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  في تصمیم األزیاء )Sketch Book for Galaxy ( تطبیقدراسة كفاءة استخدام 

A Study on the Efficiency of Using (Sketch Book for Galaxy) Application in Fashion Design 
   

  د/ وئام محمد محمد حمزة
  ة طنطاجامع–كلیة التربیة النوعیة ، مدرس المالبس والنسیج بقسم االقتصاد المنزلى

  
  :Abstractملخص البحث 

ق ((Sketch book for Galaxy)یھدف البحث الى تقییم كفاءة أحد برامج الرسم  ى تطبی  googleالموجودة ف
play والمنتج بواسطة ((Autodesk) ھ ى ل امج الكترون اء ببرن میم األزی ن تص بھدف إثراء عملیة التصمیم في ف

وبالتالي یتم ، وتقنیات التصمیم والرسم الیدوي ال یفقد المتدربین مھارة مزایا التصمیم األلكتروني وفى نفس الوقت
وفي نفس ، تزویدھم ببرنامج تطبیقي یسمح لھم بالتدریب المستمر على عملیة التصمیم في أى وقت وفى كل مكان

التلوین على على شراء اسكتشات وأدوات الرسم و باستمرارالوقت یوفر علیھم التكالیف الباھظة التى یتم صرفھا 
وبالتة ألوان بھا عدد النھائي من تدریجات ، حیث یوفر لھم البرنامج كم ھائل من األقالم والفرش، اختالف أنواعھا
الي، األلوان المختلفة ى معامل جودة ع رح عل امج المقت ة لحصول البرن لت الباحث ات ، وتوص ي اإلمكانی سواء ف

امج ، أدواتھ وأوامرهأو في تقییم جودة ، والخصائص العامة للبرنامج ذة بواسطة البرن میمات المنف وحصول التص
   المقترح على معامل جودة عالي في تقییم المعالجات الفنیة والتشكیلیة لھا.

  :Keywordsالكلمات الدالة   
  الھواتف الذكیة

  الكمبیوتر اللوحي 
  ,التعلم المتنقل 

mobile learning 
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  :Introductionمقدمة 
لذا ، نعیش اآلن في عصر التكنولوجیا واإلنفتاح التقني والمعرفي

كان من الضروري مواكبة ھذا التطور وعدم اإلعتماد على الطرق 
نتعدى ذلك الى  بل یجب أن، التقلیدیة الموروثة في تعلم الفنون

تنشیط وتطویر القدرات العقلیة وتفجیر الطاقات الكامنة لدارسي 
الفنون وتحفیزھم على مواصلة إبداعاتھم من خالل رؤى جدیدة 

التى تساعد على نمو ، تولدھا عملیة استخدام تلك التكنولوجیا
إلنتاج ، الخیال الفني والعلمي ومحاولة ادراك ماوراء العالم المرئي

أحمد السعید عبد القادر (تصمیمیة تتسم باإلبداعأعمال 
  .*)2009صقر:

والتى ، ولما كان فن تصمیم األزیاء من الفنون المرنة المتطورة
كان من ، تستوعب كل جدید یظھر في عصر التكنولوجیا

الضروري على مصمم األزیاء اإلستفادة من كل ما یقدم لھ من 
وبأسلوب ، بتكرةأدوات وأجھزة حدیثة حتى یصل الى نتائج م

علمى منظم.ألن المصمم المبتكر بھذه الكیفیة إنما یعایش ما یدور 
ً بعد یوم مما أوجب ، حولھ من متغیرات تتسع نطاق أبعادھا یوما

علیھ ضرورة األخذ بأسالیب وادوات العلم والتكنولوجیا الحدیثة 
بھدف تنمیة الطاقة اإلبداعیة في ، عند ممارسة العمل التصمیم ي

  ).2011المجال (وسام یاسین عبد الرحمن صباغھذا 
وبالنظر حولنا نالحظ اإلنتشار الواسع ألجھزة الھواتف المحمولة 

خاصة ، )Tapletsواألجھزة اللوحیة(، )Smart phonesالذكیة (
ً توجھات الدولة نحو استخدام ، بین طلبة الجامعة كما نالحظ أیضا

أت بالفعل في توزیع حیث بد، تلك األجھزة في العملیة التعلیمیة
األجھزة اللوحیة على طلبة المدارس في عدة محافظات بغرض 

ومواكبة التطور العلمى ، اإلستفادة منھا في تطویر العملیة التعلیمیة
  والتكنولوجیا الحدیثة من حولنا.

لذا رأت الباحثة ضرورة اإلستفادة من تلك األجھزة في تطویر 
اإلستفادة من أحد برامج الرسم  بمحاولة، وإثراء فن تصمیم األزیاء

، الموجودة على تلك األجھزة في التدریب على عملیة التصمیم
والمسح ، خاصة مع احتیاج مادة تصمیم األزیاء للتدریب المستمر

وھذا ما ال یتوفر ، والتعدیل للمودیالت المرسومة  بشكل متكرر
بسھولة أثناء عملیتى الرسم والتصمیم الیدوي فى اإلسكتشات 

ًخاصة بعد ، الورقیة حیث تصعب عملیات المسح والتعدیل نسبیا
كما أن البرنامج یوفر على المتدربین التكالیف المستمرة ، التلوین

كما أن ، التى ینفقھا على شراء اسكتشات وأدوات الرسم والتصمیم
ً مقارنة بعملیة  ً نسبیا ً طویال التصمیم والرسم الیدوي یأخذ وقتا

  ، مي على أجھزة الحاسب اآلليالرسم والتصمیم الرق
وممیزاتھا األخرى ، والتي بالرغم من سرعتھا ودقتھا في التصمیم

، إال أنھا تفقد المتدربین مھارة  وتقنیات الرسم الیدوي، المتنوعة
بعكس البرنامج المقترح الذي یتم الرسم والتصمیم فیھ أو باستخدام 

  قلم الكتروني خاص .
غالیة الثمن خاصة المحمولة  كما أن أجھزة الحاسب اآللي

ویحتاج التصمیم من خاللھا  ، منھاوغیر متوفرة مع جمیع الطلبة
لإللتحاق بدورات تدریبیة باھظة الثمن توفرھا بعض مراكز 

بعكس البرنامج المقترح الذي یتمیز ، التدریب غیر المنتشرة
بالبساطة والوضوح و سھولة التعلم.كما أن أجھزة الحاسب اآللي ال 

واجد مع المتدربین في كل مكان وزمان مقارنة بأجھزة الھواتف تت
  المحمولة واألجھزة اللوحیة. 

  :Statement of the problemمشكلة البحث 
  تكمن مشكلة البحث في محاولة اإلجابة على التساؤالت اآلتیة:

الملبسیة التصمیمات ھل ینجح البرنامج المقترح في اعطاء  -1
 یلیة المطلوبة بسھولة ودقة ووضوح.المعالجات الفنیة والتشك

ما أھمیة إثراء فن تصمیم األزیاء ببرنامج یجمع بین مزایا  -2
 التصمیم الرقمي ومھارة التصمیم الیدوي؟

ماھى إمكانیة التغلب على مشكلة الوقت والجھد المبذول أثناء  -3
عملیة الرسم والتصمیم الیدوي من خالل استخدام البرنامج 

 المقترح؟
أم یحتاج ، التطبیقي المقترح واضح وسھل التعلم ھل البرنامج -4

 الى دورات تدریبیة لتعلمھ؟
ما ھى أھمیة البرنامج المقترح في توفیربعض التكالیف التي  -5

 یتحملھا المتدربین أثناء تعلم فن تصمیم األزیاء؟
كیف یمكن للبرنامج التطبیقي المقترح توفیر التدریب  -6

 ان؟المستمر للمتدربین في أى وقت وكل مك

  :Significance أھمیة البحث
  تكمن أھمیة البحث في:

