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 الملخص:

مما الشك  فٌه أن العناصر التصمٌمة تتمٌز بالثراء والتوع والمرونة فً التشكٌل لما لها من خصائص فنٌةة بتتةه ال تتمةل 

معها اتجاه رمزي أو نمط او طراز بعٌنه األمر الةيي ٌجعههةا بشةكل مرةتمر مجةال لهتجرٌةه الٌنتهةً مهمةا صةٌ   ب فكةار 

مصمم وإمكانٌاته من تٌث الفكر واإلتجاه التشكٌهً وهً تتشابه بشكل  وتصمٌما  متعددة فهً دائما تعبر عن شخصٌة كل

 كبٌر مع اإلبجدٌه اله وٌة التً تبدأ بتروف ثم كهما  ثم جمل وموضوعا  . 

وتعدد  ارتخداما  عناصر التصمٌم المتمثهة ) فً النقطة ، الخط المالمس..( فً مجاال  الموضة بوظائفها المختهفة 

فظهر  تهك العناصر ب شكال عدٌدة منها ما هو مطبوع وما هو مجرم وما هو مطرز أو من خالل تركٌبا  خاصة لتتمل 

عدٌده من الموضة مما ٌثب  نجاتها وارتمرارٌتها مع تنوع الفترا  جو من اآلثارة الجمالٌة والوظٌفة العمهٌة فً فترا  

 ورما  األشخاص 

 األمر اليي ٌجعهها المجال التجرٌبً الرئٌرً لتعهٌم الفنون والتصمٌم . 

والتجرٌه عهً االبتكار وتقدٌم الجدٌد فً كل مجاال  التصمٌم وكهما قام الداررٌن فً مجال التصمٌم بالتجرٌه الجٌد 

يه العناصر كهما ازداد  التصٌهة الفنٌة االبتكارٌة لدي المصمم تتً ٌظهر يلك بشكل متدفق فً تصمٌماته التً عهً ه

تؤههه لهمنافرة فً مجال الموضة . وتتمثل عناصر التصمٌم التى ٌمكن االرتفادة منها فى المالبس فى ) النقطة ،الخط ، 

. وارارٌا  التصمٌم التى تتتكم فى ادارة عناصر التصمٌم تتمثل فى  المراتة ، التجم ، المهمس ، الهون ، الفراغ .. (

 )الوتدة ، االٌقاع ، التكرار، التدرج ، التنوع ، االتزان ، التناره الرٌادة ..(

 رؤٌة ـ تصمٌمٌة  ـ عناصر وأرس التصمٌم ـ مالبس الرٌدا  الكلمات المفتاحٌة:

Abstract: 

There is no doubt that the design elements are characterized by richness, awareness and 

flexibility in the composition because of its purely technical characteristics do not carry with 

it a symbolic direction or style or model, which makes them consistently a field of 

experimentation to the end, no matter how formulated with ideas and designs are multiple 

always reflect the personality of each designer and its potential Where the thought and the 

plastic trend is very similar to the linguistic alphabet that begins with letters and then words 

and phrases and themes. 

The use of elements of design (in point, touch line ....) in the various areas of fashion and 

various functions appeared in many forms, including what is printed and what is stereotyped 

and what is embroidered or through special combinations to carry an atmosphere of aesthetic 

excitement and functional function in periods Many of the fashion proves its success and 

continuity with the diversity of periods and attributes of people. 
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Making it the main experimental area for teaching art and design 

And experimenting with innovation and introducing new in all areas of design and whenever 

the students in the field of design to experiment with the good on these elements, the more 

creative proceeds of the designer to show it in a flow in his designs that qualify him to 

compete in the field of fashion. The elements of design that can be used in clothes (point, line, 

area, size, texture, color, vacuum..). The design basics that control the management of design 

elements are (unity, rhythm, repetition, gradation, diversity, balance, proportionality, 

sovereignty.) 

Key words: Vision design-elements and design foundations - ladies' clothing  

 مشكلة البحث: 

ال ٌوجد بالشكل الكافى روءى تجرٌبٌة لتطبٌقا  عناصر وارس التصمٌم لمالبس الرٌدا  لتنمٌة الجانه التصمٌمً  -1

واالبتكاري لدي طاله تصمٌم المالبس والمهتمٌن بدرارة الموضة، األمر اليي ٌدفعنا لتقدٌم رؤٌة تصمٌمٌة عهمٌة تثري 

 المجال. 

