وبرامج متخصصة.كما يمكن تقسيم البرامج المستخدمة في تصميم األزياء إلى بر

 

 البرامج العامة المستخدمة في التصميم بشكل عام وتستخدم أيضا لتصميم األزياء: -1-5-2

 (: vectorsبرامج المتجهات ) -

1. Adobe illustrator 

2. Corel Draw 

3. Auto CAD  

 (:Pixelsالبرامج النقطية ) -

 (Paint 3Dبرنامج الرسام ثالثي األبعاد ) -1

2- Adobe Photoshop 
 

 البرامج المتخصصة لتصميم األزياء: -1-5-3

 :النظام الثنائي األبعاد: وهو ما يخص التصميمات ذات البعدين -

هذه البرامج تحتوي على مكتبات جاهزة من اشكال االزياء، بكل اجزاؤها، ويمكن استخدام هذه المكتبات في تكوين اشكال 

اال ان العيب االساسي فيها انها تحد من االبداع لدي المصمم،  سريعة لألزياء، واضافة االلوان والطابعات بشكل سريع،

 .نتيجة صعوبة تطويع هذه البرامج لعمل اشكال جديدة ومبتكرة.  كما يمكن استخدامها لرسم التصميمات المسطحة
 

 وهو يختص التصميمات ثالثية األبعاد: النظام الثالثي األبعاد: -

ثم ظهرت االضافات الخاصة ببرنامج،  ،ولعل أقوى هذه المحاوالت كانت من خالل برنامج مايا ،بشكل مجسم ثالثي االبعاد 

3D Max ثم ظهر برنامج مميز جدا مثل، برنامج  ،التي تحقق نفس الوظيفةCLO ا ،Marvelous Designer أو

Virtual Fashion ي االبعاد مع اظهار اشكال االقمشة وطريقة انسدادها ويمكن لهذه البرامج تصوير شكل الزي ثالث

وتحرك قماش الزي حول “االفتراضية ” باإلضافة الي تحرك عارضة االزياء ،مالمسها والوانها وطباعتها ،حول الجسم

ية ثالثية كما تتميز هذه البرامج بإمكانية تحويل قطع الباترون ثنائية األبعاد إلى مالبس افتراضجسمها بالشكل المناسب.  

األبعاد، حيث يتم رسم البترون وتدريجه وتجميع أجزائه مع بعضها إلظهار التصميم ويتم عرضه عل المانيكان وتحريكها 

بحيث يتم توضيح التصميم من جميع االتجاهات كما يوضح التفاصيل الدقيقة للتصميم والخامات والطابعات والزخارف 
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سهولة التعديد والتنفيذ، كما يمكن عمل مكتبات لقطع المالبس ومكمالتها، وأيضا ، وبالتالي (13)المستخدمة في التصميم 

 عمل مكتبات لنماذج البترون. 

 

 النظام الرباعي األبعاد: وهو يختص التصميمات رباعية األبعاد:-

 Audaces4Dمثل برنامج 

 

 صور لبعض البرامج المتخصصة في تصميم األزياء:

 

 

 :APPSالهاتف المحمول  اتتطبيق -1-5-4

وغيرها من األجهزة  الكمبيوتر اللوحي ، وأجهزةالهواتف الذكية مصمم ليعمل على برنامج كمبيوتر هو تطبيق المحمول 

ستغالل هذه اإلمكانيات من قبل تطبيقات متعددة تفيد ونظًرا لإلمكانيات الهائلة في الهواتف الذكية أصبح باإلمكان ا .النقالة

 (14)المستخدم 

CLO Marvelous Audaces4D 

   

 CLO( واجهة برنامج 1صورة )
 .( توضح واجهة برنامج2صورة )

Marvelousوأحد نوافذه 

 (توضح واجهة البرنامج  3صورة ) 

Audaces4D ونوافذه 

https://www.clo3d.com/explore/

whyclo  
https://www.swishschool.com  

https://www.audaces.com/en/au

-daces 

Gerber technology Leuctra Kale do Optitex15 

   

(توضح شكل واجهة برنامج 4صوة )

Gerberوتعشيق الفرشة 

(توضح شكل الفرشة والتعشيق 5صورة )

 Leuctra ببرنامج

(توضح واجهة  6صورة)