محاولة فتح آفاق جدیدة في عملیة تعلم فن تصمیم األزیاء  -1
یتم بواسطتھ التدریب على ، باستخدام برنامج تطبیقى جدید

ً لقدرات واستعدادات كل متدرب وبالتالي ، تصمیم األزیاء وفقا
 .التغلب على مشكلة الفروق الفردیة في التعلیم

یفتح المجال ، اإلستفادة من البرنامج كأداه فنیة تصمیم یة -2
لإلبداع ویوفر الوقت والجھد ویقلل نسبة الخطأ نتیجة 
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 التدریب المستمر.
الوصول لحلول ابتكاریة متنوعة من خالل تعدد عملیات  -3

 التجریب والتعدیل .
اثراء فن تصمیم األزیاء بعناصر تشكیلیة جدیدة ومتمیزة  -4

 وأوامر البرنامج. توفرھا أدوات
، تقدیم برنامج تطبیقي تعلیمي جدید للمتدربین سھل وسریع -5

ویساعد على ، وموجود معھم في أى وقت وكل مكان
 وھذا من سمات التعلیم الفعال.، اإلستمتاع بالعملیة التعلیمیة

توفیر التكالیف الباھظة التي ینفقھا المتدربین على دورات  -6
شراء اسكتشات وأدوات او على ، تعلم التصمیم الرقمي

 التصمیم الیدوي.
، تعلیم المتدربین فن التصمیم باستخدام مھارة التصمیم الیدوي -7

 وبعض تقنیات التصمیم الرقمي فى آن واحد.
 - خاصة العربیة–یأتي البحث ضمن الدراسات األولیة  -8

-Mالمھتمة باستخدام الھواتف الذكیة واألجھزة اللوحیة(
Learningألزیاء.) في تعلم تصمیم ا 

تطویر العملیة التعلیمیة باستخدام الوسائل التكنولوجیة  -9
 المتقدمة .

  :Objectivesاھداف البحث 
اثراء فن تصمیم األزیاء برنامج الكتروني تطبیقي لھ مزایا  -1

التصمیم الرقمي وفي نفس الوقت الیفقد المتدربین مھارة 
 وتقنیات التصمیم الیدوي.

 تصمیمات قترح في عمل استخدام البرنامج التطبیقي الم -2
ملبسیة یتحقق فیھا المعالجات الفنیة والتشكیلیة المطلوبة بدقة 

 ووضوح.
، تزوید المتدربین ببرنامج تطبیقي سھل وواضح وغیر مكلف -3

 یسمح لھم بالتدریب المستمر في أى وقت وفي كل مكان.

  :Hypothesisفروض البحث 
كمین بالنسبة یوجد فروق ذات داللة احصائیة بین آراء المح -1

لتقییم المحور الخاص بتقییم المعالجات الفنیة والتشكیلیة 
  المنفذة بالبرنامج المقترح. تصمیمات لل

یوجد فروق ذات داللة احصائیة بین آراء المحكمین بالنسبة  -2
لتقییم المحور الخاص االمكانات والخصائص العامة للبرنامج 

 التطبیقي المقترح.
لة احصائیة بین آراء المحكمین بالنسبة یوجد فروق ذات دال -3

لتقییم المحور الخاص بأوامر وأدوات البرنامج التطبیقي محل 
 الدراسة.

  أدوات البحث:
 .استمارة تقییم للمودیالت المنفذة بالبرنامج المقترح 
 .استمارة تقییم للبرنامج التطبیقي المقترح 
 ) البرنامج التطبیقىSketch Book for Android انتاج(

 Autodesk)شركة (
 )جھازلوحي محمول ذكيTaplet.یعمل بنظام األندروید ( 

  مصطلحات البحث:
  أندروید:ھو نظام مجاني مفتوح المصدر مبني على أساس

ً ، نواة لینكس ً أمنا ً لألجھزة ، لذا یعد نظاما ولقد صمم أساسا
ذات شاشات اللمس كالھواتف الذكیة والحواسیب 

 )./http://ar.m.wikipedia.org/wikiاللوحیة(
 جوجل بالي: ھو متجر افتراضي متاح على اإلنترنت ،

یدار بواسطة ، وكتطبیق متاح على ھواتف األندروید
شركة(جوجل) لعرض منتجاتھا من الكتب والموسیقى 

ویقوم بعمل تحدیث تلقائي ، واألفالم والتطبیقات واأللعاب
، للتطبیقات التي یختارھا المستخدمون

)http://ar.m.wikipedia.org/wiki/.( 

  ھواتف ذكیة:  ھي الھواتف المحمولة ذات شاشات اللمس
التى تعمل بنظام األندروید او غیرھا من األنظمة البدیلة 

 األخرى.
  التعلیم األلكتروني: ھو وسیلة من الوسائل التي تدعم العملیة

التعلیمیة، وتحویلھا من طور التلقین الى طور اإلبداع 
)، وھو طریقة Wales:2008لمھارات(والتفاعل وتنمیة ا

للتعلیم باستخدام وسائل االتصال الحدیثة إلیصال المعلومة 
للمتعلم بأقصر وقت وأقل جھد، وأكبر فائدة(إیمان 

  ).2013أبوحرام:
 ) التعلیم المتنقلM-Learning ھو استخدام األجھزة :(

المحمولة في عملیات التعلیم، مثل استخدام الھواتف النقالة 
یة أو الحاسبات الشخصیة الصغیرة لتحقیق المرونة الذك

والتفاعل في عملیتي التدریس والتعلم، في أى وقت وأى 
 ).2006مكان(أحمد سالم:

  :Methodologyمنھج البحث 
 Descriptive analyticalالمنھج الوصفي التحلیلي   -1 

method  وتم استخدامھ في تحلیل وتقییم مضمون البرنامج
  قترح وأدواتھ وأوامره وخصائصھ العامة.التطبیقي الم

وتم  Expertmental methodالمنھج التجریبي التطبیقي  - 2  
استخدامھ في عملیة  تصمیم وتقییم بعض المودیالت المصممة 

  باستخدام البرنامج التطبیقي المقترح.

  أوالً:الدراسات السابقة:
اسة ): وتقدم الدر2009 (محمد عبد الحمید محمد فتحي حجاج -

برنامج تطبیقي تعلیمي في تصمیم األزیاء على الحاسب باستخدام 
كبرنامج ، Photoshop CS3 األسلوب الشبكي من خالل برنامج

أقل وسھولة اكبر في  ولكن بتكلفة، بدیل للبرامج المتخصصة
المنفذة من خالل التصمیمات التعامل والتعلم بحیث تحاكي 

باستخدام تلك البرامج المنفذة التصمیمات البرنامج البدیل 
ثنائیة وثالثیة األبعاد و المعروفة  تصمیمات المتخصصة في عمل 

وتوصل الدارس لفاعلیة البرنامج المقترح ، بأسعارھا الباھظة الثمن
ھذه الدراسة فى تعمیق الرؤیة حول  وأسھمت في تحقیق أھدافھ.

 أھمیة وفاعلیة البرامج البدیلة في تسھیل عملیة تصمیم األزیاء
وتقلیل التكلفة المادیة الالزمة لشراء البرامج ، للمتدربین

وبنود تقییم البرنامج  تحدید بعض محاور ، وكذلك فىالمتخصصة
  المنفذه من خاللھ.التصمیمات و، التطبیقي المقترح

إلى تصمیم  ت):  توصل2013دمیان سمعان ، دراسة(أماني شاكر -
ة البسیطة على تطبیق تعلیمي یصلح لتعلیم التراكیب النسجی

وتم نشر التطبیق واتاحتھ ، والكمبیوتر اللوحي، الھواتف الذكیة
وبقیاس فاعلیة التطبیق التعلیمي ، للتحمیل المباشر على اإلنترنت

ً ، على التحصیل المعرفي لدى عینة البحث وجد الباحثان تأثیرا
ً للتطبیق  علیھا.   إیجابیا

وفاعلیة استخدام واستفادت الباحثة من الدراسة معرفة أھمیة 
في ، الھواتف المحمولة والكمبیوتر اللوحي في العملیة التعلیمیة

وھو ما یدعم اتجاه ومضمون البحث ، مجال المالبس والنسیج
  الحالي.

