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 لمالبس المرأة من خالل توظيف أدوات الذكاء تتلخص فكرة البحث فى استحداث تصميمات متنوعة

ناعى لمستخدمة فى توليد الصور، حيث تم عمل حصر ألدوات  الذكاء االصطا  tools (AI) االصطناعى

AI  اعى التى أداة من أدوات  الذكاء اإلصطن 40 يتجاوزومن خالل الدراسة المسحية تم التوصل إلى ما

ة مكتوبة، كما تم التعرف على خصائص تلك األدوات وطريقتستخدم فى توليد الصور من النصوص ال

 صميمىاستخدامها وقدراتها على استحداث وتوليد تصميمات متنوعة لمالبس المرأة من خالل النص الت

، بينما تخدامالمكتوب، وتبين من خالل هذه الدراسة تشابه هذه األدوات فى كثير من الخصائص وطريقة االس

يه ناءاً علب، وبيمات المستحدثة عبر هذه األدوات وتوافقها مع النص التصميمى المكتوتتباين فى جودة التصم

AI tools (Lexica  -Dreamlike  - Midjourney  )فقد تم اختيار ثالث أدوات  للذكاء االصطناعى 

ن من خريتيعلى األداتين األ Midjourneyلتكون هى محل الدراسة التطبيقية، والتى نتج عنها تفوق أداة 

فة إلى اإلضابحيث تحقق أسس وعناصر التصميم، وتحقق القيم االبتكارية والوظيفية للتصميمات المستحدثة، 

فضل من هى األ Midjourneyالمستخدمة على خصائص التصميمات المستحدثة، لذا تعد أداة  AIتأثير أداة 

مرتبة األخيرة ، وتأتى فى الLexica حيث توظيفها فى استحداث تصميمات متنوعة لمالبس المرأة، يليها أداة
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 Introduction : املقدمة

ه الذكاء االصطناعى هو أهم نتاج للثورة الصناعية الرابعة، ول

، استخدامات متعددة فى شتى المجاالت منها الصناعة، واالقتصاد

من ، واتوالعلوم والتكنولوجيا، والرعاية الطبية، والتعليم، والخدم

مزيد ى الالمتوقع أن يفتح الباب أمام االبتكار الالمتناهى و يؤدى إل

ياة من الثورات الصناعية، مما سيترتب عليه تغييرات أساسية فى ح

ا هدهيش ىاإلنسان، ألنه مع التطور السريع الهائل للتكنولوجيا الت

هار العالم، سيكون الذكاء االصطناعى محرك التقدم والنمو واالزد

 دراتى السنوات المقبلة. وقد قامت بعض الدول بتنمية وتطوير القف

ل العلمية والمحلية المهنية فى مجال الذكاء االصطناعى من خال

آليات مختلفة، وخلق ثقافة ذكاء اصطناعى على جميع مستويات 

 المجتمع لتعزيز تطوير الذكاء االصطناعى حيث عملت على تسهيل

ى تعتمد على هذه التقنيات وخلق انتشار استخدام األدوات الت

 (4) .مواطنين رقميين قادرين على التعامل معها

 وقد دخلت تكنولوجيا الذكاء االصطناعى مجاالت صناعة األزياء

والموضة كما سبق ذلك فى العديد من المجاالت األخرى، حيث 

 شملت تطوير أنظمة خاصة لمساعدة المستهلكين الختيار مالبسهم

ظمة ولم يقتصر األمر على ذلك بل طور الباحثون أنبشكل احترافى، 

هم تعتمد على الذكاء االصطناعى تساعد األشخاص فى اختيار مالبس

بناءاً على سماتهم الشخصية وذلك من خالل إدخال صورة الشخص 

ً للزى  حيث تقوم خوارزميات الذكاء االصطناعى بإعطائه نموذجا

ن ميع التنبؤ بالموضة الموصى به، كما طور الباحثون أنظمة تستط

دى  لخالل إدخال صور المنتجات الواقعية وبياناتها وأكثرها تفضيالً 

 نتجاتا بمجماهير المستهلكين ومن خاللها يمكن للنظام أن يتنبأ تلقائي

وضة األزياء الجديدة التى تتفق مع تفضيالت العمالء فى موسم الم

 (14(، )13(، )9)الجديدة.

طفرة فى مجاالت التصميم باستخدام وبالتوازى مع ذلك حدثت 

، حيث طورت الشركات AI Toolsأدوات الذكاء االصطناعى 

المنتجة ألدوات الذكاء االصطناعى تقنيات جديدة تعتمد على ترجمة 

ما يدور بخيال المصمم إلى تصميمات واقعية، حيث يمكن للمصمم 

توب فى صورة نص مك األداةأن يقوم بإدخال كل ما يدور بخلده إلى 

بتوليد التصميم على هيئة صورة، وتمكن تلك  األداةقوم تومن ثم 

األدوات المصمم من الحصول على مقترحات متعددة لتوليد الصور، 

كما يمكن للمصمم إجراء تعديالت على هذه الصور من خالل كتابة 

التعديالت التى تتراءى له حتى يحصل على الصورة النهائية التى 

 (5) يرجوها.

ل و معلوم أن مصمم األزياء يمر بالعديد من المراحل ليصوكما ه

كرة، للف إلى تصميم لمنتج ملبسى ابتداءاً من مرحلة اإلعداد والتجهيز

ا مروراً بمرحلة االحتضان والتخمر يليها مرحلة اإلشراق يتبعه

 مرحلة الصياغة والتهذيب وانتهاءاً بمرحلة التطبيق، وكل هذه

الوقت والجهد وال سيما عند تصميم المراحل تتطلب مزيداً من 

ً لوقت االرتداء وم ته ناسبمالبس المرأة، والتى تتنوع أنماطها تبعا

 (،3) ونوع النشاط وأنواع الخامات المنتجة منها وطرق إنتاجها

"توظيف أدوات الذكاء ، ومن هنا نشأت فكرة فى البحث فى (6)

استحداث المستخدمة فى مجاالت توليد الصور فى  AIاالصطناعى 

 .تصميمات متنوعة لمالبس المرأة"

 Statement of the Problem :مشكلة البحث

 .AIما هى أدوات  الذكاء االصطناعى  -1

 AIما هى أهم خصائص أدوات  الذكاء االصطناعى  -2

 المستخدمة فى توليد الصور.

ما إمكانية استحداث تصميمات متنوعة لمالبس المرأة  -3

 .AI Toolsناعى باستخدام أدوات  الذكاء اإلصط

 Research Significance: أهمية البحث

إلقاء مزيد من الضوء على أدوات  الذكاء االصطناعى  -1

 وخصائصها واستخدامها فى مجال تصميم أزياء المرأة.

التعرف على أساليب حديثة يمكن أن تسهم فى تطور مجال  -2

 تصميم األزياء. 