 Optitex15برنامج

 

https://www.galaxyinformationp

ro.com 

https://apparelresources.com/tech

nology 

-https://www.dz

alpha.com/archives 

Ste Prêt à Template 
Fashion Design Flat 

Sketch 
Tayasui Sketches 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A
https://www.clo3d.com/explore/whyclo
https://www.clo3d.com/explore/whyclo
https://www.swishschool.com/
https://www.audaces.com/en/audaces-360/4d
https://www.audaces.com/en/audaces-360/4d
https://www.galaxyinformationpro.com/
https://www.galaxyinformationpro.com/
https://apparelresources.com/technology-
https://apparelresources.com/technology-
https://www.dz-alpha.com/archives
https://www.dz-alpha.com/archives
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 1-6- (Paint 3D:) 

 (:Paint 3Dبرنامج الرسام ثالثي األبعاد )

ليكون بسيًطا ولكنه قوي من خالل السماح تم تصميمه  Microsoft( لشركة Windows 10هو تطبيق إبداعي مدمج مع )

 (15) .بإنشاء مشاريع إبداعية احترافية أو ممتعة من خالل الجمع بين أدوات ثنائية وثالثية األبعاد بسهولة

حيث تعمل على توسيع القدرات الفنية باستخدام األقالم والفرش الفريدة التي تحاكي المواد الحقيقية دون  :Brushالفرش  -1

 ى.الفوض

 (: تحتوي على مكتبة من األشكال الهندسة والمنحنيات.2d shapesأشكال ثنائية األبعاد ) -2

(: تحتوي على مكتبة من األشكال الهندسية وعند رسم أحد شكل يمكن النقر عليه 3d shapes) أشكال ثالثية األبعاد -3

 اتجاهات مختلفة، أو قص منه جزء، أو نسخ منه. حول اللوحة والتدوير إلىتظهر عدد من الخيارات بحيث يمكن نقل الشك 

إلضافة الملمس مثل الخشب أو الرخام أو يمكن تحميل صور إلنشاء ملصق مخصص للعمل : stickers أداة الطوابع-4

 الفني.

 أضف كلمات باستخدام خيارات النص ثنائي األبعاد وثالثي األبعاد. (:Textأداة الكتابة )-5

 وتغير أيضا اتجاه اإلضاءة.لتغير اإلضاءة ساطعة أم خافتة  :Effects المؤثرات الضوئية-6

 

 

 أدوات البرنامجو 3D paintتوضح وجهة البرنامج ( 10صورة )

 
  

 ( توضح أداة الكتابة13صورة ) أداة الطوابع( توضح أشكال 12صورة ) ( توضح أشكال الفرش11صورة )

 
   

 APPصفحة  ( توضح شكل7صورة )

 App Store Adobeعلى 

على  APPصفحة  ( توضح شكل8صورة )

App Store Adobe 

على  APPصفحة  (توضح شكل9صورة )

App Store Adobe 

App Store Prêt à Template https://www.apple-wd.com App Store 

https://www.apple-wd.com/2017/04/
https://www.apple-wd.com/2017/04/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a1/2-%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a1/
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 ( توضح أشكال ثالثية األبعاد.16صورة ) األبعاد.( أشكال ثنائية 15صورة )
المؤثرات الضوئية  ( توضح17صورة )

 بالبرنامج.

https://blogs.windows.com https://blogs.windows.com https://blogs.windows.com 

 

 تصميم األزياء:  -1-7

واأللوان، والنموذج األولى، والتنفيذ، والزخارف، لتعطى عملية معقدة، تحتاج لعناصر أساسية " الشكل اللظى"، والقصات 

 (16)  إطاراً مبدئياً للمالبس، وكذلك للحصول على نتيجة ثالثية األبعاد.

 –فسيولوجيا “خبرات نفسية( من عمليات إدراك عقلي لنقاط عديدة للجسم البشري  –يقوم به المصمم )خبرات علمية 

اتجاهات  –عالقات(  –عناصر  –قواعد فنية تشكيلية )أسس  –مكمالت(  –مواد مساعدة  –خامات )أقمشة  –سيكولوجيا" 

شكلة ما )المنتج المصمم( البتكار حل لها من خالل منهج علمي مع اقتصادية( تهتم بم-سياسية  –فنية  –سائدة )اجتماعية 

تقنيات التنفيذ اليدوي(. أي يقوم المصمم بالتصميم تبعاً لموقف معين للوصول  –مراعاة طرق التنفيذ )تقنيات اإلنتاج الكمي 

 (17)إلى المنتج. 