): استخدمت الباحثة  2007(یاسمین أحمد محمود أحمد دراسة-
الحاسب اآللي في اعداد برنامج خاص بتصمیم تكت العنایة 

 باستخدام الفیجوال بیسك.، مجال المالبس الجاھزةلالستخدام في 
التعرف على امكانیات الحاسب اآللي في مجال عمل وقد مكنت من 

تطبیقات وبرمجیات خاصة بالتصمیم لالستفادة منھا في صناعة 
كما تم اإلستفادة منھا في تصمیم استمارة تقییم ، المالبس الجاھزة

  البرنامج.
): وتعرض 2000د الرحمن خلیلدراسة(حاتم عبد الحمید عب -

والعالقة ، البحث ألھمیة الحاسب اآللي في مجال التصمیم
الترابطیة بین إمكانیاتھ الجرافیكیة والمكونات األساسیة للعملیة 

http://ar.m.wikipedia.org/wiki/.(
http://ar.m.wikipedia.org/wiki/.(
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وتوصلت للدورالھام  الذي  تلعبھ أوامر ومرشحات ، اإلبتكاریة
وتفعیل ، برنامج الفوتوشوب في إثراء طریقة تفكیر دارس التصمیم

واسھمت  واثراء الناتج الجمالي لھ.، العملیة اإلبتكاریة في التصمیم
التعرف عل أھمیة التصمیم األلكتروني مقارنة بالطرق التقلیدیة فى 

ودور التصمیم االلكتروني وأدواتھ في في تطویر ، في التصمیم
مقارنة ، التفكیر اإلنتاج التباعدي وتفعیل العملیة اإلبتكاریة

وھو ما یدعم اتجاه البحث ، ائیة التقلیدیة للتصمیمبالمتغیرات البن
  الحالي.

): قام الباحث 2000دراسة (طارق اسماعیل محمد عبد اللطیف-
وتحقیق نتائج جیدة ، بوضع أسلوب مقترح لتوفیر الوقت والجھد

وتوصل لتحقیق أقصى استفادة من الكمبیوتر ، عدیدة لبدائل األفكار
لجي في التصمیم عند التعامل مع من خالل اتباع األسلوب المورفو

اتباع نفس األسلوب مع البرنامج وقد افادت فى  الكمبیوتر.
واالستفادة من عملیة التصمیم األلكتروني للحصول على ، المقترح

  وتوفیر الوقت والجھد.، بدائل متعددة للتصمیم الواحد
من امكانیات  استفادت): 2007 دراسة (عواطف بھیج ابراھیم-

، الحاسب اآللي وتوصلت لعمل برنامج اقتصادى مبسطوبرمجیات 
یمكن لجمیع ، وبتكالیف بسیطة، ذو فوائد اقتصادیة وفنیة عالیة

سواء المصانع الكبرى أو ، المستویات الصناعیة استخدامھ
المنسوجات  تصمیمات یتم من خاللھ عمل دمج بین ، الصغیرة

یم في األزیاء لتطویر مستوى أداء وحدات التصم تصمیمات و
على أھمیة استخدام البرامج وقد اكدت  مصانع المالبس الجاھزة.

ودورھا ، البدیلة في خدمة المتخصصین في مجال المالبس والنسیج
ً عن  في تسھیل عملیة التصمیم في المصانع وبتكالیف تقل كثیرا

  البرامج المشھورة البدیلة باھظة التكالیف.
راسة باإلستفادة من ): واھتمت الدSaeed Zera:2010دراسة (-

التعلیم المتنقل باستخدام الھواتف واألجھزة اللوحیة الذكیة المحمولة 
 ً وأثبتت الدراسة فاعلیة التعلیم النقال ، مع األشخاص المعوقین ذھنیا

وزیادة التحصیل لدیھم عند استخدامھ مقارنة بالطرق ، معھم
لنقال على أھمیة وفاعلیة استخدام التعلیم اواكدت  التقلیدیة.

  باستخدام األجھزة المحمولة في التعلم.

 Theoretical Frameworkاإلطار النظرى 
ممیزات التعلم المتنقل: التعلیم المتنقل لھ نفس مزایا التعلیم 

  ومنھا:، األلكتروني
ویمكن من ، یمكن أن توفر العملیة التعلیمیة في سیاق حقیقي -

مثل عمل ، التخاللھ تقدیم أنواع جدیدة ومختلفة من التفاع
  مشاركة لمحتویات الشاشة لعدد كبیر من األجھزة .

  یمكن ان تعزز دوافع المتعلمین للمشاركة في عملیة التعلم. -
یساعد المتعلمین على الشعور باإلستقاللیة والثقة بالنفس في  -

  التعلم.
فھو یساعد المتعلم على التعلم ، یغطي قیود الزمان والمكان للتعلم -

  الذي یناسبھ.في الوقت 
  یراعي الفروق الفردیة أثناء عملیة التعلم. -
، التعاوني)، یمكن استخدامھ في شكلین من أشكال التعلم(الفردي -

ً عن شبكات التواصل اإلجتماعي.   فضال
یمكن من خاللھ استخدام المحتوى التعلیمي الذي یركز على  -

  المتعلم.
  ).Keegan:2005سھولة التواصل أثناء عملیة التعلم( -

وھناك العدید من الطرق التي یمكن اإلستفادة من التعلیم المتنقل من 
خاللھا:مثل حضور بیئات  التعلم اإلفتراضیة بغرض التدریب أو 

، والولوج للمكتبات الرقمیة الموجودة على مستوى العالم، التعلم
  ).Ally,Mohamed:2009والبث المباشر للعرض التعلیمي(

  : عیوب التعلم المتنقل
إال أن ھناك بعض العیوب لھذا النوع ، بالرغم من ممیزاتھ العدیدة

  أھمھا:، من التعلیم
وبالتالي صغر حجم المحتوى المعروض ، صغر حجم الشاشة -

  علیھا.
- .ً   مستوى تخزین محدود لألجھزة المحمولة نسبیا
  بسبب التعلم عن بعد.، الشعور بالعزلة لدى المتعلم تجاه زمالؤه -
  المواد التعلیمیة بین األجھزة المختلفة. لھ حدود في نشر -
السرعة الشدیدة في تطور األجھزة المحمولة وعدم القدرة على  -

  اللحاق بھذا التطور السریع من قبل المستخدمین.
، مشاكل تتعلق بتنوع األجھزة المختلفة التى یستعملھا المتعلمین -

  وسرعتھا.، واختالف كفاءتھا وقدرتھا
وقوتھا أو ضعفھا عند ، بكة االتصالمشاكل متعلقة بكفاءة ش -

  ).Woodill,Gary:2008المستخدمین(
  الحاسب اآللي وتصمیم األزیاء

یعرف تصمیم األزیاء  بأنھ  ھو حلول ابتكاریة من قبل المصمم 
مبنیة على عدة أسس وقواعد، ومركبة من مجموعة مختلفة من 
العناصر إلنتاج عمل فني یتناسب والغرض الوظیفي 

  ).2009منھ(حجاج:

  إمكانیات استخدام برامج ونظم الحاسب اآللي في تصمیم األزیاء: -
  دقیقة وسھلة بوقت وجھد أقل . تصمیمات انتاج  -1
وسرعة إعادة األعمال المخزنة مع إمكانیة ، تخزین العمل الفني -2