تقدٌم تطبٌقا  تجرٌبٌة تصمٌمة من خالل الرؤٌة التصمٌمة المقترتة والمطبقة عهى الطاله بالفرقة األولً قرم تك  -2

 المالبس والموضة تؤكد صالتٌة الخطة والرؤٌة التصمٌمة فً تنمٌة المهارا  التصمٌمة لهدرارٌن بالمجال . 

 أهداف البحث : 

 ٌهدف البحث الى التالً 

تقدٌم رؤٌة تصمٌمة تجرٌبٌة لتطبٌقا  عناصر وارس التصمٌم لمالبس الرٌدا  لتنمٌة المهارا  التصمٌمة لدي  -1

 داررً المجال . 

تقدٌم تطبٌقا  الرؤٌة التصمٌمة المقترتة لت كٌد صالتٌة الخطة التدرٌرٌة والتجربة التصمٌمة مع الطاله ألثراء  -2

 مجال تصمٌم المالبس 

 منهجٌة البحث : 

 بع البتث المنهج التجرٌبً الفنً . ٌت

 حدود البحث : 

ٌقتصر البتث فى تطبٌقه لهرؤٌة التصمٌمٌة لتنمٌة الجانه المهاري و االبداعى لدى داررً الموضة بالتطبٌق عهى بعض 

عناصر وارس التصمٌم مع مبتدئً درارة تصمٌم المالبس. وٌقتصر البتث فى تجرٌه الرؤٌة التصمٌمٌة التدرٌرٌة ، 

رنة  ، كما ٌقتصر البتث عهى التجرٌه من خالل بعض عناصر التصمٌم ) الخط  35الى  22هى مالبس الرٌدا   من ع

 ، و النقطة ، و الهون بشكل ارارً ( ومن خالل ارارٌا  التصمٌم .

 محاور البحث األساسٌة : 

 الخطة التصمٌمة لتطبٌقا  عناصر وارس التصمٌم لمالبس الرٌدا . -1

 ا  لهخطة التصمٌمٌة مع الطاله.مراتل التطبٌق -2
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 الرؤٌة التصمٌمة لتطبٌقات بعض عناصر واسس التصمٌم : وتتلخص فً النقاط التالٌة: -

 أوالً تنمٌة الجانب الثقافً : 

عند العمل عهً أتدى الموضوعا  بالعمهٌة االبتكارٌة مع الطاله أو الداررٌن لتنمٌة االبتكار أو إلنتاج أعمال تصمٌمة 

لوظٌفة متددة ، هناك الطرق العدٌدة فً التدرٌس لتنظٌم الترهرل الموضوع لبناء األفكار ، والتهٌئة لهوصف الفكري 

 بها الدارس والمصمم فً مجال تصمٌم المالبس . المتراكم نتٌجة خهفٌا  عدٌدة البد ان ٌكتر
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ليلك من المهم أن ٌكون هناك دعم لهجانه الثقافً عند المصمم بشكل عام وبشكل خاص فً موضوع تطبٌقا  عناصر 

وأرس التصمٌم فً مالبس الرٌدا  كبداٌة لتتفٌز االبتكار. وٌبداء الدعم الثقافً لهدارس فً المجال من خالل طرح 

 ( 1اقشا  وعروض بصرٌة تول مفهوم الموضة وأهدافها شكل )مجموعة من

المالبس ورودها فً التٌاة واتتٌاجا  اإلنران لها ودور الموضة فً المالبس وأثرها عهً الجانه النفرً لإلنران 

 والمجتمع ومدي موائمتها مع العدٌد من المجتمعا  .

ٌٌر االنتاج والتنفٌي لهمالبس فً مجاال  الصناعة بكل ثم تناول موضوع الصناعة وارتباطها بمجال المالبس ومعا 

 (2عناصرها المتعددة ) تكنولوجٌا ، اقتصادٌا  ، تروٌق ،...........( شكل )

ثم ٌتم طرح دور عناصر التصمٌم وابجدٌا  التصمٌم االرارٌة وامكانٌة توظٌفها بصرٌا وتشكٌهٌا ) الخط ، النقطة ،  

قواعد وارس التصمٌم ، مع عرض لهتجاره البصرٌة الرابقة فً مجال المالبس لهربط ( من خالل 3المهس ....( شكل )

 بٌن الشكل والتنفٌي البصري والتقنً.

