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( فى تعميم Fashion Design Flat Sketch Appالتطبيق اإللكترونى) فاعمية
 جال صناعة األزياء والموضة لمواكبة سوق العملتصميم األزياء لمخريحين فى م

 يناس موسي محمد موسي/ إد                                                              
 الممخص

 Fashion Design Flat Sketch)إستخدام التطبيق اإللكترونىإلى  ييدؼ البحث
App)  عاىد مختمفة ( غير من ) كميات ومفى تعميم تصميم األزياء لمخريجين

مما يساىم فى توفير فرص عمل ليم فى مجال صناعة األزياء والموضة  متخصصةال
لى إمشكمة البطالة ومواكبة سوق العمل فى مجال صناعة األزياء والموضة ،  الحد منو 

وقياس ، جانب قياس أراء المتخصصين فى مجال المالبس والنسيج نحو التطبيق 
يجابياتيم نحو التطبيق اإللكترونى التحصيل المعرفى والميا  Fashion)رى لمخريجين وا 

Design Flat Sketch App)  ، تبع لمواكبة سوق العمل الوصفى البحث المنيج وا 
( خريح وخريجة من )كمية 30)من  عينة البحثوتكونت والمنيج التجريبى ،  التحميمى
كمية الحاسبات  -الزراعة كمية  –كمية العموم  –كمية التربية  –كمية األداب  –الطب 

المعيد العالى لمفنون التطبيقية   -المعيد العالى لمتكنولوجيا فرع طنطا  –والمعمومات 
حيث تم تحميل البرنامج وتشغيمو عمى الياتف  ؛المعيد العالى لمخدمة اإلجتماعية(  –

يميم وتوضيح مكونات التطبيق اإللكترونى لتعم الذكى ، وقامت الباحثة بشرح الخطوات
قطع ممبسية ) بموزة ،  6كيفية عمل تصميمات مبتكرة ، حيث يتكون التطبيق من 

( ، مع مراعاة أسس وعناصر  حريمى جونمة ، بنطمون ، فستان ، سالوبيت ، جاكت
كم عمى التصميم  فى التصميمات التى تم تصميميا عمى التطبيق بغرض الحصول 

فى مجال تصميم األزياء وصناعة  تعمقمن األفكار التى تساعدىم عمى ال ىائل
المالبس وتوجيو الخريجين لمتخصصات التى يتطمبيا سوق العمل ومواكبة التطورات 

شتممت التكنولوجية الحديثة،   IOSالياتف الذكى بنظام تشغيل ) عمى أدوات البحث وا 
– Android التطبيق اإللكترونى( و (Fashion Design Flat Sketch App ) من
تحصيمى لقياس المعارف والمفاىيم النظرية التى ترتبط بتصميم  تبارإخ خالل عمل
ختباراألزياء ، و  ميارى لقياس إكتساب الخريجين لميارات تعميم تصميم األزياء،  ا 

)محل  التطبيق اإللكترونىوبطاقة قياس أراء الخريجين نحو تعميم تصميم األزياء ب
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عن  نتائج البحثأسفرت حيث ،  (SPSSالدراسة( ، وبرنامج لممعالجات االحصائية)
حصائيًا بين متوسطى درجات الخريجين فى التطبيق القبمى والبعدى إفروق دالة  وجود
، ووجود التطبيق اإللكترونى ستخدام إالتحصيمى لصالح التطبيق البعدى عند  ختبارلإل

فروق دالة إحصائياً  بين متوسطى درجات الطالب فى التطبيق القبمى والبعدى 
يجابية ، وا   التطبيق اإللكترونىستخدام إاري لصالح التطبيق البعدى عند ٘الم تبارخلإل

من  التطبيق اإللكترونىأراء الخريجين فى اإلتجاه نحو تعمم تصميم األزياء بإستخدام 
العمل عمى إكساب الخريجين ميارة الباحثة بضرورة  أوصتخالل الياتف الذكى ، وقد 
فى مجال تصميم األزياء وتعميق الصمة  اصةً اتف الذكى وخالتعمم الذاتى بإستخدام الي

بين التكنولوجيا المتطورة وتطبيقاتيا فى مجال تصميم األزياء والموضة وصناعة 
 .المالبس لمواكبة سوق العمل

 الكممات المفتاحية 
 Fashionالتطبيق اإللكترونى ) -تطبيقات اليواتف الذكية  –تصميم األزياء   

Design Flat Sketch App )–  سوق العمل –التعمم اإللكترونى 
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The effectiveness of the electronic application) Fashion Design 

Flat Sketch App  ( in fashion design education to graduates in the 

fashion industry to keep up with the labour market 

 
     Dr. Enas Mousa Mohamed Mousa  

 

Abstract 
The search aims to use the electronic application (Fashion 

Design Flat Sketch App) In fashion design education for graduates 

(different colleges and institutes) Non-specialist in fashion and 

fashion, which contributes to job creation, reducing 

unemployment, keeping pace with the labour market in fashion 

and fashion, measuring the views of clothing and textile 

specialists towards application, and measuring the knowledge and 

skills of junior graduates and their pros towards electronic 

application (Fashion Design Flat Sketch App) , The research 

followed the descriptive analytical method and the experimental 

method , The research sample consisted of (30) male and female 

graduates from (Faculty of Medicine - Faculty of Arts - Faculty of 

Education - Faculty of Science - Faculty of Agriculture - Faculty 

of Computers and Information - Higher Institute of Technology 

Tanta Branch - Higher Institute of Applied Arts - Higher Institute 

of Social Work) ؛  Where the program was downloaded and run on 

the smart phone, and the researcher explained the steps, and 

clarified the components of the electronic application to teach 

them how to make innovative designs, where the application 

consists of 6 pieces of clothing (blouse, skirt, pants, dress, 

bodysuit, jacket), taking into account the principles and elements 

of design In the designs that were designed on the application in 

order to obtain a wider variety of ideas that help them enter the 

field of fashion design and the clothing industry and direct 

graduates to the specialties required by the labor market and keep 

pace with modern technological developments. 

The search tools included on the smart phone with the operating 

system (IOS - Android) and the electronic application (Fashion 

Design Flat Sketch App) by making an achievement test to 

measure the theoretical knowledge and concepts related to fashion 

design, and a skill test to measure the extent to which novice 
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graduates have acquired the skills of teaching fashion design, and 

a business card. Measuring the opinions of graduates towards 

teaching fashion design through the electronic application (the 

subject of the study), and a program for statistical treatments 

(SPSS) ؛The results of the research revealed that there were 

statistically significant differences between the mean scores of 

graduates in the pre and post application of the achievement test in 

favor of the post application when using the electronic application, 

and there were statistically significant differences between the 

mean scores of students in the pre and post application of the skill 

test in favor of the post application when using the electronic 

application. And the positive opinions of the graduates in the trend 

towards learning fashion design using the electronic application 

through the smart phone؛The researcher recommended the need 

to work on providing graduates with the skill of self-learning 

using the smart phone, especially in the field of fashion design, 

and deepening the link between advanced technology and its 

applications in the field of fashion design, fashion and clothing 

industry to keep pace with the labor market. 

Keywords 
Fashion design - Smart phone Applications - Electronic 

Application (Fashion Design Flat Sketch App) - E-learning - The 

Job market 
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 مقدمة البحث
جتاحت بتطبيقاتيا جميع  العالمرنت والويب كل إىتمامات تصدرت شبكات اإلنت ، وا 

( ، وبفضل 2020 –الميادين ، ومن أىميا ميدان التعميم )نفيسة أحمد ، أسماء جالل 
الكم اليائل من األجيزة والتقنيات الحديثة التى فرضت العديد من الصعوبات و 

( توجو 2020-حمد حجاج التحديات فى العديد من المجاالت والقطاعات المختمفة )م
المؤسسات طالبيا ألنماط وطرق جديدة من التعميم لتساعدىم عمى تنمية ميارات عديدة 
لدييم حتى تتفق مع متطمبات العصر الحالى والتى منيا مصادر التعمم والتدريب 

أى وقت وفى أى فى اإللكترونى عمى شبكة اإلنترنت حيث تتيح ليم التعميم والتدريب 
ويعتبر التعمم اإللكترونى من أساليب التعمم التى  ( ،2021 –مصطفى  مكان )وسام
ىم محور عممية التعمم ، والذى يعطى الفرصة لمتفاعل والمشاركة  مقنينتجعل المت

عمى إستخدام التكنولوجيا )محمد   ةالجماعية من أجل بناء البنية المعرفية الجديدة القائم
– 2019.) 
عشرين نيضة تكنولوجيا سريعة ساعدت عمى إستخدام وقد شيد القرن الواحد وال 