  تغییر األشكال وحجم عناصرالعمل الفني.
  ي واحد.إمكانیة عمل صیاغات متعددة في تصمیم عمل فن -3
یساعد الفنان على الخلق واإلبداع من خالل تعدد توزیع عناصر  -4

  التصمیم .
إمكانیة تغییر موقع األشكال واأللوان ألي جزء من أجزاء  -5

  اللوحة.
إمكانیة محو وتكرار وتعدیل أى جزء من أجزاء التصمیم  -6

  واضافة صور ورسومات وتغییر حجمھا. ، بسھولة
لیة وتدریجات لونیة كثیرة تساعد الفنان على توفیر أدوات تشكی -7

  أنتاج أعمالھ الفنیة بسھولة وسرعة.
  رسم الخطوط واألشكال الھندسیة بدقة وسھولة. -8
إمكانیة الحصول على التصمیم الواحد للمودیل بعدة ألوان  -9

  واتجاھات.، وأحجام، وخامات
  یوفر أدوات خاصة بإضافة الظل والنور للتصمیم . -10
  إمكانیة وضع خلفیات متنوعة للتصمیم . -11
إمكانیة تصویر األشكال المجسمة ومشاھدة الصور في الحال -12

  إلتاحة الفرصة للتعدیل.
إمكانیة تحریك الشكال المجسمة وتدویرھا في شتى اإلتجاھات  -13

  إختیارأفضل الحلول.
یمكن توصیلھا بأجھزة العرض لعرض األفالم والبرامج  -41

  والعروض التقدیمیة.، التعلیمیة
  أھمیة استخدام برامج ونظم الحاسب اآللي في تصمیم األزیاء:

ً في مجال التصمیم وخاصة  ً ھاما الكمبیوتر یمكن أن یلعب دورا
الوحدة الزخرفیة من حیث التشكیل والحذف واإلضافة(فتح الباب 

وباإلضافة الى أعطاء تأثیرات أكثر واقعیة ، )1995عبد الحلیم:
ھناك العدید من المیزات التي تمیز التصمیم على ،  تصمیماتلل

  أھمھا:، الحاسب اآللي عن التصمیم الیدوي
أو في الرجوع التصمیمات سواء في تنفیذ ، توفیر الوقت والجھد -1

ألنھ یساعد في تنظیم وترتیب ، الیھا في أى وقت بعد تخزینھا
 وإمكانیة تداولھا بین األجھزة، تصمیمات وأرشفة ال، وحفظ

من خالل اإلتصال ، والوصول إلیھا وانت في اى مكان بالعالم
  باإلنترنت.

وأداء بعض المعالجات الفنیة الدقیقة التي ، الدقة في أداء األعمال -2
والحصول على ، یصعب الحصول علیھا بالطرق التقلیدیة

  مالیین من التدریجات اللونیة والتأثیرات السطحیة الممیزة.
ألنھا تعطي للمصمم فرصة ، تصمیمات في ال تقلیل نسبة الخطأ -3

وإمكانیة ، التراجع عن خطوة أو أكثر أثناء الرسم والتلوین
  واإلضافة والتعدیل .، المسح

من حیث أدوات ، والسھولة في التعامل، السرعة في اإلنجاز -4
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  وأوامر البرنامج.
عند الرغبة في تغییر شكل ، المساھمة في خفض تكالیف اإلنتاج -5

حیث ال نحتاج وقتھا ألى مصاریف اضافیة لشراء ، صمیمالت
وال نحتاج الى وقت وجھد كبیر ، األوراق واألحبارواأللوان

  لعمل التعدیالت الالزمة.
- تصغیر-إمكانیة إضافة مؤثرات خاصة على التصمیم (تكبیر -6

كما یمكن رسم نصف ، تغییر األلوان)-قلب-دوران–إمالة 
عكوسة للحصول على تصمیم تصمیم وعمل نسخة متطابقة م

  كامل.
بالتبدیل والتعدیل واإلضافة من خالل ، تدفق الطاقة اإلبتكاریة -7

األدوات المتنوعة الموجودة في البرامج والتي تعمل كمثیرات 
  أللھام المصمم بأفكارمبتكرة.   

ثالثیة  تصمیمات المسطحة الى التصمیمات إمكانیة تحویل  -8
  صة في مجال التسویق.وھو عنصرھام خا، األبعاد

واإلطالع على أحدث ، زیادة الثقافة اإلبداعیة لمصمم األزیاء -9
والتعرف على ، خطوط الموضة والخامات واألكسسوارات

رغبات المستھلكین نتیجة ربط تلك البرامج واألنظمة 
  ).2009(حجاج:، باإلنترنت

  ي:البرامج المستخدمة في تصمیم األزیاء باستخدام الحاسب اآلل -
منھا ماھو ، یوجد العدید من البرامج المستخدمة في تصمیم األزیاء

ً ما تستخدم تلك البرامج ، متخصص بدقة في تصمیم األزیاء وغالبا
ً لغلو سعرھا وھى ، في المصانع وشركات األزیاء الكبرى نظرا

ولھا ، تعمل تحت نظم متخصصة في مجال رسم وتصمیم األزیاء
وتصمیم األزیاء؛ومنھا ماھو  امكانات ھائلة في مجال رسم

و التصمیم بشكل عام ویتم استعمالھ وتوظیفھ ، متخصص في الرسم
وغیر مكلفة ویتم ، وھى متاحة للجمیع، في مجال تصمیم األزیاء

وفي الجامعات والمدارس ، استخدامھا على نطاق واسع بین األفراد
ومراكز التدریب الخاصة بتعلیم الرسم والتصمیم باستخدام 

  ومن أھم ھذه البرامج:، اسبالح
، ): ویتمیز بسھولة استخدامھ للمبتدئینPaint Brushبرنامج ( -1

ومن خاللھ نستطیع تصمیم صور وأشكال ملونة وتغییر ألوانھا 
لذا ، واستخدامھا في برامج أخرى، وأحجامھا والقص منھا

  یستخدم في عملیة الدمج بین الصوروالتقاریروالخطوط.
): ویعتمد على الرسم باستخدام Corel Drawبرنامج ( -2

والرسم ، مثل األشكال الھندسیة المختلفة، العناصر األساسیة
بحیث یتم التعامل مع كل عنصر ، بالمنحنیات والتحكم بھا

بشكل مستقل دون المساس بباقي العناصر أثتاء القص والتلوین 
ویتمیز البرنامج بوجود العدید من ، وغیرھا من األوامر

  وغیرھا.، للرسم والتلوین التدویر والنسخ والتكرار األدوات
): ویعد من أھم برامج Adobe Photoshopeبرنامج ( -3

 ً ً.ویعمل البرنامج من خالل ، التصمیم واكثرھا انتشارا واستخداما
، عدة شرائح أو طبقات یتم التعامل مع كل طبقة بشكل مستقل

وي حیث یحت، ومؤثرات وأدوات البرنامج الیمكن حصرھا
البرنامج على العدید من الفالتروالمؤثرات الرقمیة والتصمیم یة 

ویمكنھ التعامل مع الصور التي تم ادخالھا من ، الممیزھا
والكامیرا الرقمیة ، مصادر مختلفة مثل الماسح الضوئي الرقمي

  وغیرھا.، والفیدیو
أھم البرامج المتخصصة المستخدمة في تصمیم األزیاء باستخدام  - 

  ب اآللي:الحاس
  ".Virtual Fashionبرنامج " -1
  ".C- Design Fashionبرنامج" -2
  ".Digital  Fashion Proبرنامج " -3
  ".E Draw Maxبرنامج" -4
  ).2009"(حجاج:Style Zoneبرنامج"  -5