الكثير  النهوض بصناعة المالبس والنسيج من خالل اختصار -3

 من الوقت والجهد المطلوب فى مرحلة بناء التصميمات. 

 Research Objectives :أهداف البحث

وتحليل  AI Toolsدراسة أدوات  الذكاء االصطناعى  -1

 خصائصها.
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فى  AI Toolsاالستفادة من أدوات  الذكاء اإلصطناعى  -2

 استحداث تصميمات متنوعة لمالبس المرأة.

 فروض البحث

 حصائيًا بين أدوات  الذكاء االصطناعىإلة توجد فروق دا -1

AI  محل الدراسة  فى تحقيق عناصر وأسس التصميم

 للتصميمات المستحدثة. 

 حصائيًا بين أدوات  الذكاء االصطناعىإتوجد فروق دالة  -2

AI  المستخدمة على  األداةمحل الدراسة  من حيث تأثير

 خصائص التصميمات المستحدثة.

 ا بين أدوات  الذكاء االصطناعىحصائيً إتوجد فروق دالة  -3

AI محل الدراسة  فى تحقيق القيم االبتكارية والوظيفية 

 للتصميمات المستحدثة.

 أدوات  الذكاء االصطناعى بينحصائيًا إتوجد فروق دالة  -4

AI  فى استحداث تصميمات متنوعة لمالبس  محل الدراسة

 المرأة.

 Research Delimitations: حدود البحث

لف بحث على إعداد تصميمات متنوعة تالئم المرأة فى مختاقتصر ال

الث المناسبات، كما اعتمدت الدراسة التطبيقية بشكل أساسى على ث

 -  Lexica  -Dreamlikeوهم ) AIأدوات  للذكاء االصطناعى 

Midjourney .) 

 Research Methodology :منهج البحث

 يتبع البحث المنهج التحليلى التطبيقى.

 The Research Sample: بحثعينة ال

تكونت عينة البحث من مجموعة من المتخصصين فى مجال 

 ( من السادة أعضاء هيئة التدريس12المالبس والنسيج  عددهم )

 بقسم المالبس والنسيج بكلية االقتصاد المنزلى جامعة األزهر

والكليات المناظرة، وذوى الخبرة فى مجال صناعة المالبس 

 والنسيج.

 Research Tools :لبحثاأدوات 

ذو إمكانيات حديثة متصل  Laptopجهاز حاسوب لوحى  -1

 بشبكة اإلنترنت.

استبانة استطالع آراء المتخصصين فى مجال المالبس  -2

 والنسيج فى التصميمات المستحدثة لمالبس المرأة.

 Research Terms :مصطلحات البحث

 Artificial Intelligence (AI)الذكاء االصطناعى 

بارة عن مبادئ وتطبيقات خوارزميات الحاسب اآللى التى هو ع

تحاول أن تحاكى الذكاء البشرى، حيث تم تطويربرامج حاسوبية 

على القيام  ةتفكر كاإلنسان من خالل ما تتميز به من قدر ىلك

 و ماباالستنتاجات المختلفة، وقدرتها على التعلم من أخطائها، وه

 (1) عة ومهارة فائقة.مهامها وأعمالها بسر ىيجعلها تؤد

اء إنشتهتم ب ىأحد علوم الحاسب الفرعية الت ىويعد الذكاء االصطناع

هو  برامج ومكونات مادية قادرة على محاكاة السلوك البشرى، فكما

 معروف أن للحاسبات قدرة على محاكاة بعض قدرات العقل البشري

 اذمثل إجراء العمليات الحسابية معالجة األرقام والحروف، اتخ

ين بعض القرارات البسيطة باإلضافة إلى القدرة الفائقة على تخز

ة يهدف إلى محاكا ىواسترجاع المعلومات، فعلم الذكاء االصطناع

ن يجيدها اإلنسا ىالت ىبعض عمليات اإلدراك واالستنتاج المنطق

 وسرعة عالية، كذلك إنجاز العديد من المهام الصعبة ىبشكل آل

ً كانت تت ىوالمعقدة الت ء وذلك باستخدام تقنيات الذكا م يدويا

االصطناعى المتقدمة، وهذه التقنيات يمكن أن تتكامل مع نظم 

ع المعلومات المبنية على الحاسب لزيادة قدرات الحاسبات وتوسي

 (4) نطاق التطبيقات التى تتم باستخدامها.

  Generating Images الصوراستحداث 

ذى يتم إدخاله عبر أداة الذكاء هو عملية يتم فيها معالجة النص ال

، وتحويله إلى صورة من خالل نموذج يعرف AI toolاالصطناعى 

، حيث يتم إدخال النص المكتوب  Stable Diffusion Modelــ ب

Text  له إلى الصورة النهائية. يوتحوثم معالجته باللغة الطبيعية

(8( ،)17) 

 Women's Clothingمالبس المرأة 

 يلبس ىالذ ءستر الجسم وجمعه ألبسة، أو هو الشاللباس هو ما ي

 (7) وجمعه مالبس.

نسان من مواد سواء كانت كل ما يستخدمه اإل ىأما المالبس فه

متد بها جسده وي ىنسجية أو ألياف أو خامات معدنية أو جلود ليغط

 (3. )ذلك من الرأس حتى القدم

 Theoretical Framework :يطار النظرإلا

عى يهدف إلى محاكاة بعض عمليات اإلدراك الذكاء االصطنا

 لية،واالستنتاج المنطقى التي يتقنها اإلنسان بشكل آلى وسرعة عا

 دوى،كذلك إنجاز العديد من المهام المعقدة التي كانت تتم بشكل ي

جعل لم يوذلك باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعى المتقدمة، فهذا الع

مج البشرى، وهو عبارة عن برااآللة تتصرف بطريقة تحاكى الذكاء 

من  حاسوبية تم تطويرها لكى تفكر كاإلنسان من خالل ما تتميز به

مما  ئها،القدرة على القيام باالستنتاجات المختلفة، والتعلم من أخطا

 (4) يجعلها تؤدى مهامها وأعمالها بسرعة ومهارة فائقة.

ن ثير مك ىيمتلك الذكاء االصطناعى خصائص كثيرة جعلته فعاالً ف

 التالمجاالت، ومنها تطبيقات الذكاء االصطناعى على األجهزة واآل

والتى تمكنها من التخطيط وتحليل المشكالت بطريقة منطقية، 

 وتستطيع األجهزة المبنية على تطبيقات الذكاء االصطناعى فهم

م ستخدالمدخالت وتحليلها جيداً لتقديم مخرجات تالئم احتياجات الم

كما يتيح الذكاء االصطناعى مالحظة األنماط بكفاءة عالية، 

ية، لبشرالمتشابهة فى البيانات وتحليلها بفعالية أكثر من األدمغة ا

اته قدر باإلضافة إلى إيجاد الحلول للمشكالت غير المألوفة باستخدام

 ىتالمعرفية، والقدرة على معالجة الكم الهائل من المعلومات ال

 (10) يتعرض لها.