، فظير مفيوم جديد ىو التعمم  أكبراإلتصاالت الالسمكية واألجيزة المتنقمة بشكل 
المتنقل وىو القدرة عمى التعمم فى أى مكان وخالل أى وقت بإستخدام األجيزة 

ونظم التعمم المحمولة ، والذى يعتبر شكاًل جديدًا من أشكال نظم التعميم عن بعد 
 (.2018-اإللكترونى )إحسان أبو الحسن ،إيمان صالح ، عبد الروؤف محمد

( أن قضية العالقة بين التعميم وسوق العمل تحظى 2018 –وأضافت ) لولوه غرم اهلل 
بإىتمام كبير لدى األكاديميين والتربويين فى مختمف أنحاء العالم ؛ وأن التعميم الذى 

لمينى لو يؤثر عمى مستقبمو الوظيفى ويحدد المستوى يتمقاه الفرد والتخصص ا
ىى  أىم المشاكل بين الطالباإلجتماعى والعائد المادى الذى يحصل عميو ، ومن 

 مشكمة البطالة وعدم توفر فرص عمل بعد التخرج.
التى تستوعب كل جديد  المتطورةو ولما كان فن تصميم األزياء من الفنون المرنة 

لوجيا، كان من الضروري عمى مصمم األزياء اإلستفادة من كل يظير في عصر التكنو 
لى نتائج مبتكرة، ألن المصمم المبتكر إما يقدم لو من أدوات وأجيزة حديثة حتى يصل 

بيذه الكيفية يواكب ما يدور حولو من متغيرات تتسع نطاق أبعادىا يومًا بعد يوم، مما 
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لوجيا الحديثة عند ممارسة العمل األخذ بأساليب وأدوات العمم والتكنو  يؤدى إلى
 ). 2011-التصميمى ، بيدف تنمية الطاقة اإلبداعية فى ىذا المجال )وسام ياسين 

وفى اآلونة األخيرة القى تعميم تصميم األزياء تقدمًا كبيرًا ، حيث أنو إحدى أىم   
 الميارات التى تمد سوق العمل بخريجيين مؤىمين لمعمل بكفاءة سواء فى مجالى )

رتبط ىذا التقدم بالتطور التكنولوجى  ،قطاع التعميم ( –صناعة المالبس والنسيج  وا 
عتماده عمييا فى شتى أمور حياتو ،  إلنتشار الواسع ألجيزة اليواتف المحمولة ونظرًا لوا 

الجامعة،  ب، خاصة بين طال Taplets)و )األجيزة الموحية Smart phone)الذكية )
ستخدام تمك األجيزة في العممية التعميمية، حيث بدأت بالفعل توجيات الدولة نحو إ وأن

المدارس بغرض اإلستفادة منيا في تطوير  بفي توزيع األجيزة الموحية عمى طال
 (2015 –العممية التعميمية، ومواكبة التطور العممى والتكنولوجيا الحديثة )وئام محمد 

التعمم اإللكترونى فى العممية ومن أجل تفعيل توصيات البحوث السابقة فى إستخدام 
التعميمية والتدريبية ومحاولة مواكبة سوق العمل الذى يمثل قمة اليرم لحل مشكمة 
البطالة من خالل توظيف تكنولوجيا اإلتصاالت والمعمومات ، قامت الباحثة بإختيار 

متخصصة الن )كميات ومعاىد مختمفة ( غير مفكرة البحث بتوجيو وتعميم الخريجين 
عداد بحث يتناول توصيف ، مجال صناعة األزياء والموضة وصناعة المالبس  فى وا 

( لتعميم تصميم Fashion Design Flat Sketch Appدقيق لمتطبيق اإللكترونى )
األزياء عمى اليواتف الذكية مما يساعد الخريجين فى إيجاد فرص عمل ليم بعد التخرج 

 وق العمل.فى مجال صناعة األزياء والموضة لمواكبة س
 مشكمة البحث

 تية :ويمكف تحديد مشكمة البحث فى التساؤالت اآل
 من ) كميات ومعاىد مختمفة ( من خالل يجاد فرص عمل لمخريجين مكانية إإما

 ؟إكتساب ميارة التعمم الذاتى بالياتف الذكى

  ما إمكانية اإلستفادة من التطبيق اإللكترونى(Fashion Design Flat 

Sketch App) إكساب الخريجين ميارة تعميم تصميم األزياء بإستخدام  فى
 الياتف الذكى الخاص بيم؟
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 ما مميزات التطبيق اإللكترونى(Fashion Design Flat Sketch 

App)  من ) كميات ومعاىد مختمفة ( فى فى تعميم تصميم األزياء لمخريجين
 ؟ مجال صناعة األزياء والموضة 

  متخصصة فى مجال الومعاىد مختمفة ( غير من ) كميات ما آراء الخريجين
 Fashion Design) نحو التطبيق اإللكترونىصناعة األزياء والموضة 

Flat Sketch App)  فى فى تعميم تصميم األزياء لمواكبة سوق العمل
 ؟ مجال صناعة األزياء والموضة 

  ما آراء المتخصصين فى التطبيق اإللكترونى(Fashion Design Flat 

Sketch App) فى تعميم تصميم األزياء؟ 
 ؼ البحثاىدأ

 Fashion Design Flat Sketch)التطبيق اإللكترونى قياس فاعمية .1

App)  من ) كميات ومعاىد مختمفة ( غير فى تعميم تصميم األزياء لمخريجين
 فى مجال صناعة األزياء والموضة وصناعة المالبس. ينمتخصصال

التطبيق التصميم ببس والنسيج نحو قياس آراء المتخصصين فى مجال المال .2
فى تعميم تصميم  (Fashion Design Flat Sketch App)اإللكترونى 

 األزياء .

من ) كميات ومعاىد مختمفة ( غير قياس التحصيل المعرفى لمخريجين  .3
نحو التطبيق اإللكترونى فى مجال صناعة األزياء والموضة  المتخصصين

(Fashion Design Flat Sketch App)  فى تعميم تصميم األزياء فى
 مجال صناعة األزياء والموضة لمواكبة سوق العمل.

من ) كميات ومعاىد مختمفة ( غير قياس التحصيل الميارى لمخريجين  .4
نحو التطبيق اإللكترونى فى مجال صناعة األزياء والموضة  المتخصصين

(Fashion Design Flat Sketch App) ى فى تعميم تصميم األزياء ف
 مجال صناعة األزياء والموضة لمواكبة سوق العمل.
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فى مجال صناعة األزياء من ) كميات ومعاىد مختمفة ( قياس أراء الخريجين  .5
 Fashion Design Flat Sketch)والموضة نحو التطبيق اإللكترونى 

App) .فى تعميم تصميم األزياء لمواكبة سوق العمل 
  أىمية البحث

 -لقاء الضوء عمى :تكمف أىمية البحث فى إ

كيفية اإلستفادة من التطبيقات اإللكترونية الحديثة فى مجال التعميم بصفة   -1
 .لمخريجين فرص عمل توفيرعامة ، وفى مجال تصميم األزياء بصفة خاصة و 

إثراء فن تصميم األزياء والوصول لحمول تصميمة متنوعة بعناصر تشكيمية  -2
 برنامج .جديدة ومتميزة توفرىا أدوات وأوامر ال

العمل عمى إكساب الخريجين من الكميات والمعاىد المختمفة ميارات تصميم  -3
 األزياء تعميمًا ذاتيًا.

والتعمم اإللكترونى  افتح المجال أمام الباحثين وخاصة الميتمين بالتكنولوجي -4
 .متنوعةالمجاالت اللإلستفادة من التطبيقات اإللكترونية المختمفة وتطبيقيا فى 

مة بين التكنولوجيا المتطورة وتطبيقاتيا فى مجال تصميم األزياء تعميق الص -5
ثراء المكتبة بالدراسات الحديثة وخاصة الدراسات العربية الميتمة بإستخدام  وا 

 اليواتف الذكية.