( وت ثٌراتها المتعددة من تٌث 4مع التعرض لألفكار وارالٌه تطبٌقها من خالل درارة الخاما  و األقمشة شكل ) 

ة لهتٌاكة والزخرفة واالضافا  التً ٌمكن أن ٌرتفٌد منها المصمم فً أعماله المهمس والكثافة واالرتدالٌة والتقنٌا  المتعدد

 لرفع القٌمة الجمالٌة لهتصمٌم فً مجال المالبس

مع طرح موضوع مثٌرا  األفكار ومصادر التصمٌم وارالٌه االرتههام التصمٌمً . لخهق مناخ ثقافً لدي المصمم قبل  

 ( 5المهارٌة . شكل ) البدء فً التجاره االبتكارٌة والتنمٌة

و فٌما ٌهى توضح االشكال مجموعة من الصور لدعم الجانه الثقافً واثارة التوار تول التصمٌم ثقافٌاً وتنمٌة التس 

 التتهٌهً لدي داررً تصمٌم المالبس : 

 مجموعة تصمٌمٌة من خطوط الموضة العالمٌة لزٌادة فاعهٌة العصف اليهنى لدى الدارس

      

 

       

      
 

فً مالبس السٌدات كمثال لزٌادة  Dior( ٌوضح الشكل الرسائل البصرٌة للدارس لبعض جوانب من خطوط الموضة لبٌت أزٌاء دٌور 1شكل )

 الوعً الثقافً من خالل العدٌد من الصور للعرض مع الطالب .
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 مجموعة من صور مواقع االنتاج بمجال المالبس لزٌادة احساس الدارس بمناخ االنتاج 

    

    

( ٌوضع الشكل بعض الصور لمراحل الصناعة للمالبس والمناخ العام لإلنتاج لربط الخلفٌات الثقافٌة لدي الطالب بموضوع االنتاج 2شكل )
 والتنفٌذ ثقافٌاً .

 عرض اسالٌب متعددة للتشكٌل بالعناصر التصمٌمٌة االساسٌة ابتكارٌا برؤى متعددة 

     

     

( ٌوضع الشكل الرسائل البصرٌة للتجارب السابق لالستخدام الغٌر متناهً للعناصر االساسٌة أفكارا عدٌدة من )النقطة، والخط .....( 3شكل )
 لزٌادة الحافز الثقافً والوعً بأسالٌب تنظٌم العناصر النصٌة.للفنان فازارٌلى واخرٌن، 

 بتاثٌرتها المتنوعة لونٌا وملمسٌا  صورة بعض الخامات النسجٌة للمالبس

      

      

ثقافٌة للطالب لزٌادة الوعى ( ٌوضع الشكل بعض الخامات النسجٌة المستخدمة فً المالبس بسماتها وتأثٌرتها المتعددة كرسائل هامة 4شكل )

 بوسائط التشكٌل الفنى بمجال الموضة.
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 صور تصمٌمٌة لتناول مصممٌن لهخط و النقطة بمجال المالبس والموضة ابتكارٌا

     

     

، كمثٌر فكري لدي الدارس  ( ٌوضح الشكل بعض التجارب التصمٌمٌة الستخدام عناصر التشكٌل الفنً الخط والنقطة باألسود واالبٌض5شكل )
 لبدء االبتكار بشكل جدٌد فنٌاً .

 ثانٌاً: تنمٌة الجانب المهاري: 

وفً هيه المرتهة الهامة والمؤههة لالبتكار وتنمٌة االبتكار بشتى الطرق ، تٌث أن المهارا  هً الورٌط التعبٌري عن 

 األفكار المتنامٌة من خالل وضوح الصورة تدرٌجٌاً عند القٌام بالعمل االبتكاري فً شتً االنشطة التصمٌمة . 