 Al Languagesاء االصطناعى لغات الذك -1

 Symbolic)تسمى أحيانًا لغات البرمجة الرمزية 

Programming Languages)بناء نظم  ى، وهى اللغات الفعالة ف

 الذكاء االصطناعى، من أهم هذه اللغات:

 Pythonلغة البايثون  -

اق تستخدم على نط ىأحد أقوى لغات البرمجة القوية جدًا والت ىه

الذكاء االصطناعى بفضل بساطتها، لدى بايثون مجال  ىواسع ف

ً  ىتجعل أ ىمئات المكتبات الت ان ، سواء كنوع من المشاريع ممكنا

 ً ل لمثااللجوال أو تطبيق ويب أو ذكاء اصطناعيًا، على سبيل  تطبيقا

"Numpyى" للحساب العلم" ،Pybrainى" للتعلم اآلل "Scipy "

 طناعى." للذكاء االصAIMAللحوسبة المتقدمة، و"

 PROLOGلغة  -

 ىذب الهذه اللغة لديها القدرة على برمجة المنطق ولعل هذا هو السب

مجال برمجة الذكاء  ىيجعلها أكثر لغات البرمجة استخداًما ف

اختصار لكلمة  ىه PROLOGاالصطناعى، كلمة 

Programming in Logic. 

 AIMLلغة  -

ل والتخطيط للذكاء أهم ما يميزهذه اللغة هو كونها تقوم برسم الهيك

 Artificialاختصارلـ ) AIMLاالصطناعى وكلمة 

Intellegence Markup Language.) 

 LISPلغة  -

 1958عام  ىأحد أقدم لغات البرمجة )تم تطويرها ف LISPتعد 

صاغ مصطلح الذكاء  ىالذ ىحيث أنشأها الدكتور جون ماكارث

دم نها ال تستخلغة مرنة وقابلة لالستخدام إال أ ىاالصطناعى(، ه

 كثيًرا هذه األيام.
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 JAVAلغة  -

تعمل على توفير ميزات ذات مستوى عالى للعمل على مشاريع 

 Javaهو تقنية  Javaلغة  ىالذكاء االصطناعى، وأفضل ما ف

Virtual Machine تمكنك من إنشاء تطبيق واحد يعمل على  ىالت

 .Javaجميع األنظمة األساسية المدعومة من 

 Cلغة ++ -

أسرع لغة برمجة في العالم، تمكن المطورين من تحسين وقت  ىه

ء تنفيذ البرنامج الخاص بهم، وهى مفيدة للغاية لمشاريع الذكا

 ىعلى نطاق واسع ف Cاالصطناعى، حيث يمكن استخدام ++

كما  اإلحصائية مثل تلك الموجودة فى الشبكات العصبية، AIتقنيات 

 (4) خاللها.يمكن أيًضا كتابة الخوارزميات من 

 :ىالمجاالت والتطبيقات األساسية للذكاء االصطناع -2

ء لذكايمكن إيجاز بعض من المجاالت والتطبيقات التى استخدم فيها ا

 االصطناعى باختصاركما يلى:

 Natural Language Processingجة اللغات الطبيعية معال -1

 لغةيد الويقصد بها تطوير برامج ونظم لها القدرة على فهم أو تول

م البشرية، بحيث يتم إدخال البيانات بصورة طبيعية، بينما يقو

 إلىالكمبيوتر بفهمها واالستخالص منها، حيث تهدف بشكل أساسى 

جعل االتصال بين الحاسب واإلنسان يتم بصورة طبيعية أى 

 باستخدام لغة اإلنسان مثل العربية أو اإلنجليزية.

 سين كما يلى:ين رئيئوينقسم هذا المجال إلى جز

  فهم اللغات الطبيعيةNatural Language 

Understanding : ويهدف إلى إيجاد طرق تسمح

نه أللحاسب بفهم التعليمات المعطاة إليه بصورة طبيعية، أى 

 يستطيع فهم لغة اإلنسان بسهولة.

  إنتاج اللغات الطبيعيةNatural Language 

Generation :جعل ويهدف إلى إيجاد الطرق التى ت

الحاسب قادًرا على إنتاج لغة طبيعية، أى يمكنه إنتاج جمل 

 بالعربية أو اإلنجليزية أو أية لغة طبيعية أخرى.

 Speech Recognitionكالم التعرف على ال -2

طرق نه يبحث فى الأيجعل الحاسب أكثر تفاعالً مع المستخدم، حيث 

 أنن أى تجعل الحاسب قادًرا على التعرف على حديث اإلنسا ىالت

ً  ىعلى توجيه األوامر إل اإلنسان يصبح قادراً  م يقوو الحاسب شفهيا

 الحاسب بفهم هذه األوامر وتنفيذها. 

 :Robotاإلنسان اآللى  -3

، لها عبارة عن آله كهروميكانيكية تتلقى األوامر من كمبيوتر تابع

ل يقوم بأعمال معينة، والذكاء االصطناعى فى هذا المجال يشتمل

 جابةاء الروبوت القدرة على الحركة وفهم ما حوله، واالستعلى إعط

 ة.لعدد من العوامل الخارجية بدرجة معينة من المرونة والحساسي

 :Automatic Programmingالبرمجة اآللية  -4

ن ويقصد بها القدرة على إيجاد مفسرات فائقة تمكن الكمبيوتر م

امج برن لقيام بتوليداستالم برنامج المصدر مكتوب بلغة طبيعية، ثم ا

مجة يُمكن للكمبيوتر أن يتولى تنفيذه والتعامل معه، وتهدف البر

 ساعدةمفي  تستخدم كأداة جيدة ىاآللية إلى إنتاج البرامج الذكية، والت

المبرمجين في تسهيل إنتاج برامجهم، كما يوجد هدف أسمى وهو 

ً  ىالذ ىإنتاج البرنامج الذك الل ن خمسه، بنف يستطيع أن ينتج برنامجا

 ه تفاصيل المشكلة؛ ليقوم هو بتصميم وإنتاج البرنامج.ءإعطا

 :Computer Visionالرؤية بالحاسوب  -5

وهى تزويد الكمبيوتر بأجهزة استشعار ضوئية، تمكنه من التعرف 

على األشخاص أو األشكال الموجودة، عن طريق تطوير عدة 

لهدف منها هو جعل أساليب فنية لتحليل الصورة وتمييز الوجوه، فا

 على رؤية الوسط المحيط به والتعرف عليه. اً الحاسب قادر

 :Expert Systemsالنظم الخبيرة  -6

 عبارة عن نظم كمبيوتر معقدة تقوم على تجميع معلومات متخصصة

صورة تمكن  ىفى مجال محدد من الخبراء البشريين، ووضعها ف

على مشكالت الكمبيوتر من تطبيق تلك المعلومات والخبرات 

 مماثلة.