مفھوم الھواتف الذكیة والكمبیوتر اللوحي:  ھي تلك الھواتف 
تحت نظام   باللمس وأجھزة اإلتصال المحمولة التي تعمل شاشتھا

وھونظام یتم تطویره من قبل التحالف ، )Android(أندروید
ویعد األندروید  ، المفتوح للھواتف النقالة الذي تدیره شركة جوجل
ً بأكثر من ملیار جھاز مفعل وھو أكثر نظام ، النظام األكثر انتشارا

حیث یفوق فیھ عدد التطبیقات المجانیة عدد التطبیقات ، مجاني
یسمح نظام ، وعلى عكس معظم األنظمة األخرى، فوعة.المد

من أشھرھا متجر ، (أندروید)بتنصیب متاجر تطبیقات بدیلة
  )./http://ar.m.wikipedia.org/wiki(، أمازون

* مزایا استخدام الھواتف الذكیة والكمیوتر اللوحي في التعلیم: 
تصمیم  تتفق تلك المزایا مع مزایا استخدام الحاسب اآللي في مجال

وتتفوق على الحاسب اآللي في بعض المزایا الخاصة التي ، األزیاء
  تمیزھا عنھ:

إیجاد بیئات تحفز المتدربین على استكشاف موضوعات جدیدة  -1
  غیر موجودة في المنھج التعلیمي.

واإلطالع على العدید من ، أداه سھلة وسریعة لتحضیر الدروس -2
  المصادر التعلیمیة المتنوعة.

مكن المعلم من تحمیل العدید من التطبیقات المساعدة من خالل ت -3
مثل التطبیقات الخاصة ببعض المھام  Play Storeمتجر 

ورصد الدرجات وكتابة ، اإلداریة كمتابعة الحضور والغیاب
  ).2013المالحظات الخاصة بالمتعلمین(أماني شاكر 

ن خالل وم، تمكن المتعلم من التعلم في كل مكان وفي أى وقت -4
  عدة مصادر للتعلم من أى مكان في العالم.

5-  ً عبر ، تمكن المعلم والمتعلم من التواصل الدائم السریع معا
وسائل التواصل المختلفة الموجودة علیھا والتي تتمیز بالسھولة 

، والمسنجر، والفیس بوك، مثل اإلیمیل والواتس آب، والسرعة
  یثة المعروفة.وغیرھا من وسائل التواصل الحد، السكایب

ألنھا ، تساعد في التغلب على مشكلة الفروق الفردیة في التعلیم -6
ً لقدراتھ  توفر للمتعلم بیئة تعلیمیة خصبة یسیر فیھا وفقا

  وظروفھ.، واستعداده
توفر على الدول التكالیف المستمرة الباھظة في طباعة الكتب  -7

  التي تتلف باإلستعمال مع مرور الزمن ، الورقیة
8-  ً توفرعلى الطالب عبء حمل الكمیات الكبیرة من الكتب یومیا

وبالتالي صحة عظامھ وسالمة عموده ، طوال سنوات تعلیمیھ
  الفقري.

*التجارب التعلیمیة السابقة باستخدام الھواتف الذكیة والكمبیوتر 
  اللوحي:

أن ، )Time Magazineكشفت دراسة نشرت في مجلة التایم ( -
جھزة اللوحیة في المدارس والمعاھد یعمل استخدام الطالب لأل

مما دعا شركة( ، على رفع معدل النتائج التحصیلیة في اإلمتحانات
) األمریكیة إلنتاج أجھزة لوحیة تعلیمیة أطلقت علیھا Intelانتل 
) صممت لتناسب الطالب من Intel Study Bookاسم(

البالستیك القوي المتین المقاوم للغبار والتربة والسوائل والصدمات 
والجھاز یتضمن مجموعة من البرامج التعلیمیة التي طورتھا 

و تعد كوریا الجنوبیة من أكثر الدول حماسة ، الشركة المنتجة
حیث قامت ببرمجة الكتب المدرسیة ، إستخدام تلك التكنولوجیا

وجھزت مدارسھا ، صیغة تصلح لإلستخدام على األجھزة اللوحیةب
. وفي الیابان أطلقت الحكومة 2007بنطاقات (واى فاى) منذ عام

ً لمدرسة المستقبل یسمح للطالب بأداء واجباتھم  ً تجریبیا مشروعا
بینما یشرح المعلم على ، على الشاشات الصغیرة التي تعمل باللمس

ً التجربة التركیة في استخدام لوح الكتروني تفاعلي. وھن اك أیضا
حیث تم -FATIHمشروع فاتح–الكمبیوتر اللوحي في التعلیم 

ملیون طالب بتلك األجھزة بغرض التعلیم.وفي اطار  15تزوید 
محاولة سد الفجوة الرقمیة في الھند بین األغنیاء والفقراء نجد 

) حیث قامت الحكومة الھندیة بإنتاج أرخص A KASHمشروع (
) لیصل إلى مالیین الطلبة A KASHمبیوتر لوحي في العالم (ك

وتسعى الھند ، دوالر أمریكي 35في الھند بسعر مدعوم یبلغ
جامعة في أنحاء  400ألف كلیة و 18ببرنامج تعلیم الكتروني لربط 

http://ar.m.wikipedia.org/wiki/.(
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الھند لیتمكن الطلبة من الوصول للمحاضرات والدورات 
وأعلن عدد من ، والمساعدة المتخصصة من أى مكان في الھند

الناشرین موافقتھم على تحمیل مقاطع من كتبھم الدراسیة على 
).ونجد في الوطن العربي العدید من 2014النظام (أحمد المعارك:

حیث ، التجارب في استخدام تلك األجھزة في العملیة التعلیمیة
أطلقت السعودیة مشروع الكتب اإللكترونیة على اإلجھزة اللوحیة 

وبالنسبة .مناھج الدراسیة اإللكترونیة للطالب بھدف تقدیم ال
بدأت تجربة استخدام األجھزة اللوحیة في التعلیم في بعض ، لمصر

بغرض مواكبة ، فصول احدى المدارس التجریبیة بمحافظة اسیوط
  التقدم التكنولوجي وتوفیر الوقت والجھد.

  ثانیاً:وصف تحلیلي للبرنامج المقترح
حد البرامج التطبیقیة المستخدمة في ھو أ *التعریف بالبرنامج:

) لجمیع PlayStorالرسم والتلوین التي یقدمھا متجر التطبیقات(
، الھواتف المحمولة واألجھزة اللوحیة التى تعمل بنظام األندروید

والبرنامج لھ عدة اصدارات أخرى عدیدة تختلف في امكاناتھا 
منھا ، ھاواألوامر واألدوات الموجودة داخل، وخصائصھا العامة

ماھو خاص بأجھزة الدیسك توب ومنھا ما ھو خاص باألجھزة 
  التي تعمل بنظام األندروید.