توفير التكاليف التى ينفقيا المتدربين عمى دورات تعمم تصميم المساىمة فى  -6
 االزياء.
 حدود البحث
 م( . 2021م/ 2020عام الجامعى ) : ال حدود زمانية
 . جامعة طنطا  –جامعة المنوفية :  حدود مكانية

 خريج وخريجة من الكميات والمعاىد المختمفة . 30حدود بشرية: 
غير لمخريجين من الكميات والمعاىد المختمفة تعميم تصميم األزياء  حدود موضوعية:
ة سوق العمل نحو التطبيق زياء والموضة لمواكبمجال صناعة األالمتخصصين فى 

بإستخدام الياتف الذكى  (Fashion Design Flat Sketch App)اإللكترونى 
 الخاص بو.
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 فروض البحث 
وجود فروق دالة إحصائيًا بين أراء السادة المحكمين فى التطبيق اإللكترونى  .1

(Fashion Design Flat Sketch Appفى تعميم تصميم ) . األزياء 
فى مجال صناعة إحصائياً  بين متوسطى درجات الخريجين وجود فروق دالة  .2

الميارى لصالح التطبيق  ختبارفى التطبيق القبمى والبعدى لإلاالزياء والموضة 
 (Fashion Design Flat Sketch App)نحو التطبيق اإللكترونى البعدى 

 . فى تعميم تصميم األزياء لمواكبة سوق العمل
فى مجال صناعة ن متوسطى درجات الخريجين فروق دالة إحصائياً  بي وجود .3

المعرفى لصالح التطبيق  ختبارفى التطبيق القبمى والبعدى لإلاالزياء والموضة 
( Fashion Design Flat Sketch Appالبعدى نحو التطبيق اإللكترونى )

 فى تعميم تصميم األزياء لمواكبة سوق العمل .
( فى Fashion Design Flat Sketch Appفاعمية التطبيق اإللكترونى ) .4

فى مجال من الكميات والمعاىد المختمفة تعميم تصميم األزياء لمخريحين 
 صناعة األزياء والموضة لمواكبة سوق العمل .

فى  غير المتخصصينمن الكميات والمعاىد المختمفة إيجابية آراء الخريجين   .5
 Fashionى )لإلتجاه نحو التطبيق اإللكتروناألزياء والموضة  مجال صناعة

Design Flat Sketch App لمواكبة سوق العمل( فى تعميم تصميم األزياء. 
 البحث عينة

 3( خريح وخريجة من الكميات والمعاىد المختمفة بتخصصات مختمفة )30تكونت من )
 4 –كمية التربية  خريج من 3–كمية األداب خريج من  6 –كمية الطب خريج من 
كمية الحاسبات خريج من  2 –كمية الزراعة ريج من خ 2 –كمية العموم خريج من 
 خريج من 3  -المعيد العالى لمتكنولوجيا فرع طنطا خريج من  4 –والمعمومات 

، وتم  المعيد العالى لمخدمة اإلجتماعية( خريج من 3 –المعيد العالى لمفنون التطبيقية 
وتوافر فرص وظيفية  إختيار تمك الكميات نظرًا لمحد من مشكمة البطالة بعد التخرج

مقرر " لدريسيم ت تمحيث منيم كميات ي،  لمجال صناعة األزياء والموضةوتوجيييم 
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تتدرس بنظام الساعات كمقرر إجبارى يتم إختياره من عدة مقررات زياء " تصميم األ
 . المعتمدة

 منيج البحث
  من خالل وصف وتحميل البحوث  المنيج الوصفى التحميمىيتبع البحث

التطبيق الحديثة فى مجال التعميم نحو  تجاىاتسات السابقة ودراسة اإلوالدرا
 لتعميم تصميم األزياء (Fashion Design Flat Sketch App)اإللكترونى 

 باستخدام الياتف الذكى.
  القائم عمى القياس القبمى والبعدى من خالل تعميم  المنيج التجريبىيتبع كما

 Fashion Design Flat Sketch)ترونى التطبيق اإللك تصميم األزياء نحو

App ).بإستخدام الياتف الذكى عمى أفراد العينة لمتحقق من فاعميتيا 
  دوات البحثأ

 (.IOS – Androidتٕظاَ ذشغ١ً ) ىاتف ذكى  .1
          .(Fashion Design Flat Sketch App)التطبيق اإللكترونى  .2
ل تم عمميم من قبل معرفة ىل (2ممحؽ) دراسة إستكشافية لعينة البحث .3

، وىل تم  (Fashion Design Flat Sketch App) بالتطبيق اإللكترونى
 زياء.إلتحاقيم بدورات ليا عالقة بتصميم األ

 Fashion)التطبيق اإللكترونى المتخصصين نحو ( 1ممحؽ)بطاقة قياس آراء  .4

Design Flat Sketch App) لتعميم تصميم األزياء. 
لمخريجين لقياس المعارف والمفاىيم النظرية ( 4محؽم)تحصيمى معرفى  إختبار .5

 (Fashion Design Flat Sketch App)التطبيق اإللكترونى التى ترتبط ب
 بإستخدام الياتف الذكى. فى تعميم تصميم األزياء

معتمدًا عمى إستخدام الياتف الذكى فى إعداد ( 3ممحؽ)ميارى  إختبار .6
 (Fashion Design Flat Sketch App)التطبيق اإللكترونى تصميمات ب

 فى مجال صناعةغير المتخصصين الخريجين ( 5ممحؽ)قياس آراء  إستبيان .7
 Fashion Design Flat)التطبيق اإللكترونى نحو األزياء والموضة 

Sketch App) بإستخدام الياتف الذكى. فى تعميم تصميم األزياء 
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 (.SPSSبرنامج لممعالجات االحصائية ) .8
 مصطمحات البحث 

 Fashion Designتصميـ األزياء  
إختيار وترتيب العناصر الخاصة لتصميم المالبس من خطوط وأشكال وألوان وخامات 
بإسموب جديد ومبتكر يناسب الجسم البشرى من خالل رسم الخط والشكل وترجمتيما 
فى صورة مالبس وتصميمات تتالئم مع أجسام وأذواق وعقائد وتقاليد المجتمعات فى 

 (Stephanie-2018)                        وزمان.                   كل مكان
بأنو عممية دمج وربط أفكار مرتبطة  -ويقصد بتصميـ األزياء فى البحث الحالى:

بأنماط المالبس واإلكسسوارات والمكمالت لمحصول عمى تصميمات تالئم صناعة 
 ومواكبة تمك التصميمات بالموضة . الموضة واألزياء

 Phone Appsطبيقات اليواتؼ الذكية ت
ىى برامج لمياتف الذكى تيدف إلى تعزيز الياتف المحمول ؛ بحيث يكون أكثر من 
مجرد جياز إلرسال الرسائل النصية واإلتصال ، ويتم تثبيت ىذه التطبيقات مسبقًا عمى 

بيقات مقابل رسوم أو مجانًا من قبل المستخدمين من خالل تطباليواتف أثناء التصنيع 
 (0202 –(                           ) هانى حسن على IOS – Android) أنظمة

التطبيق اإللكترونى ىو  -ويقصد بتطبيقات اليواتؼ الذكية فى البحث الحالى :
(Fashion Design Flat Sketch App)  الخاص بتعميم تصميم األزياء ، وىو

( بإستخدام شبكة IOS – Android) من أنظمة التشغيل حميموتطبيق مجانى سيل ت

الياتف الذكى الخاص نظرًا لتواجد اليواتف الذكية مع جميع الخريجين ،  علىاإلنترنت 
 واإلستفادة منيا فى التعمم الذاتى .

 (Fashion Design Flat Sketch Appالتطبيؽ اإللكترونى )
يواتف الذكية أو ىو نوع من أنواع التطبيقات اإللكترونية التعميمية المصممة عمى ال

الحاسوب الشخصى يسيم فى تعميم ميارات تصميم األزياء ، حيث من خاللو يتم عمل 
، باإلضافة إلى إختيار مايناسب الموديل من المالبس إسكتش بو موديالت عديدة من 

وغيرىا من  فالوناتاألكوال و األكمام و الجيوب و األحزمة و األزرار و السوست وال
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أداة تخزين الموديالت عمى ممف الصور الخاص لحين العودة إلييا أو اإلضافات ، وبو 
 إرسميا عبر اإليميل. 

                                     https://www.fashiondesignapp.com  
 Electronic Learningالتعمـ اإللكترونى 

بإستخدام اليواتف الذكية والحاسب اآللى والحاسوب الشخصى ، والتى  طريقة لمتعمم وى
تيدف الى خدمة المتعمم والمعمم فى تعزيز عممية التعمم من خالل تطبيقات وبرامج 
تعميمية إلكترونية ، مع توظيف خدمات وخصائص تمك التطبيقات بطرق وأساليب 

 (2021 -جمال حسن  )أحمد                مختمفة لموصول إلى التعمم.   
ىى طريقة تعميم تصميم األزياء من  -ويقصد بالتعمـ اإللكترونى فى البحث الحالى :

 Fashion Design Flat)خالل الياتف الذكى ، وتوظيف التطبيق اإللكترونى 

Sketch App)  من الكميات والمعاىد المختمفة لمخريجين فى تعميم تصميم األزياء
أنماط األزياء والموضة ، وعمل تصميمات ب صناعةفى مجال غير المتخصصين 

 المالبس المختمفة مع دمج اإلكسسوارات والمكمالت لمحصول عمى تصميمات مبتكرة
لمساعدتيم فى إيجاد فرص عمل فى مجال صناعة األزياء والموضة ومواكبة سوق 

 العمل.
  The Job marketسوؽ العمؿ 

فى القطاعين العام والخاص والذى  يشير إلى مجموعة الفرص الوظيفية المتاحة
يستوعب الخريجين المؤىمين بشرط وجود خبرة فى المجال أو حصول الفرد عمى 

 (2018 -لولوه غرم اهلل الغامدى)                                      شيادة.      
ىى جميع المجاالت الوظيفية ومجاالت  ويقصد بسوؽ العمؿ فى البحث الحالى :

الحر فى قطاعات المالبس والنسيج الخاص المتاح فيو وظيفة مصمم أزياء ، العمل 
ويعتمد فيو عمى إختيار الخريجين من الكميات والمعاىد المختمفة عمى ميارة تصميم 

 األزياء والقدرة عمى  اإلبتكار واإلبداع فى التصميم الممبسى.
 