 :Automatic Theorem Provingنظريات آليًا إثبات ال -7

ى يقصد بها وجود مجموعة من البديهيات وقواعد االستنتاج، والت

 . معينة تعمل بطريقة مالئمة للوصول إلى نتيجة

 :Games ألعاب الكمبيوتر - 8

، عابليقصد بها تطوير برامج قادرة على دراسة األساليب الفنية لأل

للبحث عن أفضل حركة من بين مجموعة مختلفة من الحركات 

 (11(، )4. )الوقت المناسب ىالممكنة، وتأديتها ف

 :توليد الصور ىف AI Tools ىتطبيقات الذكاء االصطناع -3

 العمليات التالية: ىتستخدم ف

 الخيال ليس لهم ىتوليد صور عالية الجودة ألشياء من وح 

 الحقيقة. ىوجود ف

 د صور تعبر عن مدخالت نصية محددة، حيث تسمح هذه تولي

التكنولوجيا بإدخال أوصاف نصية بسيطة لبعض األشياء 

 (5)الصغيرة، وتوليد صور واقعية تعبر عن هذه األوصاف. 

 Text to Imageمحدد  ىوصف نص من خاللتوليد صور 

Generation 

ت مختبرا ىجديدة ف ىقدمت ميكروسوفت تكنولوجيا ذكاء اصطناع

، drawing botأبحاثها أطلق عليها الباحثون اسم روبوت الرسم 

تستطيع أن تقوم بإنشاء وتوليد صور عن أوصاف نصية والتى 

 ىيلمحددة. حيث يقوم الكمبيوتر بإنشاء الصورة من الصفر، بكسل 

أيًضا على تفاصيل  الصور ىتحتو، كما pixel by pixelاآلخر 

توب، مما يشير إلى أن هذا النص المك ىإضافية غير موجودة ف

 .ىبداخله أيًضا على خيال اصطناع ىيحتو ىالذكاء االصطناع

ين تعتمد تكنولوجيا روبوت الرسم على تكنولوجيا تتكون من نموذج

تي الصور ال generatesمن نماذج تعلم اآللة: األول يقوم بتوليد 

، وهو discriminator، واآلخر للتمييز ىتعبر عن الوصف النص

ى، م بالحكم على مدى مطابقة الصورة المستحدثة للوصف النصيقو

ى يقوم بتقسيم النص المدخل إلى كلمات مفردة، باإلضافة إلحيث 

 مطابقة هذه الكلمات مع مناطق محددة من الصورة. وتعتمد فكرة

توليد الصور من أوصاف نصية على مجموعات من البيانات 

datasets ن الصور، كل صورة على أعداد كبيرة م ىتحتو ىالت

علم منها تكون مقترنة بأوصاف لفظية محددة، مما يسمح لنماذج الت

 مات.لكللهذه ا ىبتعلم كيفية مطابقة الكلمات مع التمثيل المرئ ىاآلل

(5( ،)12) 

  AI Toolsالصور باستخدام أدوات الذكاء االصطناعى استحداث 

الل خ النصوص المكتوبة من منتطورت عملية استحداث الصور

، حيث يتم إدخال  Stable Diffusion Modelــنموذج يعرف ب

باللغة الطبيعية فيما يطلق عليه نموذج الطلب  Textالنص المكتوب 

Prompt  وهو المسئول عن إخبار اآللة بالصورة التى نريد توليدها

عملية ترميز الكلمات المكونة  وذلك من خاللبصورة مفهومة، 

ار الموجودة فى النص وتحويلها إلى صورة للنص، فيتم التقاط األفك

تشفير النص، ومن ثم يتم تقديم هذه المعلومات  ــرقمية فيما يعرف ب

إلى مولد الصور، ويمر مولد الصورة بمرحلتين: مرحلة أولى وهى 

والذى يبدأ فى عمل مصفوفات عبارة  ،منشىء معلومات الصورة

، noiseوشة عن قوائم منظمة من األرقام ينشأ عنها صورة مش

 Image Decoderيتبعها مرحلة ثانية وهى فك تشفير الصورة 

 والتى تعالج مصفوفات المعلومات وتحولها إلى صورة نهائية

 (17(، )8). واضحة

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


366 A Comparative Analytical Study of the Use of Artificial Intelligence (AI) Tools in Generating Various Designs for 

Women's Clothing 

 

Citation: DoaaKotry & Asmaa Abo Rady (2023), A Comparative Analytical Study of the Use of Artificial Intelligence (AI) 

Tools in Generating Various Designs for Women's Clothing International Design Journal, Vol. 13 No. 2, (March 

2023) pp 363-380 

 