ا  ارارٌة لمراعدته عهً التعبٌر عن افكاره التصمٌمٌة بشكل وفً مجال المالبس البد ان ٌكتره الطاله عدة مهار

واقعً مادي مهموس بصرٌاً ، فٌعتبر من أهم المهارا  التً ٌجه أن ٌكتربها دارس التصمٌم والمالبس فً األراس، 

نماط التً ( تٌث ٌمثل المانٌكان الجرم اليي ٌدور توله كافة األفكار التصمٌمة واأل6)أرالٌه ررم المانٌكا  ( شكل )

ٌرعً المصمم لروئٌتها  بشكل مادي، وٌتنوع ارالٌه ررم المانٌكان لهمالبس بانماط تشكٌهٌة عدٌدة تختهف باختالف 

( وباختالف شخصٌة المصمم وبٌو  األزٌاء الراقٌة التً تنتج تصمٌما  بالموضة 7المدارس الفنٌة التشكٌهٌة شكل )

ا ٌدعم األرواق لهتروٌج المنتجا  الرنوٌة من المالبس وٌهبً اتارٌس لهمالبس رنوٌا  بتنوع هائل فً األفكار بم

واتتٌاجا  المرتههكٌن عمهٌاً ورٌكهوجٌاً، فٌتم تدرٌه دارس تصمٌم المالبس عهً معاٌٌر ومقاٌٌس بناء جرم المودٌل 

 ة ، أو الكالرٌكٌة ،.......( .واالنماط التشكٌهٌة لهيا البناء التشكٌهً المانٌكان  اليي قد ٌتم ) باالرتطالة  أو النتاف

ــــ وٌبداء الدارس فى التعرف عهى ادوا  الررم ونتائجها العمهٌة فنٌا من تٌث تاثٌرا  االلوان و المهمس و الظالل و 

 (  8االٌتاءا  المتعددة التى ٌمكن ان تتدثها عن التعبٌر عن االفكار بٌد المصمم عمهٌا . شكل ) 

لتدرٌه عهى ررم المانٌكان وأرالٌه الررم الفنٌة لهمانٌكان والمالبس لهت كٌد عهى المهارا  ـ وٌبدأ الطاله عمهٌا فً ا

 األرارٌة المؤههة لهبدء فً عمهٌة اإلبتكار لتصمٌم مالبس الرٌدا  بإرتخدام بعض عناصر وأرارٌا  التصمٌم.
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 بعض أسالٌب ومعاٌٌر لرسم المانٌكان

      

  بعض نظم رسم المانٌكان ومعاٌٌره الهندسٌة من حٌث النسب إلجزاء الجسم .( ٌوضح الشكل 6شكل )

 بعض أسالٌب وطرق ألنماط فنٌة تشكٌلٌة مختلفة لرسم المانٌكان

     

     

الستكشاف االسلوب المناسب ( ٌوضح الشكل بعض األسالٌب الفنٌة التشكٌلٌة لرسم المانٌكان لتدرٌب الدارس علً التعبٌر من خاللها 7شكل )

 لشخصٌة والذي ٌمكن تطوٌره فٌما بعد بالممارسة .

 بعض ادوا  الررم والتشكٌل الفنى لتصمٌم المالبس 

 
    

 ( ٌوضح الشكل بعض نماذج من األدوات التنفٌذٌة للرسم والتصمٌم المستخدمة فً التدرٌبات العملٌة لدارس تصمٌم المالبس8شكل )
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 تنمٌة الجانب االبتكاري:ثالثا: 

تؤدي العناصر والمفردا  التشكٌهٌة التصمٌمة الى جانه وظٌفتها فً البناء التشكٌهً دوراً جمالٌاً، ٌرتبط بوضع هيه 

العناصر عهً مرطح التصمٌم وعالقته المتبادلة بما ٌجاورها من عناصر تتقق مختهف القٌم الفنٌة وارارٌا  التصمٌم ال 

 (5صر التصمٌم)تقل أهمٌة عن عنا

 (: 3وٌعتبر من أهم واهداف أرس التصمٌم)

تتمٌة االبتكار، كشف عالقا  جدٌدة تشكٌهٌة، االرتمتاع بالقٌم الجمالٌة، التعمق فً تركٌه الصورة وبنائها، تنمٌة المهارة 

 بالتدرٌه عهً ارتخدام األدوا  والخاما ، تنمٌة القدرا  الترٌة وتدرٌه التواس عهً االرتخدام ال ٌر متدود ... 

ال رض من التجرٌه التصول عهً أعمال فنٌة بقدر التصول عهً الخبرة  وتعتمد ارس التصمٌم عهً التجرٌه، ولٌس

المكتربة من المماررا ، لٌتمكن الطاله من التعرف عهً خواص المواد التً ٌتعامل معها والتً تؤههة الى تنمٌة التس 

 الوجدانً . 