    The structural Design :التصميم البنائي -1-7-1

وط البنائية التي تظهر شكل الجسم المراد ابتكار زي يناسبه، فتظهر أهميته في اختيار وترتيب الخطوط ويشتمل على الخط

واألشكال واأللوان والنسيج وتوظيفها لخدمة الجسم البشرى فهي تختلف باختالف شكل الزى وهى ترتبط بتكوين جسم 

 (16) مرتديها فيتحدد بذلك شكل الجسم وشكل الملبس

  Decorative Design م الزخرفي:التصمي -1-7-2

هو التطوير للتصميم البنائي بهدف أضافة جماليات بحيث ال تغير البناء الخارجي أو صفته، ويتم تصميم األزياء بإحدى 

طريقتين، أما بإضافة خامات خارجية للقطعة الملبسية مثل الخيوط واألزرار بدون العراوة وشرائط الدانتيل واألساور 

لقالبات بدون جيوب أو عن طريق الصباغة أو الطباعة أو وحدات التطريز بأساليبه المتنوعة بغرز مختلفة والياقات وا

 (18). وخرز وأبليك بحيث تتفق هذه الزخارف مع التصميم البنائي فتظهره أكثر جماالً 

 االستلهام من التراث الشعبي: -1-8

هو تطويع لوحدات مأخوذة من مصدر معين بحيث يستفاد منها في أشكال جديدة تتماشى مع جماليات العصر  االستلهام:

 (19)الحديث. 

فالتراث يشير إلى حصيلة ما سبق أن أنتجه اإلنسان من فن تشكيلي بفروعه المختلفة عبر العصور منذ أن أستطاع أن يخطط 

وقد أجمع اللغوين على أن التراث ما يخلفه الرجل لوراثته وفى العصر الحديث وجدنا  (20)في الكهف حتى وقتنا هذا. 

كما يعرف التراث أيضاً بأنه منقول إلينا أوالً والمفهوم لنا ثانياً ( 21)الكلمة تشيع بشيوع الماضي، وكل ما يمت الى القديم. 

المكتوب إلى تراث حي يقوم بالحلقة األولى الشعور التاريخي والموجه لسلوكنا ثالثاً أي أنه ثالث حلقات يتحول فيها التراث 

 والحلقة الثانية الشعور التأملي والحلقة الثالثة الشعور العملي التطبيقي. 
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يمكنها األخذ من أي فن من الفنون التراثية الستحداث تصميمات ذات وجهة نظر جديدة ويمكن إرجاعها إلى مصدرها 

 راث. لذلك على المصمم األزياء أن يدرس التراث ثم ينتقى منه ما هو مالءم لدراسته.األصلي وذلك بغرض إحياء الت

 

 المراحل التي تؤثر على مصمم األزياء المستلهم من التراث:

مرحلة التعارف األولى وتسمى اللقاء األول، حيث يقوم المصمم بتطويع التراث لخدمة  االستغراق في التراث: وهي-1

 أهدافه في التصميم.

المرحلة الثانية ويتم فيها استيعاب وفهم التراث الفني من قبل مصمم األزياء مما استيعاب التراث مع بعض اإلضافة: -2

 يجعله يبدأ في صياغته صياغة فنية جديدة معاصرة فيستلزم منه بعض اإلضافات لصياغة عناصر التراث.

الصيغ الفنية لعناصر التصميم وأساليب التنفيذ مما يجعل  ويتم فيها الوقوف على أفضلاستيعاب التراث مع االنطالق: -3

 الفنان ينطلق بالعمل الفني بعد تحديد الصورة النهائية له حيث تحمل في طياتها روح العصر وعبق التراث.

ويقصد بيه عدم نقل التراث بأسلوب حرفي ولكن يجب على المصمم أن ينتقى بموضوعية االستلهام الموضوعي عن بعد: -4

 ن التراث عن بعد أي دون ارتداء عباءة الماضي.م

فالتراث عملة ذات وجهين أحد وجهيها الشكل أو المكونات األساسية وهذه المكونات  االستلهام الجمالي شكالً وموضوعاً:-5

الرئيسية التي هي عناصره األساسية المكونة له وكيفية تداخلها مع بعضها في تناغم أما الوجه االخر فهو المحتوى او الفكرة 

 يقوم بها العمل الفني. لذا على المصمم أن يعي هذان الوجهان.