 
Stable Diffusion Model (17)من خالل نموذج صور توضح استحداث الصور

 :اإلجراءات التطبيقية

 AIالذكاء االصطناعى قامت الباحثتان بعمل حصر ألدوات  

شهر يناير بطرق البحث التقليدية عبر المحركات  حتىالمتاحة 

ومن خالل المواقع المتخصصة مثل موقع فيوتشربيديا  ،البحثية

https://www.futurepedia.io/ai-tools/image-generator  

 AIد هذا الموقع أكبر دليل ألدوات الذكاء االصطناعى )يعو

tools أداة  1000(، يتم تحديثه بشكل يومى، حيث يضم أكثر من

 ،بالكتابة مختصفئة، منها على سبيل المثال ما هو  50مصنفة إلى 

 ،وإنشاء أكواد البرامجأ ،وتوليد الصورأ ،وصناعة الفيديوهاتأ

ة المسحية تم التوصل إلى وعمل التطبيقات. ومن خالل الدراس

التى  AIتطبيق من أدوات  الذكاء اإلصطناعى  40مايقرب من 

تستخدم فى توليد الصور من النصوص المكتوبة، وتتنوع هذه 

األدوات  من حيث نظم االشتراك بها فمنها المجانى، ومنها الذى 

يتيح بعض التجارب المجانية ثم يتم االشتراك بها من خالل بعض 

، ومنها الذى يعمل بنظام الباقات المحددة األداة تفرضهالتى الرسوم ا

 ً  أو سنوياً، وكان من أبرز هذه األدوات: بعدد من الصور شهريا

 Open AIمن إنتاج شركة  DALL·E 2أداة )دال إى(  -1

https://openai.com/dall-e-2/ 

 /Lexica  https://lexica.artأداة )ليكسكا(  -2

 Playgroundأداة )بالى جراوند(  -3

https://playgroundai.com/ 

 Midjourneyأداة )ميدجيرنى(  -4

https://midjourney.com/home/ 

  Dreamlikeداة )دريم اليك( أ -5

https://dreamlike.art/create 

 /Instantart https://instantart.ioأداة )إنستانت(  -6

 /Craiyon https://www.craiyon.comأداة )كرايون(  -7

 nijijourneyأداة )نيجى جيرنى(  -8

https://nijijourney.com/en/ 

تم عمل دراسة استطالعية مبدئية للتعرف على خصائص هذه 

األدوات وطريقة استخدامها وقدرتها على استحداث وتوليد 

ن خالل النص التصميمى تصميمات متنوعة لمالبس المرأة م

المكتوب، وتبين من خالل هذه الدراسة تشابه هذه األدوات  فى كثير 

من الخصائص وطريقة االستخدام، بينما تتباين فى جودة 

توافقها مع النص مدى التصميمات المستحدثة عبر هذه األدوات  و

التصميمى المكتوب، وبناءاً عليه فقد تم اختيار أدوات  الذكاء 

AI (Lexica  -Dreamlike  - Midjourney  )اعى االصطن

لتكون هى محل الدراسة التطبيقية، كما تم تحليل خصائص هذه 

 األدوات الثالث والمقارنة فيما بينها والجدول التالى يوضح ذلك:

 محل الدراسة التطبيقية AI( يوضح تحليل لخصائص أدوات  الذكاء االصطناعى 1جدول )

 المقارنة هوج
 ليكسيكا AI أداة

Lexica 

 دريم اليك AI أداة

Dreamlike 

 ميدجيرنى AI أداة

Midjourney 

تكلفة الخدمة 

باألداة المقدمة 

 المستخدمة

تيح للمستخدم ت يةمجان أداة

 صورة شهرياً. 100استحداث 

 تيح للمستخدم استحداث الصور بنظامت يةمجان أداة

رصيد معين  األداة تتيح(، حيث creditsالبطاقات )

على جودة وعدد الصور  ن البطاقات، وبناءاً م

بالسحب من الرصيد، ويتم  تقوم األداةالمستحدثة 

 تجديد الرصيد تلقائياً خالل فترة زمنية محددة.

 25يح للمستخدم استحداث أداة تت

صورة فقط بشكل مجانى ثم يتم 

االشتراك بنظام الباقات 

ً أو  المدفوعة بالدوالر شهريا

 سنوياً.

د سرعة تولي

 التصميمات

فى عملية توليد  ةسريع األداة

 التصميمات.

ذو سرعة معتدلة فى  األداةعتبر ت مات.فى عملية توليد التصمي جداً  يئةبط األداةعتبر ت

 عملية توليد التصميمات.

 األداةإعدادات 

 األداةتوجد إعدادات داخل 

خاصة بالصور المستحدثة 

مثل حجم الصور وعدد 

 الصور المستحدثة.

خاصة بالصور  األداةجد إعدادات داخل تو

المستحدثة مثل حجم الصور وعدد الصور 

 المستحدثة.

 األداةال توجد إعدادات داخل 

 خاصة بالصور المستحدثة.

عدد الصور 

 المستحدثة

يمكن التحكم فى عدد الصور 

صور فى  7إلى  2المنتَجة من 

 المرة الواحدة.

 7إلى  2 يمكن التحكم فى عدد الصور المنتَجة من

 صور فى المرة الواحدة.

صور مقترحة  4عطى ت األداة

 لكل توصيف نصى فى كل مرة.

استرجاع 

الصور 

 المستحدثة

يمكن استدعاء الصور التى تم 

استحداثها من قبل من خالل 

الموجود   Historyزر الـ 

 بالموقع.

خزنها تيمكن استدعاء الصور المستحدثة حيث 

 ع.فى حسابك على الموق األداة

ال يمكن استدعاء الصور 

 المستحدثة.

 نوع الحساب

يتم إنشاء حساب على الموقع 

مباشرة دون الحاجة إلى 

 .Discordحساب على 

يتم إنشاء حساب على الموقع مباشرة دون الحاجة 

 .Discordإلى حساب على 

ال بد أن يتم إنشاء حساب على 

Discord  أوالً قبل الدخول إلى

 الموقع.

https://www.futurepedia.io/ai-tools/image-generator
https://openai.com/dall-e-2/
https://lexica.art/
https://playgroundai.com/
https://midjourney.com/home/
https://dreamlike.art/create
https://instantart.io/
https://www.craiyon.com/
https://nijijourney.com/en/
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 :AIراسة التطبيقية عبرأدوات  الذكاء االصطناعى خطوات الد

توصيفات نصية مكتوبة لمالبس المرأة  9تم اقتراح عدد  -1

والتى تصلح لالرتداء فى مختلف المناسبات للتحقق من 

 أهداف البحث.

وعمل  منها،يتم فتح األداة عبر الروابط الموضحة بجوار كل  -2

 حسابأو  Emailحساب عليها باستخدام البريد االلكترونى 

 .Gmailجوجل 

يتم الدخول إلى الصفحة الرئيسية لألداة والتى تحتوى على  -3

مربع نصى يسمح بإدخال توصيف التصميم النصى فيما 

، ومن ثم الضغط على زر توليد  Promptيعرف ب الـ 

Generate  وفيما يلى جدول يوضح الصفحة الرئيسية لكل

 التوصيف النصى للتصميم.إدخال أداة وكيفية 

 أداة ليكسيكا

Lexica 

 

 أداة دريم اليك

Dreamlike 

 

 أداة ميدجيرنى

Midjourney 

 

وفيما يلى عرض لمقترحات التوصيفات النصية المكتوبة باللغة 

اإلنجليزية والتى تم إدخالها إلى الثالث أدوات محل الدراسة وعددها 

لمرأة، وهى تسع مقترحات، الستحداث تصميمات متنوعة لمالبس ا

 موضحة بالجدول التالى:

 

 

يتم إدخال توصيف التصميم 

 النصى هنا

ثم الضغط على زر 

 توليد

يم النصى يتم إدخال توصيف التصم

هنا ثم يتم الضغط على زر اإلدخال 

 من لوحة المفاتيح

يتم إدخال توصيف التصميم النصى 

  Dreamهنا ثم يتم الضغط على زر 
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 التطبيقية محل الدراسة AI( يوضح التصميمات المستحدثة عبر أدوات  الذكاء االصطناعى 2جدول )

 التصميم األول

A woman wears a long, knee-length winter coat of reddish-brown color, made of broadcloth, with a wide fur 

collar, side pockets, and long sleeves covered with fur at the wrists, with wide-legged black leather pants, 

brown chamois shoes and a bag with delicate details. 