اء النفس بان االبتكار عادة لتركٌه أو ولتترٌك عمهٌة األبتكار عند الدارس من الخبرة الياتٌة الشفوٌة التً عرفها عهم

تشكٌل العناصر المتداعٌة فً الواقع بارهوه جدٌد لٌنش  عن يلك تكوٌنا  جدٌدة ، أي إلى ادراك العالقا  بٌن الررائل 

وال اٌا  وعن ادراكها بصورة جدٌدة ٌمكن اعادة توظٌفها بصورة أفضل كهيه الورائل فٌنتج عنها ادراك بصورة جدٌدة 

اء والخاما  ٌمكن اعادة توظٌفها بصورة جدٌدة أفضل فٌنتج عنها غاٌا  أفضل فٌكون يلك ناتجا بتكارٌاً . والناتج لألشٌ

االبتكاري ٌجه أن ٌشمل األصالة، الطالقة، المرونة، ومن خالل يلك نرعً مع الداررٌن فً المجال من خالل التجرٌه 

الى تصمٌما  تترم باالبتكارٌة التً هً االراس فً عمهٌة التصمٌم الفنً لهوصول الى نتائج ابتكارٌة تصمٌمة لهوصول 

 عهً شتً المجاال  والتً نرعً لتطبٌقها بشكل مادي من خالل المالبس من خالل متاور متراكمة لتواصل الخبرة.

تا  متددة من خالل ـــ ثم نبدأء فً إجراء العدٌد من التدرٌبا  العمهٌة الفنٌة بارتخدام ارهوه الكوالج باالقمشة فً مرا

موضوع  لونً أو قصة ترتدعً التاجة الى التعرف عهً العدٌد من الخاما  لالقمشة بما فٌها من صفا  فٌزٌقٌة 

وبصرٌة وخواص وممٌزا  ) القطن ، الترٌر ، االقمشة الصناعٌة الجهود ، الخرز ، البالرتٌكا  ،......( األمر اليي 

ار االبتكارٌة لهتشكٌل الفنً والتصمٌمً المقترح لدي الدارس ونوعٌة الخاما  ٌدعم بشكل كبٌر الموائمة بٌن األفك

 المختارة لهتنفٌي بشكل بصري واضح كبداٌة لتصمٌما  مكتمهة وواضتة تصهح لتٌن التنفٌي .

ارٌة وٌبدأ الدارس من خالل عدة تطبٌقا  فً اتد تجاره فنٌة ابتكارٌة عهً المنٌكان المرروم بارتخدام العناصر االر

الرس التصمٌم ) النقطة الخط ، المهمس ...( الكتراه مهارا  التنفٌي لالفكار واكتراه مهارا  العمل التصمٌمً داخل 

إطار الهٌكل البنائً اليي المقترح فً تجاره التيف واالضافة الجزاء التصمٌم الكتراه الخبرة المهارٌة والرؤٌة 

الرود واألبٌض ( فقط التنفٌي لهرماح وبوضوح االمكانٌا  المهارٌة واالبتكارٌة االبتكارٌة ، وٌرتخدم الى هيه المرتهة ) ا

 المكتربة من التجربة التصمٌمً.

ووضوح الناتج االبتكاري فً التطبقات من خالل الخطوات العملٌة المتمثلة فً الرؤٌة التصمٌمة بتسلسل خطواتها 

 : ، الجانب االبتكاري بتطبقاتة التالٌة السابقة والتالٌة : الجانب الثقافً ، الجانب المهاري

التدرٌه عهً االبتكار من خالل تطبقا  مماررة تنظٌم العناصر االرارٌة التصمٌمة فً صور مبتكرة من النقطة ،  -1

 ( 9رم كما هو بالشكل ) 12×12الخط ، .... ( فً اطار 

ائً االبعاد عهً المودٌل مع دمج بٌن تم تطبق العناصر التصمٌمة بالخبرة المكتربة الرابقة فً تصور مبدئً ثن -2

العناصر والهٌكل البنائً لمالبس الرٌدا  بارتخدام ) االرود واألبٌض ( لوضوح األفكار ومدي تماركها مع موضوع 

 (.13(، )12(، )11(، )12المالبس كما هو بالشكل )



 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

193 

 (.15) (،14تطبٌقا  التهوٌن لهمودٌل بعناصره التصمٌمٌة باألرالٌه المختهفة . شكل ) -3