 
 

https://www.fashiondesignapp.com/
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 الدراسات السابقة 
خالل تقسيم الدراسات السابقة إلى محورين  سعى البحث الحالى فى تحقيق أىدافو من

 كاآلتى:
 المحور األوؿ : الدراسات السابقة التى تناولت بيئة التعميـ والياتؼ الذكى 

 Oboe" اإلستفادة من تطبيق )بعنوان ( 2020 -ىانى حسف عمى )إتفقت دراسة 
fingering Chart How to play Oboe)  ن بعد لتعميم آلة األبو فى نظام التعمم ع
مع البحث الحالى فى تفعيل دور اليواتف لمطالب المبتدىء فى ظل جائحة كورونا " 

كساب  الذكية واإلستفادة من التطبيقات اإللكترونية الحديثة فى مجال التعميم ، وا 
الدارسين إتجاىًا إيجابيًا نحو التعمم من خالل تطبيق ىاتفى لتعميم آلو األبوا لمطالب 

تفقت  المبتدىء ، ، تعميم الاإللكترونية فى  تطبيقاتمع البحث الحالى فى استخدام الوا 
" فاعمية بعض بعنوان  (2020 -) نفيسة أحمد ، أسماء جالؿ أشارت دراسة و 

( فى تعمم بناء وتصميم نماذج الجونمة بإستخدام برنامج المحاكاة 2.0تقنيات الويب)
Marvelous Designer " صة فى مجال المالبس إلى إكساب خريج الكميات المتخص

التمكن من إستخدام التكنولوجيا الحديثة ، وتصميم نماذج لمجونالت عمى برنامج 
المحاكاة ، وكانت أراء الطالبات إيجابيًا نحو إستخدام المدونات التعميمية عمى مقياس 
تفقت مع البحث الحالى فى استخدام البرامج اإللكترونية فى تعميم  الكفاءة الذاتية ، وا 

" دراسة كفاءة بعنوان ( 2015 -)وئاـ محمد محمدميم االزياء ، وأكدت دراسة تص
 مع البحث الحالىفي تصميم األزياء"  Galaxy for Book Sketch)استخدام تطبيق)

وأنو يتميز بالسيولة والوضوح  ،عمى كفاءة التطبيق إلكترونى فى تعميم تصميم األزياء
ن و زمان بإستخدام اليواتف الذكية والحاسوب ، يسمح ليم بالتعمم والتدريب فى أى مكا

ختمف فى الفئة المستيدفة من التعميم ، ا  والتغمب عمى مشكمة الفروق الفردية فى التعميم و 
بعنوان " تصميم تطبيق  (2013 -أماني شاكر، دمياف مرقص )وتطرقت دراسة 

الكمبيوتر الموحي تعميمي يصمح لتعمم التراكيب النسجية البسيطة عمى اليواتف الذكية و 
إلى تطبيق تعميمي يصمح لتعميم التراكيب النسجية البسيطة عمى اليواتف الذكية  " 

تاحتو لمتحميل المباشر عمى اإلنترنت، وبقياس  والكمبيوتر الموحي، وتم نشر التطبيق وا 
فاعمية التطبيق التعميمي عمى التحصيل المعرفي لدى عينة البحث، ووجد الباحثان 
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وقد إستفادت الباحثة من الدراسة فى معرفة أىمية ،  يجابياً  لمتطبيق عميياتأثيراً إ
وفاعمية استخدام اليواتف المحمولة والكمبيوتر الموحي في العممية التعميمية في مجال 

 تجاه ومضمون البحث الحالي .إالمالبس والنسيج، وىو ما يدعم 
 ـ األزياء وسوؽ العمؿ المحور الثانى : الدرسات السابقة التى تناولت تصمي

" فرص العمل المتاحة بالسوق المحمى بعنوان  (2018-)لولوه غراـ اهلل أكدت دراسة 
فى لخريجات قسم تصميم األزياء والنسيج ومدى توافقيا مع المخرجات األكاديمية " 

التعرف عمى الفرص الوظيفية واإلستثمارية المتاحة بالسوق المحمى لخريجات تصميم 
والنسيج ، والكشف عن المعوقات التى تواجيين أثناء العمل ، وتمبية احتياجات األزياء 

عداد كوادر مدربة ، وىذا مايتفق  سوق العمل من خالل تحسين مستوى الخريج عمميًا وا 
المتخصص عميو البحث الحالى فى مواكبة سوق العمل وتوفير فرص وظيفية لمخريج 

) سحر عمى ، عمى عكس دراسة  موظائفومالئمة مخرجات التعمم ل غير المتخصصو 
بعنوان " بناء وحده تعميمية بنظام التعمم اإللكترونى )البالك بورد(  (2017 –زغموؿ 

فقد أشارت إلى تنمية المعارف والميارات فى تصميم أزياء النساء وقياس فاعميتيا " 
عمم اإللكترونى لدى الطالبات بقسم تصميم األزياء من خالل بناء وحده تعميمية بنظام الت

وتوصمت إلى رضا الطالبات نحو إستخدام البالك ورد كوسيمة لمتعمم ، ولكن ليس لو 
توفير فرص عمل محاولة لعالقة بإحتياجات سوق العمل كما أشار البحث الحالى فى 

بعنوان " تقويم  (2016 –) أنوار عبد الكريـ وأخروف لمخريج ، وأضافت دراسة 
ى والطباعة إلحتياجات سوق العمل بكمية التصاميم والفنون برنامج التصوير التشكيم

مع البحث الحالى فى احتياجات سوق العمل بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن "  
وتوفير فرص وظيفية والجمع بين التعميم والتدريب ، مما يتطمب تحسين نوعية 

عميمى فى مجال التصوير عمى تطوير البنية األساسية لمنظام الت المخرجات مع التركيز
التصوير  نو ركز عمى مجالأختمف البحث الحالى معو فى ا  التشكيمى والطباعة ، و 

كما يشير مضمون البحث صناعة الموضة واألزياء وليس مجال  التشكيمى والطباعة
كاديمية " الدراسات األبعنوان  (2015 -عايدة زايد وأخروف)، وأشارت دراسة الحالى 

مع فى تنمية صناعة المالبس الجاىزة بجميورية مصر العربية "  لتصميم األزياء
تحقيق متطمبات سوق العمل فى مصر من خالل تسميط الضوء  البحث الحالى فى
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عمى دور الدراسة األكاديمية فى مجال تصميم األزياء مطابق لممعايير العالمية وتغير 
رب لمصدر ليا ، ولكنيا رؤية العالم لممجتمع الصناعى المصرى من مقمد موضات الغ

ختمفت مع البحث الحالى فى توفير فرص عمل لمخريج من الكميات والمعاىد المختمفة إ
متخصصة فى مجال األزياء مع اإلستفادة من التطبيقات اإللكترونية وىو ما الغير 

 (2014 –) عزة محمد حممى تجاه ومضمون البحث الحالي ، وتطرقت دراسة إيدعمو 
مج تدريبى لطالبات قسم تصميم األزياء لتنمية معارف وميارات إعداد " برنابعنوان 

إعداد وتدريب  مع مضمون البحث الحالى فىالعينة فى مصانع المالبس الجاىزة " 
وتأىيل الطالبات إلكسابيم ميارات يتطمبيا سوق العمل فى إعداد كوادر فنية مدربة 

اد العينة فى مصانع المالبس الجاىزة تتوافر فييم القدرات المعرفية والميارية فى إعد
ختمف مع البحث فى إعداد وتعميم خريجين من  وتمبية إحتياجات سوق العمل ، وا 
الكميات والمعاىد المختمفة غير متخصصة فى مجال صناعة المالبس الى جانب تنمية 

 ميارة التعمم الذاتى .
 طار النظرى اإل

 بيئة التعميـ والياتؼ الذكى
و يشتى وسائمو أحد أىم الركائر األساسية التى تبنى بيا الحضارات ، فيعد التعميم ب