، وجيوب ن الفروممعطفًا شتويًا طوياًل يصل إلى الركبة من اللون البني المحمر، مصنوع من قماش سميك، مع ياقة عريضة  ىامرأة ترتد

ل بتفاصي ىلبنالشمواه أسود واسع األرجل، مع حذاء وحقيبة من قماش ا ىجانبية ، وأكمام طويلة مغطاة بالفراء عند الرسغين، مع بنطال جلد

 دقيقة.
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 التصميم الثانى

An outfit for a woman who works as a flight attendant in an Egyptian company. She wears a suit consisting 

of a navy-blue jacket and a long skirt that reaches the end of the leg in a navy color. They are made of 

gabardine fabric and decorated with the company's logo on the chest and sleeve. It contains a collar and a 

placket with metal buttons. 

بلون  ة الساقزي المرأة تعمل مضيفة طيران فى شركة مصرية، ترتدي بدلة تتكون من جاكيت كحلى اللون، وتنورة طويلة تصل إلى نهاي

 .وفتحة بأزرار معدنية على ياقة ىكحلى. مصنوعة من قماش الجبردين ومزينة بشعار الشركة على الصدر واألكمام، وتحتو
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 التصميم الثالث

The costume of a veiled woman consisting of a long, mid-calf sweatshirt made of pink milton fabric with 

modern motifs and wide-legged pants made of blue denim fabric with delicate details. 

زخارف اللون مزخرف  ب ىزي المرأة محجبة يتكون من سويت شيرت طويل يصل طوله إلى منتصف الساق مصنوع من قماش ميلتون ورد

 عصرية، وبنطلون واسع األرجل مصنوع من قماش الجينز األزرق بتفاصيل دقيقة.
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 التصميم الرابع

A woman wears a long evening dress made of fuchsia satin and tulle embroidered with beads and sequins. It 

has long sleeves and has a high collar on the neck. It contains drapes in the chest area and a skirt with ruffles. 

لى الرقبة. رتفعة عتان سهرة طويل مصنوع من الساتان الفوشيا والتل المطرز بالخرز والترتر، وله أكمام طويلة وياقة مامرأة ترتدي فس

 ويحتوى على درابيهات فى منطقة الصدر وجونلة بكشكشة.
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 التصميم الخامس

A woman wearing a home pajama made of natural green silk fabric decorated with straps and containing a 

flat collar and a placket with buttons with delicate details from head to toe. 

 أزرار،مرد بامرأة ترتدي بيجامة منزلية مصنوعة من قماش حرير طبيعي أخضر اللون، ومزينة بأشرطة وتحتوي على ياقة مسطحة و

 بتفاصيل دقيقة من الرأس إلى أخمص القدمين.

L
ex

ica
 

    

D
ream

lik
e

 

    

M
id

jo
u
rn

ey
 

 

 التصميم السادس

A woman wears a long dress made of viscose fabric printed with flowers and has a skirt with ruffles, suitable 

for wearing in the summer in the afternoon, with delicate details from head to toe. 

عد ى فترة ما بفالصيف  فستاناً طويالً مصنوع من قماش الفسكوز المطبوع بالورد وبه جونلة مزودة بكشكشة، ومناسب لالرتداء فى ىسيدة ترتد

 الظهر، بتفاصيل دقيقة من الرأس إلى أخمص القدمين.
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 التصميم السابع

An outfit worn by a veiled Muslim woman, consisting of a wide dress that contains Islamic motifs, brown in 

color, open in the front, made of velvet fabric with delicate details of the motifs. 

ماش وع من قاللون، مفتوح من األمام، مصن ىعلى زخارف إسالمية، بن ىلمة محجبة، يتكون من فستان واسع يحتوترتديه امرأة مس ىز

 المخمل بتفاصيل دقيقة للزخارف.
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 التصميم الثامن

A woman wears a burgundy knitted cardigan with wide sleeves and a long white dress underneath, made of  

jersey fabric and decorated with burgundy printed motifs, with shoes and a bag of white color, a headscarf in 

white color, and decoration in burgundy color. 

ن بزخارف يه ومزية تحته فستان طويل أبيض اللون، مصنوع من قماش الجيرسامرأة ترتدي كارديجانًا تريكو باللون النبيتى بأكمام واسع

 مطبوعة باللون النبيتى، مع حذاء وحقيبة من اللون األبيض، مع وشاح رأس باللون األبيض مزخرف باللون النبيتى.
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 التصميم التاسع

A woman wears a silver-colored puffer jacket made of waterproof fabric with wide-leg pants at a fashion 

show. 

 جاكيت فضى اللون منتفخ مصنوع من قماش مقاوم للماء مع سروال واسع الساق، فى عرض أزياء. ىامرأة ترتد
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تذة لتقييم التصميمات المستحدثة من قبل األساتم إعداد استبيان 

والذى يتكون من ثالث المتخصصين فى مجال المالبس والنسيج، 

نى محاور حيث يحتوى المحور األول على أربع بنود، والمحور الثا

وكانت نتائج على ستة بنود، والمحور الثالث على خمس بنود، 

 التقييم كالتالى:

 النتائج وتفسيرها:

 دق وثبات االستبيان:  أوالً : ص

 صدق االستبيان: -1

 الصدق الظاهرى )الخارجى(: 

تم عرض االستبيان على مجموعة من المتخصصين فى مجال 

)أسماء ووظائف السادة المحكمين 12المالبس والنسيج وعددهم 

(، وذلك إلبداء الرأى فى محتواه من حيث 2موضحة بملحق رقم )

ولية االستبيان ألهداف صياغة العبارات ووضوحها ومدى شم

البحث وقد أبدى المحكمين بعض المالحظات التى على أساسها تم 

إعادة صياغة العبارات وتنظيمها وكتابتها فى صورتها النهائية 

 (.1ملحق رقم )

 صدق االتساق الداخلى: 

تم حساب صدق االتساق البنائى بين الدرجة الكلية لكل محور 

اب معامل االرتباط بيرسون والجدول والدرجة الكلية لالستبيان بحس

حصائيًا عند مستوى معنوية إجميعها دالة والتالى يوضح النتائج، 

 ( مما يدل على صدق وتجانس المحاور.0.01)

 ( معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالستبيان3جدول )

 الداللة االرتباط المحور

 المحور األول

 التصميمتحقيق عناصر وأسس 
0.810** 0.000 

 المحور الثانى

 ( المستخدمة على خصائص التصميمات المستحدثةAIتأثير أداة الذكاء االصطناعى )
0.936** 0.000 

 المحور الثالث

 تحقيق القيم االبتكارية والوظيفية فى التصميمات المستحدثة
0.887** 0.000 
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 ثبات االستبيان : -2

 Alphaخدام معادلة ألفا كرونباخ تم حساب معامل الثبات باست

Cronbach ( مما يدل على ثبات 95.5وكانت قيمته تساوى )%

 االستبيان وصالحيته للتطبيق.