تطبٌقا  العناصر التصمٌمة عهً المودٌل و المنٌكان بارتخدام الكوالج بالدمج بٌن الخاما  بما فٌها من خبرة مكتربة  -4

 (.17( ،)16رابقاً من خالل التشكٌل التر لها، والجمع بٌن المودٌل والخاما  ب رهوه الكوالج. كما هو بالشكل ) 

ة لهخبرا  الرابقة فً اطار المجرم لهمنٌكان بالتشكٌل المباشر عهٌه بالخاما  تطبٌق العناصر التصمٌمة والرؤٌة الشامه -5

المتنوعة أو بارتخدام الورق فً اختزال األلوان لوضوح الرؤٌة التشكٌهٌة بشكل واقعً وارتنتاج أوجه القوة والضعف فً 

ألبٌض واألرود معا تمهٌداً لعمهٌا  التصمٌم العام الكتراه خبرة المماررة العمهٌة عهً التجم الطبٌعً،ثم ارتخدام ا

التصمٌم التً ترتبط بمعاٌٌر التنفٌي المتعددة الشكهٌة والتكنولوجٌة )كما هو بالشكل( 

(18(،)19(،)22(،)21(،)22(،)23.) 

 

 تطبٌقات عناصر وأساسٌات التصمٌم باالبٌض واالسود: -1

الملمس ....( –النقة  –)الخط التدرٌب علً االبتكار من خالل تطبٌقات عناصر التشكٌل التصمٌمً 

 من خالل الطالب
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 ( 9شكل )

 تطبٌقات عناصر وأساسٌات التصمٌم على المودٌل  باالبٌض واالسود: -2

مجموعة من التصمٌمات الملبسٌة للسٌدات باألبٌض واألسود المستخدم فٌها عنصري الخطوط المستقٌمة 

 والمنكسرة بتحقٌق بعض من اسس التصمٌم فً المالبس واعطاء التصمٌم المظهر الجمالً والوظٌفً 
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 ( 10شكل )

باألبٌض واألسود المستخدم فٌها عنصري الخطوط المستقٌمة مع مجموعة من التصمٌمات الملبسٌة للسٌدات 

بتحقٌق بعض من اسس التصمٌم فً المالبس واعطاء التصمٌم المظهر الجمالً  النقطة والدائرة بأحجام مختلفة

 والوظٌفً

    

 ( 11شكل )



 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

196 

عنصري النقطة والدائرة بأحجام مجموعة من التصمٌمات الملبسٌة للسٌدات باألبٌض واألسود المستخدم فٌها 
  مختلفة

 بتحقٌق بعض من اسس التصمٌم فً المالبس واعطاء التصمٌم المظهر الجمالً والوظٌفً

  

 

 

 ( 12شكل )

مجموعة من التصمٌمات الملبسٌة للسٌدات باألبٌض واألسود المستخدم فٌها مجموعة من عناصر التصمٌم 
  مختلفة

 التصمٌم فً المالبس واعطاء التصمٌم المظهر الجمالً والوظٌفًبتحقٌق بعض من اسس 
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 ( 13شكل )

 

 تطبٌقات تقنٌات التلوٌن للمودٌل بعناصره التصمٌمٌة واألسالٌب المختلفة: -3

بتحقٌق  مجموعة من التصمٌمات الملبسٌة للسٌدات الملونة المستخدم فٌها مجموعة من عناصر التصمٌم مختلفة

 وإظهار الخامات المختلفة بعض من اسس التصمٌم فً المالبس واعطاء التصمٌم المضهر الجمالً والوظٌفً
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 ( 14شكل )

بتحقٌق  مجموعة من التصمٌمات الملبسٌة للسٌدات الملونة المستخدم فٌها مجموعة من عناصر التصمٌم مختلفة

 وإظهار الخامات المختلفة واعطاء التصمٌم المضهر الجمالً والوظٌفًبعض من اسس التصمٌم فً المالبس 
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 ( 15شكل )

 تطبٌقات علً العناصر التصمٌمٌة علً المودٌل بإستخدام الكوالج بالدمج بٌن الخامات :-4

التصمٌم فً المالبس واعطاء مجموعة من التصمٌمات الملبسٌة للسٌدات بإستخدام الكوالج بتحقٌق بعض من اسس 