سادت أمم ومن دونو إندثرت حضارات ؛ ألنيا لم تترك مايخمدىا ، وكان من نتاجو ما 
نعيشو اليوم من طفرة تقنية ىائمة شاممة أصبحت أسبابيا تحيط بجميع شئون الحياة 

( بأنو يصعب فى ىذه 2016 –( ، وأضافت )صباح بنت محمد 2007-)محمد عطا
األيام العثور عمى طالب لم يستخدم اإلنترنت فى حياتو ، فقد أصبح اإلنترنت من أىم 
عصب الحياة المتحضرة ، وعمى الرغم من أن معظم مستخدمى شبكة اإلنترنت 
يستخدمونيا لمترفيو والتسمية أو التواصل مع األصدقاء ؛ إال أن ىناك مجاالت عديدة 

مية قد ال يعممون عنيا ، ومن أجل ذلك كان أولى اإلستفادة من ىذه التقنيات مفيدة وعم
ألن فى تطوره تطور لمحياة بشكل كامل ، وأطمق عمى التعميم عبر اإلنترنت  التعميـىى 

بأنيا وسيمة من وسائل  (2020 –إيياب سمطاف مصطمح التعمم عن بعد ؛ وقد عرفو )
و اإلنترنت ، ويحدث فيو العممية التعميمية دون التعميم ولكن داخل عالم إفتراضى وى

)ىانى اإلتصال بين الطالب والمعمم بحيث يكونا متباعدين زمنيًا ومكانيًا ، وأضاف 
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بأنو الوسيمة التى يباشر بيا المعمم وظيفتو مع طالبو عن طريق  (2020 –حسف 
تعمم بغض النظر عن اإلنترنت ، ويقوم بالتواصل معيم من أجل القيام بعممية التعميم وال

( بأنيا المرحمة التعميمية التى 2018-عالء صادقالمسافة التى تقطع بينيم ، وأكد) 
التتمتع باإلشراف المستمر والمباشر من قبل المعممين لطالبيم ، ولكنيا تخضع 

 .لتخطيط وتنظيم وتوجيو من قبل المعممين
 مبررات إستخداـ التطبيقات اإللكترونية فى التعميـ

 عميم باألجيزة الذكية يمكن من خاللو تخزين كمية كبيرة من المعمومات مما الت
من خالل عمميتى التعمم والمعب ، حيث يحوى صور  ةيجعل التعمم متع

 وممفات وفيديوىات مايجعل ىناك حيوية فى عممية التعميم.
 لفمسفة التعمم عن بعد التى تقوم عمى ةالتعميم بالياتف الذكى يعد ترجمو حقيقي 

 توسيع قاعدة الفرص التعميمية أمام الطالب .
  يوفر التعميم باليواتف الذكية فرص التعاون والمشاركة بين أفراد العممية

 - Junghoon Lee,2007التعميمية دون الحاجة لإللتقاء وجيًا لوجو )
Byungro Lim.) 

  تمكن المعمم من تحميل العديد من التطبيقات المساعدة من خالل متجرPlay 
Store أوApp  Store   مثل التطبيقات الخاصة ببعض الميام اإلدارية

كمتابعة الحضور والغياب، ورصد الدرجات وكتابة المالحظات الخاصة 
 ( .0202-بالمتعممين)أماني شاكر
  مميزات التعميـ بالياتؼ الذكى

 ويختار مايحبو من المواد التعميمية  خمؽ شعور عند المتعمـ باإلستقاللية :
 ميولو وقدراتو وأوقات فراغو . حسب

 التعمم بإستخدام الياتف الشخصى يضمن  حث التواصؿ بيف المتعمـ والمعمـ :
كتساب المعارف والميارات من الطفولة وحتى سن متأخر مع  إستمرارية التعمم وا 

 إتاحة الفرصة لمتفاعل التعميمى بأشكال جديدة .
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  الربط بشبكة اإلنترنت فى : سيولة إمكانية تخصيص محتوى يناسب المتعمـ
أى مكان ، ويوجد الكثير من التطبيقات التى تسيل التعمم بإستعمال الياتف 

 الذكى وتتيح التفاعل مع األخرين ومشاركة الممفات المختمفة معيم . 
  أغمب الطالب اليوم يقتنون أجيزة ذكية وىواتف التحرر مف الزماف والمكاف :

سبيًا بالمقارنة بالحواسيب الشخصية المكتبية محمولة متطورة بتكمفة منخفضة ن
وىذا يشكل ميزة ميمة ينفرد بيا التعمم بالياتف المحمول ويكون قادر عمى 

 التعمم فى أى مكان وزمان بشكل مستقل .
 : إن الطالب يحققون نسب أكبر فى التعميم عند  زيادة الدافعية لدى المتعمـ

تكنولوجى يسيل عممية إستجابتيم  إستخداميم األجيزة الذكية ، فحب كل ماىو
 لمدروس ويرسخ التعمم لدييم عمى المدى البعيد 

                                          (Williams Falecia -2006) 
 عيوب إستخداـ اليواتؼ الذكية فى التعميـ

 .السعة المحدودة لإلتصال بشبكة اإلنترنت 
 . صغر حجم الشاشة مما يجعل من الصعب قراءة الممفات اإللكترونية 
 رية الخاصة باليواتف الذكية. )محدودية ساعات تشغيل البطاGabriel 

Campeanu – 2012) 
ويعتبر التعمم الذاتى إحدى أساليب التعميم التى تتيح توظيف ميارات التعمم بفاعمية 
عالية مما يسيم فى تطوير اإلنسان سموكيًا ومعرفياً ووجدانيًا ، وتزويده بسالح ىام 

مط من أنماط التعمم الذى نعمم فيو يمكنو من إستيعاب معطيات العصر القادم ، وىو ن
 ( .2016 –الطالب كيف يتعمم ما يريد ىو بنفسو أن يتعممو )صباح بنت محمد 

 تصميـ األزياء وسوؽ العمؿ 
يتطور العالم بسرعة كبيرة وربما تكون ىذه الفترة األسرع عمى اإلطالق من حيث 

( ، 2017 –)سحر عمى  اإلختراعات واإلكتشافات العممية والتقدم فى جميع المجاالت
ومما الشك فيو أن عصرنا الحالى يسمى عصر التكنولوجيا الحديثة السريعة والمتطورة 
ستخداماتيا المتنوعة والمتعددة فى كافة مجاالت  ، وذلك بسبب دخول التكنولوجيا وا 
الحياة ، وأصبحنا يومًا بعد يوم ننبير بما تنتجو لنا تمك التقنيات الحديثة من إبداعات 

https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Williams,+Falecia+D/$N;jsessionid=853FC486197674C40104A6E43303DD4A.i-04e9efc8273478988
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ختراعات جعميا تدخل عالم الموضة لتتصدر أجمل إطالالت األزياء ) مروة السيد وا 
 . (2018-إبراىيـ

فتصميم األزياء ىو فن من الفنون المتخصصة وفن وقتى وموسمى ، حيث يتأثر بما 
حولو من توابع الحياة الثقافية والتأثيرات اإلجتماعية ويتسم بالتجديد والتنوع واإلبيار فى 

من موسم بعد موسم ، وىو جزء من السموك اإلنسانى ، والسيما يسعى التصميم 
اإلنسان ليشبع حاجاتو من الممبس والتزين والمظير الجذاب وفى سبيل ذلك يستخدم 

لديو من خيال ومعرفة وميارة فى إبتكار مايحقق لو ىذه اإلحتياجات )  المصمم ما
عممية إختيار وترتيب لمجموعة ( ، ويعد تصميم األزياء ىى 2018 –لولوه غرم اهلل 

من العناصر والمفردات إلستخداميا كوسيمة إتصال مرئية ، وعمى المصمم اإلختيار 
بين عدد ضخم من األفكار واضعًا فى إعتباره وسائل التنفيذ والميارات التى تمكنو من 
تحقيق نجاح التصميم فى عالم الموضة ليصنع تركيبة مرضية من العناصر واألفكار 

( ، فالتصميم Manyoung,sheen-2010مختارة لكى ينجح فى توصيل أفكاره . )ال
عمل إبداعى متجدد فى جميع جوانبو ويؤدى عدة وظائف منيا المادى ومنيا الجمالى. 