 2.9.4 للبرنامج المستخدم في البحث: اإلصدار *رقم
  میجابیت. 15.4حجم البرنامج:
جنیة مصري (وقد یتواجد بشكل مجاني على  35ثمن البرنامج:

  ).3بعض الھواتف مثل ھاتف سامسونج نوت
  البرنامج وامكانیاتھ:   أدوات

  (أ) أدوات خاصة بالرسم      
  (ب) أدوات خاصة بالتلوین     

  (ج) أدوات خاصة بالشرائح  
  (د) أدوات خاصة بالحركة واإلتجاھات  

  (ه) أدوات خاصة بالكتابة النصیة والرسومات الھندسیة  
  (و) أدوات خاصة بالحفظ والمشاركة     

  ت العامة للبرنامج.(ز) أوامر خاصة باإلعدادا
  (أ) أدوات خاصة بالرسم   :

یسأل البرنامج ، )1قبل الشروع في عمل اى تصمیم جدید(شكل   -
في البدایة عن درجة الوضوح والدقة المطلوبة أثناء الرسم 

ً(شكل  ، والتصمیم ً أم عرضیا   ).2و اتجاه التصمیم سواء طولیا

  
  )2شكل  (                      )1شكل  (

ً شریحة للرسم نبدأ  - بعد تحدید المقاسات المطلوبة تتخلق فورا
، ب)، أ3بعدھا في اختیارنوع القلم أو شكل فرشة الرسم( شكل  

حیث یوجد في البرنامج كم ھائل من األقالم والفرش المتنوعة 
)وكثافتھا Radiusوالتي یمكن التحكم بمقاساتھا (عرض سن القلم 

الحصول منھا على التأثیرات ویمكن ، )Opacityأثناء الرسم(
المختلفة ألنواع متعددة من األلوان المتداولة المستخدمة في الرسم 

وأقالم ، أقالم التحدید، المائیة، الیدوي(الخشبیة والفلوماستیر
باإلضافة لكم ھائل من فرش الرسم  .....)، بخاخ التلوین، الماركر

  .)3(شكل   الخاصة بالبرنامج ذات األشكال المتمیزة

  
  )3شكل  (

كما یوجد ، *بعض الفرش یمكن استخدامھا لتشتیت أو تمویھ اللون
یمكن التحكم في ، ممحاه حادة الطرف واخرى مستدیرة الطرف

مقاسھا وقوة المسح  .و یمكن التحكم في درجة نقاء القلم وحدتھ 
 ً ً أو متقطعا ً مستمرا ً أو غیر متماثل، وجعلھ خطا والتحكم ، متماثال

ھایات الطرفیة للخط المرسوم إلعطاء تأثیرات في شكل الن
  ب).، أ4مختلفة(شكل  

     
  ب)4أ)                      شكل  (4شكل  (

  أدوات خاصة بالتلوین -ب
بعد اختیار القلم أو فرشاة التلوین یتم اختیار اللون المطلوب للرسم 
  من خالل بالتة ألوان بھا عدد النھائي من تدریجات األلوان (شكل

كما یمكن استخدام قطارة لسحب درجة لونیة بعینھا موجودة ، أ)5
  ب).5على سطح لوحة الرسم(شكل  

  
  ب) 5أ)                          (شكل  5(شكل       

  ):Layersأدوات خاصة بالتحكم في الشرائح( -ج
عند الضغط على الشریحة النشطة تظھر نافذة بھا عدد من األوامر 

، كم في تلك الشریحة مثل(تنشیطھا أو الغاء تنشیطھاالخاصة بالتح
، نسخ الشریحة، أو مسح الشریحة نفسھا، مسح جمیع محتویاتھا

ادراج شكل  داخلھا سواء من داخل الجھاز أو ، نسبة شفافیتھا
  ).7دمج الشریحة مع الشریحة التى تلیھا)شكل  (، بالتقاطھا مباشرة

  
  )7شكل  (
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  واإلتجاه: (د) أدوات التحكم بالحركة
، یمكن من خاللھا التحكم في حجم التصمیم وتصغیره او تكبیره
، واعادة تدویره فى جمیع اإلتجاھات (أعلى وأسفل

ً)سواء بزاویة  ًویسارا أو بحركة حرة أو بشكل حركة  ◦180یمینا
كما یمكن ، دائریة حول مركز یتم تحدید مكانھ بواسطة المستخدم

  ).8الرسم(شكل   تحریك مكانھا ألى مكان في لوحة

 
  )     8شكل  (

  (ھ) أدوات كتابة النصوص: 
* یمكن من خاللھا كتابة النصوص متنوعة األشكال والمقاسات 

كما یمكن التحكم في زاویة ، واأللوان وبدرجات شفافیة متعددة
كتابة النص وعمل انعكاسات للنص المكتوب فى عدة اتجاھات 

ً "نفس أوامر الحركة المتاحة للتصمیم  متاحة لتحریك النص أیضا
  ).9شكل  (

  
  )9شكل  (

  (و) أدوات الرسم الھندسي:
، خط مستقیم، مربع، یمكن رسم بعض األشكال الھندسیة (دائرة 

كما یمكن استخدام المسطرة الموجودة في ، )، ، ، أقواس، بیضاوي
البرنامج لرسم خطوط مستقیمة ألطوال بعینھا مطابقة ألطوال 

ً داخل التصمیم .أما المنقلة الدائریة یمكن أخرى مرسومة فعلی ا
، )10شكل  (، استخدامھا لرسم دوائر متطابقة لھا نفس القیاس

ً  تصمیمات وباستخدام أوامر اإلنعكاس یمكن رسم  متطابقة رأسیا
 ً ً مع األشكال الھندسیة أثناء عملیة ، أو أفقیا ویمكن استخدامھا أیضا
بشكل كامل من خالل كما یمكن طالء لوحة التصمیم ، رسمھا

) و نستطیع استخدام ھذا األمر في ملىء Fillاستخدام أمر الطالء(
شریطة أن تكون مساحة حدودھا الخارجیة ، مساحات محددة بعینھا
  ).10مغلقة بالكامل شكل  ( 

  
  )10شكل  (

  (و) أدوات الحفظ والمشاركة 
المرسومة على الجھاز وتعدیلھا  ومسحھا التصمیمات یمكن حفظ 

-PSDكما یمكن حفظھا بعدة امتدادات للحفظ (، في أى وقت
JPEG-PNG( ، كما یمكن مشاركتھا من خالل برامج مشاركة

، والفیس بوك، الصور المختلفة الموجودة على الجھاز مثل(اإلیمیل
كما ، )، ، ، ، ، ، الواى فاى، والمسنجر، والواتس آب، والبلوتوث

اص بالرسومات الھامة في ملف خالتصمیمات یمكن حفظ 
  ).11شكل  (، لیسھل الوصول الیھا، المفضلة

  
  )11شكل  (

  (ز) أدوات خاصة باإلعدادات العامة للبرنامج: 
كما یمكن اإلستعانة ، * یمكن استخدام األصابع في الرسم والتلوین

ومن خالل رحلة شرح سریعة ، )12شكل  (، بقلم الكتروني خاص
للمستخدم التعرف على  ) یمكنQuick Tourیقدمھا البرنامج(

، أدوات وأوامرالبرنامج بسھولة وفھم البرنامج بشكل سھل وسریع
كما یمكن اإلحتفاظ باإلعدادات التلقائیة األساسیة ، )12شكل  ( 

أو عمل اعدادات خاصة بمستخدم ، الخاصة بالرسم والتلوین
بحیث یحتفظ البرنامج بنفس االقالم او الفرش التى ، البرنامج

بنفس القیاسات وتدریجات األلوان وباقي اإلعدادات  استخدمھا
الخ. ویمكن العودة ، ، األخرى من حیث الحدة والنقاء والكثافة

كما یمكن اظھار شریط األدوات ، لإلعدادات األساسیة في اى وقت
  ب).   13، أ13شكل  (، بشكل مستمر على لوحة الرسم أو اخفاؤه

  
  )12شكل  (

  

                                                                                         
  ب)13أ)                     شكل  (13شكل  (   

  المرسومة بالبرنامج المقترح:التصمیمات ثالثاً:
المرسومة التصمیمات و، تصمیم باستخدام البرنامج 15تم رسم 

، نوم، فافز، (سھرة لمالبس نسائیة متنوعة االستخدامات
مالبس ، مالبس خروج صیفیة، مالبس خروج شتویة، النجري
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صوف ، وتنوعت األقمشة المستخدمة في التصمیم (قطن، ریاضیة)
، دانتیل، فرو، جینز، قطیفة، شمواة، ساتان، تل، شیفون، كتان

  أورجانزا).
): ملبس ریاضي شتوي من القطن المبطن 1تصمیم ( -1

(روز+رمادي) وتم عمل بالفیبروالمنقوش بألوان باستیل 
النقوشات المستخدمة في التصمیم بإستخدام إحدى الفرش 

