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A comparative study of fashion design methods in the light of 
the performance and the views of the students who specialize 

in clothing and textiles 
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 المستخلص
Abstract 

 ع

التصميم باإلسكتش " تناول هذا البحث المقارنة بين اسلوبين من اهم اساليب تصميم األزياء وهما   
ولقد تبلورت مشكلة البحث في عدد من التساؤالت ومن اهمها ما " التصميم على المانيكان " و " 

التصميم على " و " التصميم باإلسكتش " الطالب نحو اسلوبي   آراءهي الفروق بين اداء و 
واآلداء المهاري  آراءوكانت اهم اهداف البحث هو المقارنة بين اإلسلوبين من خالل " المانيكان 

لإلسلوبين ، كما ترجع اهمية البحث الى محاولة اإلستفادة من نتائج البحث في تطوير اساليب 
" و " التصميم باإلسكتش " بعة شعبة المالبس والنسيج في مقررات  التدريس لطالب الفرقة الرا
هم ولقد اعتمد البحث في منهحه العلمي على آراءوذلك تبعا  آلداءهم و " التصميم على المانيكان 

طالب وطالبة من الفرقة ( 14)المنهج التجريبي والوصفي التطبيقي ولقد تكونت عينة البحث من 
و   2142 -2142الفصل الدراسي االول والثاني للعام الجامعي –النسيج الرابعة شعبة المالبس و 

وتنوعت ادوات البحث والتي كانت عبارة عن اختبارين لقياس اداء الطالب في مادتي التصميم 
الطالب نحو  آراءوالتشكيل على المانيكان،مقياس تقدير بهدف تصحيح اإلختبارين واستبيان لقياس 

بين ولقد اسفرت اهم النتائج على حصول الطالب عينة البحث على درجات تقبلهم لكال من اإلسلو 
اسس -الخامات-الخطوط) مرتفعة في التصميم على المانيكان مقارنة باإلسكتش في كال من 

وذلك نظرا الى ان الطالب يعبر عن هذه المحاور ( الجانب الوظيفي-جماليات التصميم-التصميم
 .ان عنه في التصميم باإلسكتشبسهولة في التصميم على المانيك

كما جاءت ميول واتجاهات الطالب نحو اسلوب التصميم على المانيكان اكثر من في التصميم 
باإلسكتش من خالل شعورهم بالثقة والتشويق وسهولة التعبير عما في انفسهم كما يحققون النتيجة 

 . الفورية للتصميم
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    This search Take comparison between the two methods of the most 

important methods of fashion design and are "design in sketch " and 

"design on the mannequin" has crystallized the research problem in a 

number of questions, and most important question was : what are the 

differences between the performance and the views of students about the 

"design in sketch " and "Design on a mannequin " and The most important 

goals of research is the comparison between the two methods through the 

opinions and performance skills of the two methods, and returns the 

importance of research to try to take advantage of the search results in the 

development of methods of teaching to the fourth year students , 

department of clothing and textiles in the decisions of the" design in sketch 

"and" Design on a mannequin, "depending on for their performance and 

their views and have relied the research methodology experimental method 

and descriptive Applied and The research sample consisted (41) students 

from the fourth year, the department of clothing and textiles - the first 

semester and the second for the academic year 2012-2013 and varied 

research tools, which was about a two tests to measure student performance 

to the subjects of design and composition on the mannequin, scale estimate 

to correct tests and a questionnaire to gauge the views of students towards 

acceptance of both methods have yielded significant results on the students 

receive sample scores high in the design on the mannequin compared on the 

sketch in both (lines - raw materials - the foundations of design - design 

aesthetics - the functional aspect) and that due to the fact that the student 

expresses these themes easily design a mannequin him in design on the 

sketch. 

And the Preference and students' attitudes came towards the design on the 

mannequin more than in design on sketch through their sense of confidence 

and the thrill and ease of expression than in themselves as investigating the 

immediate result of the design. 
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