واألفكار التصيميمة المبتكرة تستيدف إستعادة مكانة مصر ،  (2019 –)كرامة ثابت 
ل اإلرتقاء بتصميمات المالبس المصرية ، العالمية في مجال الموضة واألزياء من خال

( عمى دعم 2018مايو  29حيث أشارت وزراة التجارة والصناعة فى مجمسيا المنعقد )
كافة المبادرات والمشروعات اليادفة إلى اإلرتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة تنافسيتو 

قميميا وعالميًا، مشيرًا إلى أن االىتمام بمجال التصمي مات والموضة يضع محميًا وا 
 -المنتج المصري عمى خريطة اإلنتاج العالمي المتميز ، وأكد الميندس )طارق قابيل 

وزير التجارة والصناعة( خالل المقاء الموسع الذى عقده أن التوجيات الحالية لمحكومة 
المصرية سيسيم في وضع مصر عمى خريطة أسابيع الموضة العالمية المقامة سنويًأ 

 (2018 –المدن الرئيسية العالمية . )موقع وزراة التجارة والصناعة بالعواصم و 
bic/MediaCenter/News/Pages/http://www.mti.gov.eg/Araوزير-

-مجمس-أول-انشاء-واألزياء-الموضة-شركات-ممثمى-مع-يبحث-والصناعة-التجارة
 aspx.والموضة-لمتصميمات-مصرى

http://www.mti.gov.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/وزير-التجارة-والصناعة-يبحث-مع-ممثلى-شركات-الموضة-والأزياء-انشاء-أول-مجلس-مصرى-للتصميمات-والموضة.aspx
http://www.mti.gov.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/وزير-التجارة-والصناعة-يبحث-مع-ممثلى-شركات-الموضة-والأزياء-انشاء-أول-مجلس-مصرى-للتصميمات-والموضة.aspx
http://www.mti.gov.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/وزير-التجارة-والصناعة-يبحث-مع-ممثلى-شركات-الموضة-والأزياء-انشاء-أول-مجلس-مصرى-للتصميمات-والموضة.aspx
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بدعم وتشجيع المواىب  المجمس المصري لألزياء والتصميـ والموضةوأضاف 
صناعة المحمية والمشروعات المصرية في مجال األزياء والموضة ، ويسيم في توجيو ال

لتمبية المعايير العالمية لمتصميمات والجودة وتطوير ميارات المصممين المصريين ، 
باإلضافة إلى تشجيع أصحاب العالمات التجارية والمصممين العالميين عمى اإلىتمام 

ستشارات وتطوير بالمنتج المصري ، وذلك من خالل تقديم خدمات التعميم والتدريب واإل
وتنمية رأس المال البشري من خالل تقديم برامج تدريبية  الدعم المالي المشروعات و 

متخصصة تغطى كافة جوانب الصناعة و تعزيز العالقات بين مجالس األزياء ورواد 
 .الصناع ووسائل اإلعالم العالمية لمتعريف بصناعة األزياء والتصميم والموضة

محاور أساسية  5ة تنطوي عمى فإستراتيجية عمل المجمس الوزارى لمتجارة والصناع
حيث يستيدف جذب المواىب الشابة إلى مجال صناعة األزياء  التعميـوأىميم محور  ،

والتصميم ، الفتا الى أن محور التكنولوجيا يستيدف اإلرتقاء بمنظومة البحث العممي 
  ة.والموض والتصميم والتسويق واإلنتاج والمبيعات وتجارة التجزئة في مجال التصميمات

فمينة تصميم األزياء يتوقع أن تكون قادرة مستقباًل عمى إستيعاب عدد كبير من 
فيى من الحرف الناجحة التى يحتاج إلييا سوق العمل حيث ، الموظفين والموظفات 

ستيعاب عدد من  تسيم فى التنمية اإلقتصادية ، كما أنيا تعمل عمى تقميص البطالة وا 
 (.2018 –مجال ) لولوه غرام اهلل الخريجين ممن يعممون فى ىذا ال

 الدراسة التطبيقية
( إلستتتطالع رأى المتخصصتتين 1)ممحتتق إستتتبيان إستتتمارةعمتتل قامتتت الباحثتتة ب -1

مالئمتتتتتة لقيتتتتتاس ( محكمتتتتتين 10فتتتتى مجتتتتتال المالبتتتتتس والنستتتتتيج وكتتتتتان عتتتتتددىم )
(  فتى إكستاب Fashion Design Flat Sketch Appالتطبيتق اإللكترونتى )
جابيتًا نحتو تعمتيم تصتميم األزيتاء بإستتخدام اليتاتف المحمتول الخريجين إتجاىًا إي

مشتكمة  الحتد متنو ، وصتالحية التطبيتق فتى تعمتم تصتميم االزيتاء  ، الخاص بيم
 مواكبتو لسوق العمل.البطالة و 

 Fashion Design Flatأسباب إختيار الباحثة لمتطبيؽ اإللكترونى ) -2
Sketch App:) 

 تحميمتو متن اإلنترنتت بنظتام تشتغيل  ختارت الباحثة التطبيق وذلتك ألنإ
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 (IOS – Android ًوىما األنظمة األوسع إنتشارا ) .فى العالم 
  ى رسوم عند تحميمو .أيمتاز التطبيق  بأنو مجانى وال يتم دفع 
 عمى الياتف . حميمويمتاز التطبيق بحجمو الصغير عند ت 
 يميليتيح التطبيق رؤية جديدة وىو تخزين الصور عمى الياتف أو اإل. 
 ساعد المصتمم عمتى يحتوى شريط أدواتو عمى العديد من األفكار التى ت

 .اإلبتكار
  موديل . 1000يتميز بعمل أكثر من 
  ستخدام التطبيق عمى ىاتف ذكى او نوت أو حاسوب شخصىإيتيح. 

 Fashion)بعتتتتتتد صتتتتتتالحية التطبيتتتتتتق اإللكترونتتتتتتى  : طالعيةالدراسػػػػػػة اإلسػػػػػػت -3
Design Flat Sketch App ) عمتتيم تصتتميم األزيتتاء لمختتريجين ، تتتم فتتى ت

( لمختتتريجين متتتن الكميتتتات والمعاىتتتد المختمفتتتة 2)ممحتتتق طالعيةعمتتتل دراستتتة إستتتت
ختتريج  30غيتتر متخصصتتة فتتى مجتتال المالبتتس واألزيتتاء والموضتتة وعتتددىم ) 

متتن حيتتث ) معتترفتيم  ئيتتمأستتئمة لمحصتتول عمتتى أرا 6وخريجتتة(  لإلجابتتة عمتتى 
واكبة سوق العمتل فتى مجتال صتناعة األزيتاء م –رغبتيم فى التعمم  –بالبرنامج 

رغبتتتو الختتتريجين فتتتي تعمتتتم  ومتتتن ختتتالل الدراستتتة تتتتم التوصتتتل إلتتتى، والموضتتتة ( 
 الميارة الالزمو لمواكبة سوق العمل . إكسابيمالبرنامج و 

 Fashion Design Flat Sketch)قامت الباحثة بشرح التطبيق اإللكترونى -4
App) ياتف الخاص بكل خريج ) عينة بداية من تحميل التطبيق عمى ال

 رجالى وحريمى بنطمون –بموزة  من) لممالبس إعداد تصميماتالبحث ( بيدف 
لمواكبة جونمة ( ،  –فستان  – رجالى وحريمى جاكت – حريمى سالوبيت –

سوق العمل وتقميل مشكمة البطالة لمخريجين من الكميات والمعاىد المختمفة 
 . موضةغير المتخصصة فى مجال صناعة ال

( أون الين ، لشرح Zoomخريج وخريجة( من خالل برنامج ) 30تم مقابمة ) -5
وكيفية  (Fashion Design Flat Sketch App)التطبيق اإللكترونى

 إستخدامو بيدف إعداد تصميمات مبتكرة.
تٕظاَ : بدأ تحميل البرنامج من اإلنترنت  الخطوات المتبعة لشرح التطبيؽ -6
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الياتف الذكى الخاص بكل خريج من  ػٍٝ (IOS – Androidذشغ١ً ) 
  تى:خالل الرابط اآل

https://www.fashiondesignapp.com       
قطع  6تم شرح مكونات التطبيق اإللكترونى ، حيث يتكون التطبيق من 

 ، ويوجدجاكت (  ممبسية ) بموزة ، جونمة ، بنطمون ، فستان ، سالوبيت ،
تصميم لمكم( و )أيقونة  22بيا أكماـ يحتوى عمى )أيقونة  ذىشريط الميام ال

تصميم  34بيا  جيوبمكمل ثابت( و )أيقونة  30بيا مكمالت مالبس ثابتة 
 مكمالت ثابتةأحزمة مختمفة( و ) أيقونة  10بيا  أحزمةلمجيب( و ) أيقونة 

كولة لكل  36بالجاكت بيا  خاص أكواؿمكمل ( و ) أيقونة  12لمغمق بيا 
دوران رقبة كولة خاصة بيا( ، وتم شرح إستخدام جميع أدوات التطبيق فى 
رسم التصميمات بغرض الحصول عمى تشكيمة أوسع من األفكار وتخزينيا 

 عمى الياتف.
( لمخريجين )عينة 3تحصيمى معرفى )ممحق إختبارقامت الباحثة بعمل  -7

رسال )، ( أون الين Zoomمن خالل برنامج )البحث(   اإلختباربو ( formsوا 
 Fashion)التطبيق اإللكترونى لقياس المعارف والمفاىيم النظرية التى ترتبط ب

Design Flat Sketch App) بإستخدام الياتف  فى تعميم تصميم األزياء
 الذكى.