 ).14شكل  ( ، الخاصة الموجودة بالبرنامج

    
  )15شكل  (    )14شكل  ( 

): فستان سھرة من القطیفة الحمراء المطاطة 2تصمیم ( -2
 ). 15شكل  (، واألورجانزا السمراء

السادة والمنقوش ): قمیص نوم من القطن االبیض 3تصمیم ( -3
وشریط من ، (الدانتیل القطني) مزین بالركامة، (أبیض+لبني)

وتم عمل نقوش التصمیم وتأثیر الفرو ، الفرو اللبني الخفیف
والركامة باستخدام فرش خاصة موجودة في البرنامج شكل  ( 

16.( 

     
  ب)    17أ)        شكل  ( 17شكل  (  )16شكل  ( 

سھرة من الساتان البنفسجي لھ  شال من ): فستان 4تصمیم ( -4
ج )إمكانیة عرض ، ب، ویظھر من الصور(أ، الشیفون الموف

ً لإلمكانات التي یتیحھا ، المودیل بأكثر من طریقة لإلرتداء وفقا
  ج).17، ب17، أ17شكل  (، البرنامج التطبیقي

، ): فستان شتوي من الصوف البني المائل للرمادي5تصمیم ( -5
دة على الكتف والوسط   من التریكو ذو الوبرة والقطعة الموجو

وتم سحب الخامة بواسطة ، بنفس لون الصوف المستخدم
 ).18شكل  ( ، كامیرا الموبیل

): فستان من الساتان البرتقالي السادة والمنقوش، وتم 6تصمیم ( -6
عمل النقشة باستخدام إحدى الفرش الخاصة الموجودة 

لتصمیم باستخدام نفس بالبرنامج، وتم عمل (اكسسوارات )ل

 ). 19الفرشاة مع تغییر حجمھا، شكل  (

  
  )19شكل  (   ) 18شكل  (

): تصمیم لفستان سھرة من التافتاة األزرق المنقوش 7تصمیم (  -7
والفستان مزین بطبقة علویة من ، بنقش خفیف بنفس اللون

تم تصمیم ھذا ، قماش خفیف للغایة یشبھ الشعر المتشابك
، ام إحدى الفرش الخاصة الموجودة بالبرنامجالقماش باستخد

  ). 20شكل  (

  
  )20شكل  ( 

حریر صناعي من اللونین النبیتي ، ): فستان للمساء8تصمیم ( -8
سواء للخروج ، یصلح ارتداؤه بشكلین مختلفین، والبترولي

من خالل إضافة ، أو لحضور مناسبة أو حفلة صغیرة، العادي
لطري الخفیف المنقط ذو الجزء السفلي المصنوع من التل ا

وتم استخدام فرشاة خاصة موجودة في ، اللون التركواز
 ب).21(، أ)21شكل  (، البرنامج لعمل خامة التل المنقط

ً، مكون من 9تصمیم ( -9 قطع،  3):طقم شتوي للخروج صباحا
بدى أخضر فاتح قطن مخلوط باللیكرا، وفوقھ جاكیت من 

ت األكمام مغطاة الشمواة األخضر الغامق والكولة ونھایا
بالفرو، وبنطلون من الجینز، وحذاء من الشمواة األخضر 
المطعم بالفرو، وتم الحصول على تأثیر الفرو، وشكل خامة 

شكل  الجینزباستخدام احدى الفرش الخاصة في البرنامج، 
)22.( 
): فستان زفاف من التل األبیض المنقط، و 10تصمیم ( -10
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حصول على تأثیره الطرحة أیضا من التل، الذي تم ال
بإستخدام احدى الفرش الخاصة الموجودة ف یالبرنامج، شكل  

)23.(  

                   
  ب)21أ )                  شكل  (21شكل  (

  
  )22شكل  ( 

  
  )23شكل  (

، ): فستان صیفي للصباح من الفسكوز المنقوش11تصمیم ( -11
ونھایات وتم تزیین نھایات الفستان(الذیل وحردة الرقبة 

التي تم الحصول ، األكمام بكلف من نفس شكل نقشة الفستان

، علیھا باستخدام احدى الفرش الخاصة الموجودة في البرنامج
 ).24شكل  (

): بالطو شتوي للصباح من الصوف البنى السادة 12تصمیم ( -12
(مشبح بكاروه خفیف صغیر بلون بني أغمق درجة) مع 

ن البیج المشبح باللون البني، البنى الكاروة، و جونلة من الكتا
وكولون من الصوف البني السادة، والحذاء من الشمواة 
البني، وتم الحصول على تشبیحات القماش البني السادة 
والقماش الكتان باستخدام احدى الفرش الخاصة الموجودة في 

 ).25البرنامج، شكل  (
): فستان محجبات من القماش الجرسیھ األورانج 13تصمیم ( -13

األخضر، مكون من قطعتین، سالوبیت أورانج بأكمام و
 ).26طویلة، وفوقھ فستان أخضر بدون أكمام، شكل  (

  
   

  ) 25شكل  (  ) 24شكل  (

  
  ) 26شكل  (

بیجامة  صیفي عبارة عن جاكیت منقوش  ):14تصمیم ( -14
أما البنطلون فھو من ، باللون األبیض مع اللون البنفسجي

، بح بكاروه بسیط ورقیق من نفس اللونالبنفسجى السادة المش
وتم الحصول على النقشة والتشبیحات باستخدام أحدى الفرش 

 ). 27شكل  (، الخاصة الموجودة في البرنامج
): طقم خروج بعد الظھر، مكون من بلوزة قطیفة 15تصمیم ( -15

مطاطة باللون الطوبي الباستیل، وحردة الرقبة محالة بكلفة 
طبقات متبادلة  3ھى واسعة ومكونة من بیضاء، أما الجونلة ف
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من الحریر الصناعى المنقوش، والشیفون الطوبي الباستیل، 
وتم الحصول على النقشة باستخدام احدى الفرش الخاصة 
الموجودة في البرنامج، وتم عمل شریحة خاصة بالشیفون 

  ).28واعطائھا درجة الشفافیة المطلوبة، شكل  (

  
  

  )28شكل  (  )27شكل  ( 
  : Results نتائج البحث

قامت الباحثة بتصمیم أدوات القیاس التالیة بھدف التحقق من صحة 
  فروض الدراسة:

المنفذة بالبرنامج المقترح من حیث التصمیمات مقیاس تقییم  -أ
ودقة ووضوح عناصر وتفاصیل ، المعالجات الفنیة والتشكیلیة

  .تصمیمات ال
ث اإلمكانیات العامة لھ مقیاس تقییم البرنامج نفسھ من حی -ب

    واألوامر واألدوات الموجودة داخلھ.
 اختبارصدق المقیاس :

تم عرض الشكل األولیة لمقیاسى التحكیم على مجموعة من 
المنزلي والتربیة النوعیة  االقتصادأعضاء ھیئة التدریس في كلیات 

الستطالع رأى سیادتھم في مدى مناسبة البنود ، والفنون التطبیقیة
-وتمت اعادة صیاغتھا بعد عمل التعدیالت الالزمة ، حاوروالم

اإلضافة أو النقل  سواء بالحذف أو -وفقا آلراء السادة المحكمین
وتم صیاغة المقیاسین في صورتھما النھائیة ، والتبدیل بین المحاور

وتم استخدام معامل ألفا لحساب ، )2( وملحق رقم، )1ملحق رقم (
وھى قیمة مرتفعة   0.891نت قیمتھمعامل الثبات للمقیاس وكا

ً لثالثة اختیارات ھى(موافق االستجابة.وتحدد  موافق -للعبارات وفقا
ً 1-2-3( غیر موافق) وعلى مقیاس متصل-إلى حد ما ) طبقا

سلبي) بالنسبة لكل محور من المقیاس -(إیجابي إلتجاھات العبارات
باستخدام ، ترحالمنفذة والبرنامج المق تصمیمات یتم عمل تقییم لل.ثم 

المقیاسین في صورتھما النھائیة من خالل العرض على مجموعة 
من أعضاء ھیئة التدریس في كلیات اإلقتصاد المنزلي والتربیة 

ً ، النوعیة والفنون التطبیقیة وحساب ، ثم تحلیل النتائج احصائیا
مع العلم أن الداللة ، النسب المئویة للتعرف على الداللة اإلحصائیة

ئیة تتحقق اذا كانت النسبة المئویة أكبر من أو تساوي اإلحصا
(%) للتقییم لتسھل  وتم استخدام أسلوب المتوسط الوزني، 80%

وتم تمثیل تقییم المحكمین باستخدام ، المقارنة بین عینات الدراسة
  خرائط األعمدة.