وهي الحالة النهائية التي يصل فيها المصمم للصورة المرجوة للعمل الفني حيث يجمع فيها بين األصالة  المواجهة:-6

 (22والمعاصرة. )

 

  التطبيق العملي: -1-9

( Mixed Media digital( مع لفن الوسائط المختلطة الرقمية )Paint 3Dبرنامج )استخدام احدى تطبيقات البيئة الرقمية 

في تصميم مالبس معاصرة مستلهمة من التراث المصري وتتالءم مع متطلبات المجتمع ومعبرة عن االتجاه الفني السائد 

 حيث تم: 

 وضع الفكرة لتصميم ورسم هذه التصاميم باليد بالقلم الرصاص والورق -1

 (. Scannerلتصميمات إلى الحاسوب من خالل جهاز التصوير الضوئي )إدخال ا -2

على  لالستخدام ( باستخدام قلم خاص معدdigital( وتلونيها بألوان )Insertمن قائمة ) إدخال التصميمات إلى البرنامج -3

 اللوحات اإللكترونية المحمولة. 

دى أثواب النساء بشمال سيناء )مصدر اإللهام، كما ( ألحInsertمن قائمة ) ( الزخارف الشعبيةdigitalإدخال صور) -4

 هو موضح بالمنظومة(.

( 3d shapes( في أماكنها طبقاً للتصميم باستخدام أداة البرنامج ثالثية األبعاد )Motifsضبط الزخارف الشعبية ) -5

 وباستخدام القلم. 

 باستخدام القلم.( brushبأداة التلوين الفرشة) تلوين التصميم ووضع الرتوش اللونية -6

وبالتالي تحقق الغرض من استخدام البرامج الرقمية  (،digitalفأسلوب التلوين المستخدم هو أسلوب يدوي ذات تقنيات )

 الوسائط المختلطة بالتصميم. وتطبيقاتها وأيضا تحقق الغرض من توظيف أسلوب

  وبنيت هذه التصميمات على محورين هما:

 مدى الصلة بمصدر اإللهام المحور الثاني:بتكارية في التصميم، مدى تحقيق اال المحور األول:
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محكمين  تم التحقق من مدى الصدق والثبات لهم والتحقق من مدى تتحقق هذه المحاور من خالل االستبيانات المقدرة من قبل 

 .متخصصين.

 

 

الصدق والثبات لهم والتحقق من مدى تتحقق هذه المحاور من خالل االستبيانات المقدرة من قبل  وقد تم التحقق من مدى

 محكمين متخصصين.
 

 األدوات المستخدمة ومراحل التصميم والتلوين بالتفصيل:

 
 

 بالقلم الرصاص )وضع الفكرة(تصميم ورسم التصميم  1خطوة 

 

جهاز التصوير الضوئي  سحب التصميم المرسوم باليد ب 2خطوة 

(Scanner.) 

  
 شكل صفحة البرنامج عند فتحها شكل  ااشعار البرنامج

 الصلة بمصدر اإللهام:المحور الثاني: مدى  المحور ا ألول: مدى تحقيق االبتكارية في التصميم:

 هل يعكس التصميم الزخارف بالمصدر؟-1 هل يمكن استخدام التصميم بأكثر من أسلوب؟-1

 هل يعكس التصميم بنائيات المصدر؟-2 هل التصميم يلبى متطلبات المجتمع؟-2

 هل يتميز التصميم باإلبداع؟-3
هل يعكس التصميم مصدر االلهام بوضوح، أو يعبر -3

 عنه؟

 تتضح البرامج الرقمية وتطبيقاتها بالتصميم؟هل -4
هل قام التصميم بمعالجة مصدر االلهام بشكل معاصر -4

 بالتصميم؟

 هل التصميم يعبر عن التراث بشكل مبتكر؟ -5 الوسائط المختلطة بالتصميم؟ هل تم توظيف أسلوب-5

  هل يتسبب التصميم بإنشاء مجموعة متناسقة؟-6
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 اختيار التصميم المراد تلوينه 4خطو (Insert) ثم Fileمن قائمة  إدخال التصميم إلى البرنامج 3خطوة 

  

 شكل صفحة البرنامج بعد ادخال التصميم
 ثم Fileمن قائمة  إلى البرنامجإدخال صورة للزخارف  5خطوة 

(Insert) 