( معتمدًا عمى إستخدام الياتف الذكى 4ميارى )ممحق إختبارعمل تم و  -8
عداد ( أون الين ، و Zoomمن خالل برنامج )ينة البحث ( لمخريجين )ع ا 
( Fashion Design Flat Sketch App)التطبيق اإللكترونى تصميمات ب

رساليا مرة أخرى لمباحثة لتقي  .ميايوا 
األزياء  ( لمخريجين فى مجال صناعة5تم عمل بطاقة قياس آراء )ممحق -9

 Fashion Design Flat Sketch)التطبيق اإللكترونى نحو والموضة 

App) بإستخدام الياتف الذكى. فى تعميم تصميم األزياء 
 
 

https://www.fashiondesignapp.com/
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 Fashionفيما يمى صور توضيحية لخطوات تحميؿ وتشغيؿ التطبيؽ اإللكترونى )و 
Design Flat Sketch App : عمى الياتؼ الخاص ) 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

التطبيؽ ( عمى Blouses)ح خطوات تصميـ البموزة توضصور وفيما يمى 
  ( : Fashion Design Flat Sketch Appاإللكترونى )

 



 

 516 

2022 مارسػ  وفوالثالث التاسعػ العدد  الثامفالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

التطبيؽ اإللكترونى ( عمى Skirts)ح خطوات تصميـ الجونمة توضصور وفيما يمى 
(Fashion Design Flat Sketch App : )  
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

التطبيؽ ( عمى Dresses)ح خطوات تصميـ الفستاف توضصور وفيما يمى 
 ( : Fashion Design Flat Sketch Appاإللكترونى )
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

التطبيؽ اإللكترونى ( عمى Pants)ح خطوات تصميـ البنطموف توضصور وفيما يمى 
(Fashion Design Flat Sketch App : )  
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

التطبيؽ ( عمى Jackets)خطوات تصميـ الجاكت  حتوضصور يما يمى وف
  ( : Fashion Design Flat Sketch Appاإللكترونى )
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

التطبيؽ ( عمى Jumpsuit)طوات تصميـ السالوبيت ح ختوضصور وفيما يمى 
 ( : Fashion Design Flat Sketch Appاإللكترونى )
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 المعالجة اإلحصائية 
 دوات الدراسة إعداد أ

 السادة المحكمين( . قبل)من  لتقييم التطبيق اإللكترونى إستبيان إستمارة 
  طالعيةستإدراسة . 
 ستمارةميارى و  إختبار  داء الميارى .لتقييم األ ا 
 تحصيمى .  إختبار 
 الخريجينراء أقياس  إستمارة . 

 Fashion Designرطث١ك اإلٌىرزٚٔٝ )اٌ فاػ١ٍح دٛي  إسرث١اْ إسرّارجإػذاد  أواًل :

Flat Sketch App ٌرؼ١ٍُ ذظ١ُّ األس٠اء ٌٍخز٠ذ١ٓ فٝ ِجاي طٕاػح األس٠اء )

 ى١ّٓ( :ٚاٌّٛضح ٌّٛاوثح سٛق اٌؼًّ )ِٓ ٚجٙح ٔظز اٌسادج اٌّذ
 -: اإلستبيافوفيما يمى الخطوات التى تـ مراعاتيا لبناء 

  اإلستبيانتحديد اليدف من . 
  اإلستبيانإعداد جدول مواصفات . 
  وصياغتيا . اإلستبيانإختيار نوع  بنود 
  اإلستبيانترتيب بنود . 
  اإلستبيانإعداد تعميمات . 
 إعداد مفتاح التصحيح 
  ة .فى صورتو األولي اإلستبيانوضع 
  ( . اإلستبيان) ضبط  اإلستبيانتجريب وتقنيين 
  فى صورتو النيائية اإلستبيانصياغة 

 : اإلستبيافاليدؼ مف 
( لتعمتتيم Fashion Design Flat Sketch Appالتطبيتتق اإللكترونتتى ) فاعميتتة

 .تصميم األزياء لمخريحين فى مجال صناعة األزياء والموضة لمواكبة سوق العمل
 :  ستبيافاإلتحديد محاور 

 ( المحػور األوؿ : التطبيػؽ اإللكترونػىFashion Design Flat Sketch 
App) 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 التطبيق سيل الوصول إليو من الياتف الذكى أو الحاسوب. .1
( جتذاب Fashion Design Flat Sketch Appالشتكل العتام لمتطبيتق ) .2

 مخريجين .ل ومشوق
 لغة التطبيق بسيطة وسيل فيميا لبدء التعمم. .3
خصتتتائص التطبيتتتق اإللكترونتتتى كتتتافى لتعمتتتيم المبتتتتدئين تصتتتميم إمكانيتتتات و  .4

 األزياء.
إستتتتتموب عتتتتترض مكونتتتتتات وأجتتتتتزاء التصتتتتتميم مشتتتتتوق لمستتتتتتخدمى التطبيتتتتتق  .5

(Fashion Design Flat Sketch App.) 
 بو خطوات كثيرة لموصول لصفحة البداية.ال يوجد عند فتح التطبيق  .6

 لتطبيؽ اإللكترونى )المحور الثاني: تعميـ تصميـ األزياء مف خالؿ  اFashion 
Design Flat Sketch App) 

 التنوع فى القطع الممبسية بمقاساتيا المختمفة تسيم فى صناعة األزياء والموضة. .1
عرض القطع أواًل ثم إضافة المكمالت الالزمة إلكمال التصميم  يجعل التطبيق  .2

 تفاعمى مع مستخدميو .
م تصميم األزياء وتفعيل عنصر يصمح التطبيق اإللكترونى بوجو عام لتعمي .3

 اإلبتكار.
 يخدم التطبيق صناعة األزياء والموضة . .4
 خريجين( فعال فى إكساب الFashion Design Flat Sketch Appالتطبيق ) .5

إتجاىا إيجابيا نحو تعميم تصميم األزياء من خالل الياتف الذكى الشخصى أو 
 الحاسوب .

ودة داخل شريط األدوات كافى لجعل تصنيف أيقونات المكمالت الممبسية الموج .6
 المصمم يبتكر.

 جميع القطع الممبسية الموجودة فى التطبيق تسيم فى عممية تعميم  تصميم األزياء. .7
 Fashion Designوضوح أسس التصميم وعناصره فى التطبيق اإللكترونى ) .8

Flat Sketch App) 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

لمكمتتالت  لموصتتول التطبيتتق يتميتتز بالحداثتتة متتع تتتوفير عنصتتر التغييتتر فتتى جميتتع ا .9
 الى تصميم مميز.

  -: اإلستبيافإعداد جدوؿ مواصفات 
 الخاصة بالمحكميف اإلستبياف( يوضح محاور  1جػػدوؿ ) 

اإلستبيافمحاور   عدد البنود 
 6 .(Fashion Design Flat Sketch Appالتطبيؽ اإللكترونى )

 Fashion Design Flatتعميـ تصميـ األزياء مف خالؿ  التطبيؽ اإللكترونى )
.(Sketch App 

9 

 15 المجموع

  -فى صورتو األولية : اإلستبيافوضع 
( محاور)التطبيق اإللكترونى 2فى صورتو األولية وىو يتكون من )  اإلستبيانتم وضع 

(Fashion Design Flat Sketch App)- تعميم تصميم األزياء من خالل  التطبيتق
(( ولكتل محتور مجموعتة متن Fashion Design Flat Sketch Appاإللكترونتى )

بنود (  9بنود( ، المحور الثانى يتكون من ) 6البنود وىى :  المحور األول يتكون من )
. 