 مع الرسم وإستخدام الخامات المختلفة التصمٌم المظهر الجمالً والوظٌفً
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 ( 16شكل )

مجموعة من التصمٌمات الملبسٌة للسٌدات بإستخدام الكوالج بتحقٌق بعض من اسس التصمٌم فً المالبس 

 مع الرسم وإستخدام الخامات المختلفة واعطاء التصمٌم المظهر الجمالً والوظٌفً

    



 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

201 

 

 ( 17شكل )

 

 ثالثٌة األبعاد لنتائج الرؤٌة التصمٌمٌة للتشكٌل المباشر على المانٌكان: 3d تطبٌقات  -4

 مجموعة من التصمٌمات المباشرة علً المانٌكان 

 
 ( 18شكل )
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 المانٌكان بإستخدام الورق واللون األبٌض فقطاسكتش المبدئً للتصمٌم والتصمٌم المنفذ مباشرة علً 

  

 (19شكل )

  

 مجموعة من التصمٌمات المباشرة علً المانٌكان بإستخدام الورق واللون األبٌض فقط

   

    



 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

203 

    

 ( 20شكل )

اإلتجاهات  مجموعة من التصمٌمات المباشرة علً المانٌكان بإستخدام الورق واللون األبٌض فقط مصورة من

 الجانب األٌسر( –الجانب األٌمن  -الخلف-األربعة لكل تصمٌم)األمام
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 ( 21شكل )

 مجموعة من التصمٌمات المباشرة علً المانٌكان بإستخدام الورق واللون البٌج فقط

  

 ( 22شكل )
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 مجموعة من التصمٌمات المباشرة علً المانٌكان بإستخدام الورق باللون األبٌض واألسود 

    
 ( 23شكل )

 مرحلة التقٌٌم للرؤٌة التصمٌمٌة : 

فى هيه المرتهة التى تترم بوضوح النتائج التتطبٌقٌة  لهرؤٌة التصمٌمة لتطبٌقا  بعض عناصر وأرس التصمٌم لمالبس 

تعبر هيه المرتهة عن الدمج بٌن )الجانه الثقافً، وتنمٌة الجانه المهاري، وتنمٌة الجانه االبتكاري( فً  الرٌدا  ،و التى

صورة األعمال ومراتهها لمالبس الرٌدا  لنبداء مرتهة التقٌٌم والمناقشة الكتشاف  رهبٌا  نتائج المنظومة وإٌجابٌاتها 

ة من بداٌة المنظومة فً الجوانه المختهفة المترببة فً الرهبٌا  لدي من تٌث نقاط القوة والضعف ألعاده الت يٌة الراجع

الدارس من الجانه الثقافً بزٌادة المعرفة والشتن الثقافً لهدارس، أو الجانه المهاري لهت كٌد عهً التدرٌبا  المهارٌة 

كار لدي الدارس لتصمٌم األزٌاء والعودة لرفع كفائة التنفٌي لألفكار، أو الجانه االبتكاري لهت كٌد عهً أرالٌه إضافٌة لالبت

 إلخراج نتائج تصمٌمٌة مرة أخري متمهة بخبرا  إضافٌة أكبر بزٌادة النمو فً الخبرة .

 :رابعا: النتائج 

بعد عرض نتائج التجربة عهى لجنة التتكٌم الثالثٌة من اراتية التصمٌم لتقٌم اعمال الطاله فى نهاٌة التجربة ، وتصول 

قدٌرا  مرتفعة واعجاه من لجنة التتكٌم و التضور من اعضاء هٌئة التدرٌس بالكهٌة ، تاكد  صالتٌة الطاله عهى ت

وفاعهٌة الخطة التدرٌرٌة التصمٌمٌة . لما اظهرته من نتائج تطبٌقٌة موضتة فى البتث بشكل عمهى لهوصول الى النتائج 

 التالٌة :   

 نمٌة المهارا  و االبتكارٌة لدى داررى المالبس والموضة لهرٌدا  قدم البتث خطة عهمٌة عمهٌة لهرؤٌة التصمٌمة لت -1

وكيلك  3dو   2dكيلك قدم البتث مجموعة تصمٌمٌة لهتجربة االبتكارٌة لتصمٌمة مالبس الرٌدا  أبٌض وأرود -2

تصمٌم مجموعة من التطبٌقا  المهونة و الكوالج مرتخدم بها بعض عناصر وأرس التصمٌم لطاله الفرقة األولً داررً 