  
 شكل الوحدة الزخرفية بعد الدخول للبرنامج Openاختيار الوحدة الزخرفية ثم الضغط على  6 خطوة

 
 

 تحريك الوحدة وضبط أبعادها لوضعها على التصميم 8خطوة  3d shapeشكل الوحدة الزخرفية بعد تحويها  7خطوة 

  

 وضع الوحدات على التصميم 9خطوة  digitalشكل القلم المستخدم للرسم به على البرنامج 

  

 مرحلة من مراحل وضع الوحدات مع الرسم وتعديل التصميم
مرحلة أخرى لتكملت وضع الوحدات مع الرسم والتلوين وتعديل 

 التصميم
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والتلوين  مرحلة قبل االنتهاء من التصميم وضع الوحدات مع الرسم

 والتعديل.
 المرحلة النهائية بالتصميم

 التصميمات:

اسم 

 التصميم

ترتيب 

 التصميم

النسبة 

 المئوية
 التصميم (Motifالزخارف الشعبية )

التصميم 

 األول

 الثالث

 

99.5% 

 

 

: Motifاسم الوحدة الزخرفية 

 قروش

 

 

: Motifاسم الوحدة الزخرفية 

 عرق

 

التصميم 

 الثاني
 %97.67 التاسع

: Motifاسم الوحدة الزخرفية 

 كعب القطة

 

: Motifاسم الوحدة الزخرفية 

 عرائس وأجنحة
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اسم 

 التصميم

ترتيب 

 التصميم

النسبة 

 المئوية
 التصميم (Motifالزخارف الشعبية )

 

 

: Motifاسم الوحدة الزخرفية 

 بكاري -بكري

 

التصميم 

 الثالث
 %98.17 الخامس

: Motifاسم الوحدة الزخرفية 

 حاني جفاه
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اسم 

 التصميم

ترتيب 

 التصميم

النسبة 

 المئوية
 التصميم (Motifالزخارف الشعبية )

التصميم 

 الرابع
 %99.59 األول

: Motifاسم الوحدة الزخرفية 

 قروش

 

 

: Motifاسم الوحدة الزخرفية 

 شناف

 

التصميم 

 الخامس
 %98.17 الرابع

: Motifاسم الوحدة الزخرفية 

 قروش

 

: Motifاسم الوحدة الزخرفية 

 شجرة الجميزة
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اسم 

 التصميم

ترتيب 

 التصميم

النسبة 

 المئوية
 التصميم (Motifالزخارف الشعبية )

 

 

التصميم 

 السادس
 %97.75 الثامن

: Motifاسم الوحدة الزخرفية 

 ترمس
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اسم 

 التصميم

ترتيب 

 التصميم

النسبة 

 المئوية
 التصميم (Motifالزخارف الشعبية )

 

 

التصميم 

 السابع
 %97.75 السابع

: Motifاسم الوحدة الزخرفية 

 عرق السحلية
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اسم 

 التصميم

ترتيب 

 التصميم

النسبة 

 المئوية
 التصميم (Motifالزخارف الشعبية )

التصميم 

 الثامن
 %99.59 الثانى

: Motifاسم الوحدة الزخرفية 

 أمشاط

 

 

: Motifاسم الوحدة الزخرفية 

 الصليب

 

التصميم 

 التاسع
 %98 السادس

: Motifاسم الوحدة الزخرفية 

 األزهار واألشجار واألوراق
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اسم 

 التصميم

ترتيب 

 التصميم

النسبة 

 المئوية
 التصميم (Motifالزخارف الشعبية )

 

 

التصميم 

 العاشر
 %96.42 العاشر

: Motifاسم الوحدة الزخرفية 

 هدهد
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 تقنين األدوات )صدق والثبات(:

 أوالً: استبيان تقييم التصميمات:

لتحكيم مدى صدق وثبات  –المتخصصين بمجال المالبس والموضة، مجال الفنون الشعبةتم إعداد استبيان موجه لألكاديميين 

 االستبيان: وتتضمن االستبيان على محورين:

 ( عبارات.6المحور األول: مدى تحقق االبتكارية في التصميم وتتضمن )

 ( عبارات.5مدى الصلة بمصدر االلهام وتتضمن )المحور الثاني: 

( درجة، والمحور 30ير ليكرت خماسي المستويات بحيث تعطي االجابة وكانت درجة المحور األول )وقد استخدم ميزان تقد