  المنفذة باستخدام البرنامج:التصمیمات نتائج تقییم 

  
  (%).تصمیمات ي لدرجات تقییم الالوزن المتوسط)29( شكل

  (%)تصمیمات ) المتوسط الوزني لدرجات تقییم ال1جدول (
  المتوسط الوزني (%)  رقم التصمیم

1  86.50  
2  98.64  
3  97.95  
4  85.62  
5  90.54  
6  96.61  
7  94.75  
8  97.85  
9  93  

10  92.5  
11  82.78  
12  97.03  
13  88.54  
14  87.6  
15  95.5  

المنفذة التصمیمات ) یتضح لنا حصول 29وشكل (، )1( من جدول
بواسطة البرنامج المقترح على معامل جودة عالي في تقییم 

مما یدعم الفرض األول  من ، المعالجات الفنیة والتشكیلیة لھا
ملبسیة  تصمیمات فروض البحث ویؤكد فاعلیة البرنامج في عمل 

وجود تنوع ، اتحیث حرصت الباحثة أثناء عمل التصمیم، مختلفة
وكذلك ، في األسالیب التشكیلیة والخامات واألقمشة المستخدمة

النسائیة بحیث تشمل مناسبات اإلرتداء التصمیمات تنوع في 
للمنزل أو ، شتویة و صیفیة، سواء للصباح أو المساء، المختلفة

ریاضیة أو للنوم.كما یالحظ من النتائج حصول ، خارج المنزل
وقد یكون ذلك نتیجة ، أعلى معامل جودة ) على2التصمیم رقم(

نجاح المعالجات الفنیة والتشكیلیة المستخدمة في اعطاء تأثیرات 
تفاصیل التصمیم بدقة  وظھور، مظھریة أكثر واقعیة للخامة

والظل والنور الناتج عن ، من حیث األلوان المستخدمة، ووضوح
حصل ف، )11( درجة لمعان القماش المستخدم.أما التصمیم رقم

ً عن عدم اختیار ، على أقل معامل جودة وقد یكون ذلك ناتجا
المعالجات الفنیة والتشكیلیة المناسبة إلعطاء التصمیم والخامات 

ً أكثر واقعیة وعدم وضوح بعض التفاصیل ، المستخدمة مظھرا
وقد یرجع ذلك الستخدام الباحثة (ریزلیوشن) ، الدقیقة للتصمیم

  لقیام بتصمیم ة.درجة وضوح للشكل  أقل عند ا
  نتائج تقییم البرنامج المقترح -2

  ) المتوسط الوزني لدرجات تقییم محاور البرنامج.3جدول(
  المتوسط الوزني %  المحور
  89.17  األول
  83  الثاني
  80.23  الثالث
  82.6  الرابع

  93.95  الخامس
  87.18  السادس

  

  
  ج.) المتوسط الوزني لدرجات تقییم محاور البرنام30شكل(

) حصول البرنامج المقترح على 30وشكل(، )2یتضح من جدول(
سواء في اإلمكانیات والخصائص العامة ، معامل جودة عالي

ً لمحاور التقییم  ، أو في تقییم جودة أدواتھ وأوامره، للبرنامج وفقا
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مما یؤكد ویدعم الفرضین الثاني والثالث من ، المقاسة في البحث
حصول المحور الخامس والخاص كما یتضح لنا ، فروض البحث

وقد ، بأدوات الحفظ والمشاركة على أعلى قیم في  تقییم الجودة
وامكانیاتھا الشاملة وخصائصھا ، یرجع ذلك الى كفاءة تلك األدوات

بینما حصل المحور الثالث الخاص بتقییم األدوات الخاصة ، الجیدة 
وقد ، الجودةبعمل النقوش وتأثیرات الخامات على أقل قیم في تقییم 

یرجع ذلك الى افتقاد البرنامج المقترح لبعض األدوات الھامة 
مثل امكانیة الحصول على الشكل الطبیعى ، الخاصة بھذا الشأن

لنقوش األقمشة في أحوال  انسدالھا  المختلفة نتیجة وجود الثنیات 
باإلضافة الى عدم امكانیة زیادة ، والكشكشة والكسرات وغیرھا

خالل المستخدم من خالل وضع الفرش والنقوش  عددالنقوش من
  الخاصة بھ.

  تقییم الباحثة للبرنامج:
أن البرنامج واضح ودقیق وسھل التعامل مع  الدراسةوجدت -

ً ً، أدواتھ وھو منخفض ، ولھ إمكانیات فنیة وتشكیلیة جیدة نسبیا
كما أنھ ، التكالیف وذو مساحة تخزینیة صغیرة على األجھزة

خاصة مع األعداد الكبیرة ، یمیة تفاعلیة ممتازةیوفر بیئة تعل
حیث یمكن تدریب الطلبة بواسطتھ على التصمیم ، للمتدربین

أو مع ، بمشاركة محتوى شاشة المدرب مع شاشات أجھزة الطلبة
تصمیمات ویمكن للطلبة التدریب على عمل ، شاشة عرض كبیرة

في واستغالل وقت السفر والتنقل ، ھم في أى وقت وأى مكان
وبالتالي فھو یراعي ، المواصالت إلى الجامعة في التدریب

كما یمكن ارسال تصمیمات المتدربین ، الفروق بین المتدربین
للمدرب في أى وقت للتعرف على أخطائھم وتصویبھا من خالل 

ویمكن تحسین ، وسائل التواصل المختلفة الموجودة على الھاتف
األزیاء من خالل إضافة أداؤه للوصول ألفضل النتائج في تصمیم 

  بعض األدوات مثل:
 - )select toolأداة  تحدید أو اختیار عنصر معین فى التصمیم ( -

، أدوات لعمل ظل ونور خارجي للتصمیم-فالترمتنوعة التأثیر
أداوات خاصة بزیادة اإلضاءة -والتحكم في لون وكثافة الظالل

 مكتبة و أدوات خاصة بحشو األشكال وطالؤھا-والتضاد
إمكانیة إحضار وإنشاء فرش -بحشوات ورسومات وصور خاصة

  خاصة
، ادخال نظام الشبكیات إلضافة الشكل الطبیعي لنقوش التصمیم -

وزیادة العدد المسموح بھ ، زیادة امكانیات أدوات الشرائح
  للتصمیم الواحد.
 :Recommendationsتوصیات البحث 

باستخدام ضرورة التوسع في عمل الدراسات التي تھتم  -1
  التكنولوجیا الحدیثة في العملیة العلیمیة.

اإلھتمام دائما بادخال الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في العملیة -2
  التعلیمیة بشتى مجاالتھا.

ضرورة عمل برامج تدریبیة للطلبة لدراسة مدى فاعلیة  -3
  البرنامج في تعلیم تصمیم األزیاء لھم.
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