 ثانيًا : التحقق من فروض البحث ومناقشتها:

حصائيًا بين أدوات الذكاء إالفرض األول: توجد فروق دالة 

يم محل الدراسة فى تحقيق عناصر وأسس التصم AIاالصطناعى 

 للتصميمات المستحدثة.

 ( قيم المحور األول )تحقيق عناصر وأسس التصميم(4جدول )

التصميم 

 التاسع

التصميم 

 الثامن

التصميم 

 السابع

التصميم 

 السادس

التصميم 

 الخامس

التصميم 

 الرابع

التصميم 

 الثالث

التصميم 

 الثاني

التصميم 

 األول

 التصميمات

 األدوات

144 131 140 138 140 144 138 136 142 Lexica 

134 140 142 136 136 142 136 134 128 Dreamlike 

142 142 144 142 144 144 140 136 142 Midjourney 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم اجراء تحليل التباين األحادى 

 -والجدول التالى يوضح ذلك:

 سة من حيث تحقيق عناصر وأسس التصميممحل الدرا وات( تحليل التباين لداللة الفروق بين األد5جدول )

 مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف الداللة

 بين المجموعات 128.074 2 64.037 4.450 0.023

 داخل المجموعات 345.333 24 14.389  

 المجموع 473.407 26   

 ( وهى قيمه4.450( إلى أن قيمة "ف" )5تشير النتائج بالجدول )

( مما يدل على وجود 0.05حصائيًا عند مستوى معنويه )إدالة 

فروق جوهرية بين األدوات محل الدراسة وهو ما يؤكد صحة 

 الفرض األول.

ولمعرفة ترتيب األدوات من حيث األفضلية في تحقيق عناصر 

 ىوأسس التصميم، تم حساب معامل الجودة للتصميمات المستحدثة ف

الدراسة، الجدول والشكل الردارى التاليين يوضحان األدوات محل 

:ذلك

 ( معامالت الجودة للتصميمات المستحدثة بالنسبة للمحور األول )عناصر وأسس التصميم(6جدول )

 األدوات

 التصميات 
Lexica Dreamlike Midjourney 

 %98.61 %88.89 %98.61 التصميم األول

 %94.44 %93.06 %94.44 التصميم الثاني

 %97.22 %94.44 %95.83 التصميم الثالث

 %100.00 %98.61 %100.00 التصميم الرابع

 %100.00 %94.44 %97.22 التصميم الخامس

 %98.61 %94.44 %95.83 التصميم السادس

 %100.00 %98.61 %97.22 التصميم السابع

 %98.61 %97.22 %90.97 التصميم الثامن

 %98.61 %93.06 %100.00 التصميم التاسع

 %98.46 %94.75 %96.68 المجموع

 
 ( معامل الجودة للمحور األول )تحقيق عناصر وأسس التصميم(1شكل )

  Midjourney(  أن أداة 1( والشكل )6يتضح من الجدول )

%( لذا تعد هى األفضل 98.46تحصر أكبر مساحة بمعامل جودة )

ستحدثة(، من حيث )تحقيق عناصر وأسس التصميم للتصميمات الم

%(، وتأتى فى المرتبة 96.68بمعامل جودة ) Lexicaتليها أداة 

 %(.94.75بمعامل جودة ) Dreamlikeاألخيرة أداة 
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خدمة على خصائص محل الدراسة من حيث تأثير األداة المست AIات الذكاء االصطناعى وحصائيًا بين أدإالفرض الثانى: توجد فروق دالة 

 التصميمات المستحدثة.
 المستخدمة على خصائص التصميمات المستحدثة( AI( قيم المحور الثانى )تأثير أداة الذكاء االصطناعى 7ول )جد

التصميم 

 التاسع

التصميم 

 الثامن

التصميم 

 السابع

التصميم 

 السادس

التصميم 

 الخامس

التصميم 

 الرابع

التصميم 

 الثالث

التصميم 

 الثاني

التصميم 

 األول

 التصميمات

 األدوات

196 161 190 198 210 214 196 194 210 Lexica 

178 204 172 170 184 200 190 186 162 Dreamlike 

212 206 204 200 210 202 186 192 204 Midjourney 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إجراء تحليل التباين األحادى 

 -والجدول التالى يوضح ذلك:

 لمستحدثةميمات اين أدوات الذكاء االصطناعى محل الدراسة من حيث تأثيرها على خصائص التص( تحليل التباين لداللة الفروق ب8جدول )

 مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف الداللة

 بين المجموعات 1712.519 2 856.259 5.043 0.015

 داخل المجموعات 4074.667 24 169.778  

 مجموعال 5787.185 26   

مه ( وهى قي5.043(  إلى أن قيمة "ف" )8تشير النتائج بالجدول )

( مما يدل على وجود 0.05حصائيًا عند مستوى معنويه )إدالة 

فروق جوهرية بين األدوات محل الدراسة وهو ما يؤكد صحة 

 .ىالفرض الثان

تأثير األداة  ىات من حيث األفضلية فوولمعرفة ترتيب األد

خصائص التصميمات، تم حساب معامل الجودة المستخدمة على 

محل الدراسة، الجدول والشكل  األدوات ىللتصميمات المستحدثة ف

 -التاليين يوضحان ذلك: ىالردار

 ص التصميماتلى خصائع( معامالت الجودة للتصميمات المستحدثة بالنسبة للمحور الثانى )تأثير أداة الذكاء االصطناعى المستخدمة 9جدول )

 (تحدثةالمس

 األدوات

 التصميمات
Lexica Dreamlike Midjourney 

 %94.44 %75.00 %97.22 التصميم األول

 %88.89 %86.11 %89.81 التصميم الثاني

 %86.11 %87.96 %90.74 التصميم الثالث

 %93.52 %92.59 %99.07 التصميم الرابع

 %97.22 %85.19 %97.22 التصميم الخامس

 %92.59 %78.70 %91.67 التصميم السادس

 %94.44 %79.63 %87.96 التصميم السابع

 %95.37 %94.44 %75.46 التصميم الثامن

 %98.15 %82.41 %90.74 التصميم التاسع

 %93.42 %84.67 %91.10 المجموع

 
 )تأثير األداة المستخدمة على خصائص التصميمات المستحدثة( ى( معامل الجودة للمحور الثان2شكل )

  Midjourney(  أن أداة 2( والشكل )9ح من الجدول )يتض

%( لذا تعد هى األفضل 93.42تحصر أكبر مساحة بمعامل جودة )