 ( درجة.55وكانت الدرجة الكلية لالستبيان )( درجة 25الثاني )

 صدق محتوي االستبيان: صدق المتخصصين:

 االستبيان تم عرضه في صورتهويقصد به قدرة االستبيان على قياس ما وضع لقياسه. وللتحقق من صدق محتوي 

وذلك  15المبدئية على مجموعة من لألكاديميين المتخصصين بمجال المالبس والموضة، ومجال الفنون الشعبة عددهم 

للحكم على مدي مناسبة العبارة للمحور الخاص به، وصياغة العبارات وتحديد وأضافه أي عبارات مقترحة، وقد تم التعديل 

 المتخصصين كما هو موضح بالجدول التالي:بناء علي أراء 

 :التصميمات تقييم استبيان بنود على المتخصصين السادة اتفاق معامل( 1) جدول

 معامل االتفاق عدد مرات عدم االتفاق عدد مرات االتفاق بنود التحكيم

 %100 0 15 الصياغة اللغوية

 %100 0 15 سهولة ووضوح العبارات

 %93.3 1 14 الهدفتناسب عدد المحاور مع 

 %93.3 1 14 تناسب عدد العبارات مع كل محور

 %100 0 15 تسلسل العبارات مع كل محور

 

( في حساب ثبات المالحظين لتحديد بنود التحكيم التي يتم تنفيذها 15وقد تم استبيان األكاديميين المتخصصين البالغ عددهم )

 األخر، وتم تحديد عدد مرات االتفاق بين المالحظين باستخدام معادلة كوبربشرط أن يسجل كل منهم مالحظاته مستقال عن 

Cooper    ))حيث نسبة االتفاق= )عدد مرات االتفاق / )عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاقx100 ، وتراوحت

 وهي نسب اتفاق مقبولة. %93.3، %100نسبة االتفاق بين 

 

 بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبيان:الصدق باستخدام االتساق الداخلي 

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة 

 الكلية لالستبيان، والجدول التالي يوضح ذلك:

 :االستبيان ودرجة محور كل درجة بين االرتباط معامالت قيم(: 2) جدول

 االرتباط المحور

 0.890**  مدى تحقق االبتكارية في التصميم.

 0.888**  مدى الصلة بمصدر االلهام.
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هناك  ( القترابها من الواحد الصحيح، ومن ثم يمكن القول أن0.01ويتضح أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوي )

اتساق داخلي ا بين المحاور المكونة لهذا االستبيان، كما أنه يقيس بالفعل ما وضع لقياسه، مما يدل علي صدق وتجانس 

 محاور االستبيان.

المقياس  دقة االختبار في القياس والمالحظة، وعدم تناقضه مع نفسه، وهو النسبة بين تباين الدرجة علىثبات االستبيان: 

 ( Alpha Cronbacاألداء الفعلي للمفحوص، وتم حساب الثبات عن طريق معامل ألفا )التي تشير إلي 

 :االستبيان لمحاور الثبات معامل قيم(: 3) جدول

 معامل ألفا المحور

 0.835**  مدى تحقق االبتكارية في التصميم.

 0.837**  مدى الصلة بمصدر االلهام.

 0.836**  ثبات االستبيان )ككل(.
 

 مما يدل على ثبات االستبيان. 0.01( أن جميع قيم معامالت الثبات دالة عند مستوي 3من جدول )ويتضح 

 نتائج البحث:

 وجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات في جوانب التقييم ككل )وفقا آلراء المتخصصين(

 ر على حدي.وللتحقق من هذا الفرض تم حساب النسبة المئوية لتقديرات كل تصميم في كل محو

 ( حساب النسبة المئوية لتقديرات كل تصميم في: المحور األول: مدى تحقق االبتكارية في التصميم:4جدول )

 ضعيف مقبول جيد جيد جداً  ممتاز التصميم

1 100% 0% 0% 0% 0% 

2 98.33% 0.833% 0.837% 0% 0% 

3 98.33% 0% 1.67% 0% 0% 

4 99.17% 0.83% 0% 0% 0% 

5 98.33% 1.67% 0% 0% 0% 

6 97.5% 0% 2.5% 0% 0% 

7 97.5% 1.67% 0.83% 0% 0% 

8 99.17% 0% 0.83% 0% 0% 

9 96% 3.33% 0.67% 0% 0% 

10 95.83% 3.33% 0.84% 0% 0% 

 