 .المالبس

كما قدم البتث مجموعة من التصمٌما  بالتشكٌل المباشر عهً المنٌكان الثبا  تنمٌة مهارا  داررً المالبس  -3

 . والموضة ب فكار ابتكارٌة منفية متمٌزة إلثبا  فاعهٌة الرؤٌة التصمٌمة المقترتة

وضت  الرؤٌة التدرٌرٌة التصمٌمٌة المقترتة ت هٌل الطاله الرتخدام تطبٌقا  بعض العناصر واألرس التصمٌمة   -4

بالشكل اليي ٌمكنة من صٌاغة افكار تصمٌمة مماثهة بمجال المالبس برؤي أخري متعددة معتمدة عهً المهارا  المكتربة 

 .المالبس من الخطة التصمٌمة المطبقة عهً الطاله وداررً تصمٌم
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 : التوصٌات 

 ٌوصً الباتث بالتالً 

بتقدٌم العدٌد من الخطط  التدررٌة والرؤى التصمٌمة فً مراتل الدرارة لطاله المالبس المتعددة و المتخصصة مثل 

 مالبس الرجال، المالبس الرٌاضٌة ، مالبس اإلطفال،....... 

إلثراء المجال لندرة البتوث التطبٌقٌة والتصمٌمٌة العهمٌة كما توصً الباتثة بمزٌد من البتوث التطبٌقٌة التصمٌمة -

 بمجال المالبس.

 

 أوال: الكتب العربٌة:المراجع:  -

 .2224دار التوفٌق النمويجٌة لهطباعة، أساسٌات تصمٌم المالبس"واخرون " -جودة، عبدالعزٌز 1

- Goda, Abdelaziez weakharon "asatheyat  tasmem elmalabes" dar eltawfek elnamozegeya 

lltebaa, 2004. 

 .2226دار المعارف ،الطبعة االولى  "االزٌاء لغة العصر""ترٌن، تتٌة كامل  2

- Hessen, taheya kamel "alazyaa loghat elasr" .dar elmaaref, eltabaa elola 2006. 

 . 2222"، الناشر المؤلف،"أسس التصمٌمتجازي ، متمود تهمً  3

- Hegazy,Mahmoud  Helmy "asos eltasmem", elnasher elmoaalef , 2000.. 

 .2222الجزء االول ، مصر " الموضه وتصمٌم االزٌاء"عوٌس، صالح الرٌد   4

- Awas,salah elsayed "elmoda wa tasmem elazyaa" elgozaa elawal ,masr, 2000. 

 .2213، دار الكتاه التدٌث "التصمٌم فى مجاالت الفنون التطبٌقٌه والعمارة""رهٌل، ٌارر متمد  5

- Sohail, yaser Mohamed "eltasmem fe magalat elfenon eltatbekeya we el omara" dar 

elketab elhadeth,3013. 

 ثانٌا: الرساٌل العلمٌة:

تنمٌة القدرات التصمٌمٌة من خالل منظومة ألساسٌات تصمٌم المالبس الجاهزة""، الدمرداش، ضتى مصطفى " 6

 .2222رتٌر، كهٌة الفنون التطبٌقٌة، جامعة تهوان،ررالة ماج

- Eldemerdash, Doha Mostafa "tanmeyet elkodrat  eltasmemeya men khelal manzoma 

leasaseyat tasmem elmalabes elgahza" ,resalet  magester, koleyet elfenon eltatbekeya, 

gamaat helwan, 2002. 

 والدراسات المنشورة:ثالثا: األبحاث العلمٌة 

منظومة تدرٌس أساسٌات تصمٌم المالبس "جودة عبد العزٌز، رهٌل ٌارر متمد، الدمرداش ضتى،  7

 2003، بتث منشور مجهة عهوم وفنون،الجاهزة"

- Goda Abdelaziz ,Sohail, yaser Mohamed, Doha Eldemerdash "manzomet tadres asaseyat 

tasmem elmalabes elgahza" bahth manshour megalet olom we fenon 2003. 

 رابعا: المراجع األجنبٌة:

8 Stephens, Gini: "fashion from concept to consume Pearson pentice hall'' America, 2005. 

9 Udale, Jenny– "Basic Fashion Design" – Textile and Fashion - AVA publishing SA – Ho 

Printing Singapore Pte Ltd. 

 

 