من حيث )تأثير األداة المستخدمة على خصائص التصميمات 

%(، وتأتى 91.10بمعامل جودة ) Lexicaالمستحدثة(، تليها أداة 

 %(.84.67ة )بمعامل جود Dreamlikeفى المرتبة األخيرة أداة 

حصائيًا بين أدوات الذكاء إالفرض الثالث: توجد فروق دالة 

محل الدراسة  فى تحقيق القيم االبتكارية  AIاالصطناعى 

 والوظيفية للتصميمات المستحدثة.
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 ( قيم المحور الثالث )تحقيق القيم االبتكارية والوظيفية فى التصميمات المستحدثة(10جدول )

التصميم 

 التاسع

ميم التص

 الثامن

التصميم 

 السابع

التصميم 

 السادس

التصميم 

 الخامس

التصميم 

 الرابع

التصميم 

 الثالث

التصميم 

 الثاني

التصميم 

 األول

 التصميمات

 األدوات

180 157 176 168 178 174 170 158 178 Lexica 

168 176 138 166 140 160 170 142 142 Dreamlike 

180 176 168 172 180 166 172 156 176 Midjourney 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إجراء تحليل التباين األحادى 

 -والجدول التالى يوضح ذلك:

 ةات المستحدثلتصميما ى( تحليل التباين لداللة الفروق بين األدوات محل الدراسة من حيث تحقيق القيم االبتكارية والوظيفية ف11جدول )

 مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف الداللة

 بين المجموعات 1464.963 2 732.481 6.097 0.007

 داخل المجموعات 2883.111 24 120.13  

 المجموع 4348.074 26   

مه ( وهى قي6.097إلى أن قيمة "ف" ) (11تشير النتائج بالجدول )

لى وجود ( مما يدل ع0.01حصائيًا عند مستوى معنويه )ة إدال

ت الثالث وهو ما يؤكد صحة الفرض افروق جوهرية بين األدو

 الثالث.

تحقيق القيم  ىات من حيث األفضلية فوولمعرفة ترتيب األد

التصميمات المستحدثة، تم حساب معامل  ىاالبتكارية والوظيفية ف

ت محل الدراسة، الجدول ااألدو ىالجودة للتصميمات المستحدثة ف

 -تاليين يوضحان ذلك:ال ىوالشكل الردار

 تحدثة(ت المسالتصميما ى( معامالت الجودة للتصميمات المستحدثة بالنسبة للمحور الثالث )القيم االبتكارية والوظيفية ف12جدول )

 األدوات

 التصميمات
Lexica Dreamlike Midjourney 

 %97.78 %78.89 %98.89 التصميم األول

 %100.00 %93.33 %100.00 التصميم الثاني

 %97.78 %97.78 %87.22 التصميم الثالث

 %93.33 %76.67 %97.78 التصميم الرابع

 %95.56 %92.22 %93.33 التصميم الخامس

 %100.00 %77.78 %99.44 التصميم السادس

 %92.22 %89.44 %96.67 التصميم السابع

 %95.56 %94.44 %94.44 التصميم الثامن

 %87.22 %78.89 %87.78 التصميم التاسع

 %95.49 %86.60 %95.06 المجموع

 
 التصميمات المستحدثة( ى( معامل الجودة للمحور الثالث )تحقيق القيم االبتكارية والوظيفية ف3شكل )

  Midjourney( أن أداة 3( والشكل )12يتضح من الجدول )

%( لذا تعد هى األفضل 95.49تحصر أكبر مساحة بمعامل جودة )

القيم االبتكارية والوظيفية في التصميمات من حيث )تحقيق 

ة بمعامل جود Lexicaالمستحدثة(، تليها بفروق طفيفة جدًا أداة 

بمعامل  Dreamlike%(، وتأتى فى المرتبة األخيرة أداة 95.06)

 %(.86.60جودة )

حصائيًا بين أدوات الذكاء إالفرض الرابع: توجد فروق دالة 

استحداث تصميمات متنوعة محل الدراسة  فى  AI االصطناعى 

 لمالبس المرأة.

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب متوسطات محاور 

االستبيان وحساب تحليل التباين األحادى لهذه المتوسطات، 

 :والجداول اآلتية توضح ذلك 
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 ( متوسط قيم محاور االستبيان ككل13جدول )

التصميم 

 التاسع

التصميم 

 الثامن

التصميم 

 السابع

ميم التص

 السادس

التصميم 

 الخامس

التصميم 

 الرابع

التصميم 

 الثالث

التصميم 

 الثاني

التصميم 

 األول

 التصميمات

 األدوات

173.33 149.66 168.66 168 176 177.33 168 162.66 176.66 Lexica 

160 173.33 150.66 157.33 153.33 167.33 165.33 154 144 Dreamlike 

178 174.67 172 171.33 178 170.67 166 161.33 174 Midjourney 

 ( تحليل التباين لداللة الفروق بين متوسطات قيم محاور االستبيان ككل14جدول )

 مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف الداللة

 بين المجموعات 898.181 2 449.091 7.124 0.004

 موعاتداخل المج 1513.045 24 63.044  

 المجموع 2411.226 26   

مه ( وهى قي7.124( إلى أن قيمة "ف" )14تشير النتائج بالجدول )

( مما يدل على وجود 0.01حصائيًا عند مستوى معنويه )إ ةدال

 ت الثالث من حيث بنود االستبيان ككلوافروق جوهرية بين األد

 وهو ما يؤكد صحة الفرض الرابع.

ن حيث األفضلية تم حساب معامل الجودة ولمعرفة ترتيب األدوات م

األدوات محل الدراسة، الجدول والشكل  ىللتصميمات المستحدثة ف

 -التاليين يوضحان ذلك: ىالردار

 ككل ( معامالت الجودة للتصميمات المستحدثة بالنسبة لمتوسط محاوراالستبيان15جدول )

 األدوات 

 التصميمات
Lexica Dreamlike Midjourney 

 %96.67 %80.00 %98.14 ميم األولالتص

 %89.63 %85.56 %90.37 التصميم الثاني

 %92.22 %91.85 %93.33 التصميم الثالث

 %94.82 %92.96 %98.52 التصميم الرابع

 %98.89 %85.18 %97.78 التصميم الخامس

 %95.18 %87.41 %93.33 التصميم السادس

 %95.56 %83.70 %93.70 التصميم السابع

 %97.04 %96.29 %83.14 تصميم الثامنال

 %98.89 %88.89 %96.29 التصميم التاسع

 %95.43 %87.98 %93.85 المجموع

 
 ( معامل الجودة متوسط قيم محاور االستبيان ككل4شكل )

  Midjourney( أن أداة 4( والشكل )15يتضح من الجدول )

ألفضل %( لذا تعد هى ا95.43تحصر أكبر مساحة بمعامل جودة )

الستحداث تصميمات متنوعة لمالبس المرأة، تليها بفارق ليس 

بة %(، وتأتى فى المرت93.85بمعامل جودة ) Lexicaبالكثير أداة 

 %(.87.98بمعامل جودة ) Dreamlikeاألخيرة أداة 
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