 
 مدى تحقق االبتكارية في التصميم للمحور األول ( حساب النسبة المئوية لتقديرات كل تصميم1رسم بياني )

 

100% 98.33% 98.33% 99.17% 98.33% 97.50% 97.50% 99.17% 96% 95.83%

-20%
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1تصميم  2تصميم 3تصميم  4تصميم  5تصميم  6تصميم  7تصميم  8تصميم  9تصميم  تصميم 
10
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لم
ا

م ي تصم كل  يرات  قد ت ل مئوية  ل ا ة  نسب ل ا حساب 
األول  لمحور  م:ل تصمي ل ا رية فى  كا ت الب ا تحقق  مدى 
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 حساب النسبة المئوية لتقديرات كل تصميم في:( 5جدول )

 مدى الصلة بمصدر االلهام:المحور الثاني: 

 ضعيف مقبول جيد جيد جداً  ممتاز التصميم

1 99% 1% 0% 0% 0% 

2 97% 2% 1% 0% 0% 

3 98% 2% 0% 0% 0% 

4 100% 0% 0% 0% 0% 

5 98 % 1% 1% 0% 0% 

6 98% 2% 0% 0% 0% 

7 98% 1% 1% 0% 0% 

8 100% 0% 0% 0% 0% 

9 100% 0% 0% 0% 0% 

10 97% 1% 2% 0% 0% 

 

 
 مدى الصلة بمصدر االلهام للمحور الثاني ( حساب النسبة المئوية لتقديرات كل تصميم 2رسم بياني )

 

 ( ترتيب جودة التصميمات في كل محور: المحور األول: مدى تحقق االبتكارية في التصميم:6جدول )

 النسبة الرتبة التصميم التسلسل

 %100 األول واحد 1

99.17 الثاني الرابع 2

% 

99.17 الثاني الثامن 3

% 

98.33 الثالث الخامس 4

% 

98.33 الثالث الثالث 5

% 

98.33 الثالث الثاني 6

% 

 %97.5 الرابع السادس 7

 

99% 97% 98% 100% 98% 98% 98% 100% 100% 97%

-50%
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نى ا ث ل ا لمحور  م:ل االلها بمصدر  الصلة  مدى 
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 %97.5 الرابع السابع 8

96.67 الخامس التاسع 9

% 

95.33 السادس العاشر 10

%  

 (6جدول )
بتكارية في مدى تحقق اال المحور األول:( ترتيب جودة التصميمات في 3رسم بياني )

 التصميم

 :مدى الصلة بمصدر االلهام( ترتيب جودة التصميمات في كل محور: المحور الثاني: 7جدول )
 

 النسبة الرتبة التصميم التسلسل

100 األول الرابع 1

% 

100 األول الثامن 2

% 

 %99 الثاني األول 3

 %99 الثاني التاسع 4

 %99 الثاني السابع 5

 %98 الثالث الثالث 6

 %98 الثالث السادس 7

 %98 الثالث الخامس 8

 %97 الرابع الثاني 9

 %97 الرابع العاشر 10

 

 

 در االلهامالمحور الثاني مدى الصلة بمص( ترتيب جودة التصميمات في  4رسم بياني ) (7جدول )

 

 ( ترتيب جودة التصميمات في المحورين اإلثنين مجتمعين معاً:8جدول )

 المحور األول: مدى تحقق االبتكارية في التصميم، المحور الثاني: مدى الصلة بمصدر االلهام:

 التصميمات الترقيم
النسبة  المجموع

 المئوية

ترتيب 

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا امتياز التصميم

 الثالث %99.5 - - %0 %1 %199 األول 1

 التاسع %97.67 - - %1.84 %2.83 %195.33 الثاني 2

 الخامس %98.17 - - %1.67 %2 %196.33 الثالث 3

 األول %99.59 - - %0 %0.83 %199.17 الرابع 4

 الرابع %98.17 - - %1 %2.67 %196.33 الخامس 5

 الثامن %97.75 - - %2.50 %2 %195.50 السادس 6

 السابع %97.75 - - %1.83 %2.67 %195.50 السابع 7

 الثاني %99.59 - - %0.83 %0 %199.17 الثامن 8

 السادس %98 - - %0.67 %3.33 %196 التاسع 9



 2021سبتمبر                    لعدد التاسع والعشرين     ا - المجلد السادس -اإلنسانية عمارة والفنون والعلوم مجلة ال

331 

 العاشر %96.42 - - %2.84 %4.33 %192.83 العاشر 10

 

 
 ( ترتيب جودة التصميمات في المحاورين اإلثنين مجتمعين معاً 6رسم بياني )

 ( ترتيب جودة المحورين في كل التصميمات مجمعة:9جدول )

 :مدى تحقق االبتكارية في التصميم، المحور الثاني: مدى الصلة بمصدر االلهام :لمحور األول

 المحاور
 المحور األول:

 مدى تحقق االبتكارية في التصميم

 المحور الثاني:

 مدى الصلة بمصدر االلهام

 جيد جيد جدا امتياز جيد جيد جدا امتياز التقدير

1 100% 0% 0% 99% 1% 0% 

2 98.33% 0.83% 0.84% 97% 2% 1% 

3 98.33% 0% 1.67% 98% 2% 0% 

4 99.17% 0.83% 0% 100% 0% 0% 

5 98.33% 1.67% 0% 98% 1% 1% 

6 97.50% 0% 2.50% 98% 2% 0% 

7 97.50% 1.67% 0.83% 98% 1% . %1 

8 99.17% 0% 0.83% 100% 0% 0% 

9 96% 3.33% 0.67% 100% 0% 0% 

10 95.83% 3.33% 0.84% 97% 1% 2% 

 %5 %10 %985 %8 %12 %980 المجموع

 %0.5 %1 %98.5 %1 %1 %98 المتوسط

 %98.5 %98 النسبة المئوية

 

 
 ( لترتيب جودة المحورين في كل التصميمات مجمعة7رسم بياني )

 

 نتائج التطبيق العملي:
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 المحور األول ( للمحورين،10محكم( للتصميمات عددهم )20للنسية المئوية لتقديرات المحكمين وعددهم )قد تم استنتاج -1

أسئلة،  5ويتضمن  المحور الثاني )مدى الصلة بمصدر االلهام(محاور،  6ويتضمن مدى تحقق االبتكارية في التصميم( )

 أن:

، ان الحد %95.83، والحد األدنى هو %100هي  ي التصميم(مدى تحقق االبتكارية ف) المحور األول الحد األعلى لتصميم

 ، نسبة جيدة لتحقق الغرض.%97، والحد األدنى %100هو )مدى الصلة بمصدر االلهام(  للمحور الثانياألعلى 

حصل التصميم األول والتصميم الرابع الترتيب األول لجودة  في المحور األول )مدى تحقق االبتكارية في التصميم( -2

، وحصل التصميم العاشر على أخر ترتيب لجودة التصميم في المحور ونسبته %100كل منها سبة لتصميم في المحور ونا

حصل التصميم الرابع والتصميم الثامن  المحور الثاني )مدى الصلة بمصدر االلهام( فقدأما % وترتيبه الرابع. 95.33

وحصل التصميم الثاني والتصميم العاشر على  %100سبة كل منهما الترتيب األول لجودة التصميمات في المحور الثاني ن

وترتيبهما الرابع. وبالتالي قد حققت  %96الترتيب األخير لجودة التصميمات في المحور الثاني ونسبة كل منهما هي 

 التصميمات الغرض من المحاور.

%، 99.59التصميمات في المحورين معاً ونسبته قد حصل التصميم الرابع على الترتيب األول في ترتيب جودة  -3

 وهي منسبة جيدة لتحقيق الغرض مم البحث %96.42والتصميم األخير هو التصميم العاشر وترتيبه العاشر ونسبته 

أعلى  %98.5نسبته المحور الثاني )مدى الصلة بمصدر االلهام(  ترتيب جودة المحورين في كل التصميمات مجمعة -4

 ، وبالتالي قد حققت الغرض.%98( ونسبته األول )مدى الصلة بمصدر االلهامالمحور من 

 

 التوصيات:

االهتمام األكاديمي وحث الطالب الستخدام تطبيقات البيئة الرقمية ودمجها بالوسائط المختلفة وتطبيق ذلك عملياً مما يزيد -1

 من القدرات اإلبداعية للطالب.

تراث الشعبي لتصميم األزياء فقط بل البد من تطويعه طبقا للفن السائد، والتكنولوجيا عدم االكتفاء باالستلهام من ال -2

 الحديثة.
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