 ( :  اإلستبياف) ضبط  اإلستبيافتجريب وتقنيف 
 وذلك بتعيين الصدق والثبات لو كما يأتى : اإلستبيانتم تقنين 

 :  اإلستبيافأواًل : صدؽ 
 رى ) صدؽ المحكميف ( :. الصدؽ الظاى1

وذلك  ين( محكم10فى صورتو األولية عمى المحكمين وعددىم ) اإلستبيانتم عرض 
 .إلبداء أرائيم 
تفتاق إستتبقت الباحثتة عمتى البنتود التتي حصتمت عمتى نستبة إتفاق المحكمين إوفى ضوء 

دختالو % فأكثر( من عتدد المحكمتين ، وتتم إعتادة صتياغة بعتض العبتارات 80) بعتض  ا 
 عديالت عمييا بناءًا عمي مالحظات المحكمين.الت
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  -. الصدؽ البنائى ) التجانس الداخمى ( :2
 تباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لممحور الذى تنتمي إليو العبارةإل معامؿ ا ( 2 جدوؿ )

 معامؿ العبارة
 معامؿ العبارة الداللة االرتباط

 الداللة االرتباط

 0.00 **0.785 2 المحور األوؿ 
1 0.826** 0.00 3 0.785** 0.00 
2 0.943** 0.00 4 0.699** 0.00 
3 0.668** 0.00 5 0.675** 0.00 
4 0.610** 0.00 6 0.756** 0.00 
5 0.658** 0.00 7 0.846* 0.00 
6 0.867** 0.00 8 0.638** 0.00 

 0.00 **0.638 9 المحور الثانى
1 0.867** 0.00    

                        (        0.01** داؿ إحصائيا عند مستوى )                             
تتمتتع بعالقتة إرتباطيتة دالتة إحصتائيًا متع  اإلستتبيانيتبين من الجدول أن جميع عبارات 

( وبالتتتالى فتتإن 0.01درجتتة المحتتور التتتى تنتمتتى إليتتو وجميعيتتا دالتتة عنتتد مستتتوى داللتتة )
ماسكة وتنتمي كل عبارة إلى المحور الذي يتضمنيا ممتا يتدل عمتى مت اإلستبيانعبارات 

 يقيس ما وضع من أجمو . اإلستبيان، و  ستبيانالتجانس الداخمي لإل
 -:اإلستبيافثانيًا : ثبات 

الداخمي بواسطة معادلة ألفا  اإلتساقتم حساب معامل  اإلستبيانلمتأكد من ثبات   
 ( . 3وقد جاءت النتائج كما في جدول )  Alphaكرونباخ 

 المحكميف إستبياف( معامؿ الثبات ألفا كرونباخ لمحاور  3جدوؿ )  

 المحاور
قيمة معامؿ 

 الثبات
 0.781 :(Fashion Design Flat Sketch App) التطبيق اإللكترونى

 0.854 .(Fashion Design  Flat Sketch App)  تعميم تصميم األزياء من خالل التطبيق اإللكترونى

 0.817 ثبات األداة الكمي
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

الثالثة الرئيسة الموضحة بالجدول  اإلستبيانوفي ضوء نتائج معامالت الثبات لمحاور 
السابق، لم يتم حذف أي محور من المحاور، حيث كانت معامالت الثبات مرتفعة في 

(  3رقم )  ، كما يتضح من الجدول0.854و  0.781كل المحاور، وتراوحت مابين 
 ، وجميعيا دالة .0.817الكمي  اإلستبيانأن معامل ثبات 

 فى صورتو النيائية :  اإلستبيافصياغة 
( محور)التطبيتق اإللكترونتى 2فى صورتو النيائية وىتو يتكتون متن ) اإلستبيانتم وضع 

(Fashion Design Flat Sketch App)،  تصتتميم األزيتتاء متتن ختتالل التطبيتتق
(( ولكتل محتور مجموعتة متن Fashion Design Flat Sketch Appاإللكترونتى )

 9عبتارات( ، المحتور الثتانى يتكتون متن ) 6العبارات وىى : المحتور األول يتكتون متن )
 عبارات ( .

 التجانس الداخمى  الصدؽ :   : ستمارات األداء الميارىإتجريب وتقنيف 
 االداء الميارى ستمارةوالدرجة الكمية إل( يوضح معامالت ارتباط التوافؽ بيف درجات كؿ عبارة  4جدوؿ ) 

 معامؿ العبارة
 معامؿ العبارة الداللة االرتباط

 الداللة االرتباط

1 0.768** 0.000 14 0.782** 0.000 
2 0.846** 0.000 15 0.824** 0.000 
3 0.943**  0.000 16 0.564**  0.000 
4 0.824**  0.000 17 0.975**  0.000 
5 0.564**  0.000 18 0.824**  0.000 
6 0.975**  0.000 19 0.564**  0.000 
7 0.842**  0.000 20 0.975**  0.000 
8 0.765**  0.000 21 0.824**  0.000 
9 0.813**  0.000 22 0.564**  0.000 
10 0.652**  0.000 23 0.975**  0.000 
11 0.731**  0.000 24 0.824**  0.000 
12 0.832**  0.000 25 0.564**  0.000 
13 0.719**  0.000 26 0.975**  0.000 

 (  0.01** داؿ إحصائيا عند مستوى )  
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االداء الميارى تتمتع بعالقة إرتباطية دالة  إستمارةيتبين من الجدول أن جميع عبارات 
حيث تراوحت معامالت االرتباط بين  ستمارةإحصائيًا مع الدرجة الكمية لإل

(، وبالتالى فإن 0.01ند مستوى داللة )**( وجميعيا دالة ع0.564**(، )0.943)
، واالداة تقيس ما ستمارةمتماسكة مما يدل عمى التجانس الداخمي لإل ستمارةعبارات اإل

 وضعت من أجمو .
  معامل ثبات التجزئة النصفية الثبات :

 االداء الميارى ستمارة(  معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية إل  5جدوؿ )

 اإلختبار

بطريقة التجزئة النصفيةالثبات   

معامؿ إرتباط 
بيرسوف بيف نصفى 

 اإلختبار

معامؿ الثبات محور التصحيح 
 بمعادلة سبيرماف التصحيحية

داء الميارى األ  0.603 0.768 

، 0.768الكمى  ستمارةتبين أن معامل ثبات اإل اإلختباروفي ضوء نتائج معامل ثبات 
  ت عالى  .مما يوضح أن األداة تتمتع بمعامل ثبا

 التحصيمي اإلختبارتجريب وتقنيف 
 الصدؽ الظاىري )صدؽ المحكميف(:

التحصيل فى صورتو األولية عمى مجموعة من  إختبارتم عرض  :اإلختبارصدؽ 
 .المتخصصين فى المالبس والنسيج لتحقيق صدق المحتوى
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 : معامؿ الصعوبة والسيولة
اإلختبارسؤاؿ مف أسئمة ( معامالت السيولة والصعوبة لكؿ  6 جدوؿ )  

 معامؿ العبارة
 الصعوبة

معامؿ 
 السيولة

 معامؿ العبارة
 الصعوبة

معامؿ 
 السيولة

1 0.50 0.50 15 0.31 0.69 
2 0.58 0.42 16 0.46 0.54 
3 0.38 0.62 17 0.38 0.62 
4 0.38 0.62 18 0.31 0.69 
5 0.35 0.65 19 0.38 0.62 
6 0.50 0.50 20 0.38 0.62 
7 0.38 0.62 21 0.50 0.50 
8 0.54 0.46 22 0.35 0.65 
9 0.50 0.50 23 0.38 0.62 
10 0.35 0.65 24 0.31 0.69 
11 0.42 0.58 25 0.31 0.69 
12 0.31 0.69 26 0.31 0.69 
13 0.31 0.69 27 0.31 0.69 
14 0.35 0.65    

سؤال من أسئمة  ( قيم معامالت السيولة الصعوبة لكل 6 يتبين من الجدول رقم )
تندرج ضمن المدى المقبول لنسبة السيولو والصعوبة المتعارف عمييا فى ىذا  اإلختبار

 ( . 0.70 – 0.30الخصوص والمحصورة ما بين )
  الثبات : معامؿ ألفا كرونباخ

التحصيمى  ختبارمعامؿ الثبات ألفا كرونباخ لإل(   7 جدوؿ )  

(0.01الداللة )مستوى  قيمة معامؿ الثبات  اإلختبار  

تحصيمي  إختبار  دالة  0.894 
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، 0.894الكمى  اإلختبارتبين أن معامل ثبات  اإلختباروفي ضوء نتائج معامل ثبات 
 يتمتع بمعامل ثبات عالى.  اإلختبارمما يوضح أن 

  خريجيفال إتجاىاتلقياس  إستبياف إستمارة
  -تجريب وتقنيف المقياس ) ضبط المقياس ( :  .1

 المقياس وذلك بتعيين الصدق والثبات لو كما يأتى :تم تقنين 
 :المقياسأواًل : صدؽ 

 الظاىرى ) صدؽ المحكميف ( : الصدؽ 
( محكم وذلك إلبداء 10تم عرض المقياس فى صورتو األولية عمى المحكمين وعددىم )

 رائيم فيما يمى : آ
 المقياسبيف المحكميف عمى صالحية كؿ عبارة  فى  نسب اإلتفاؽ ( 8جدوؿ ) 

انًحٕر 

 األٔل
 انُسبت انعذد

انًحٕر 

 انثاَٗ
 انُسبت انعذد

انًحٕر 

 انثانث
 انُسبت انعذد

انًحٕر 

 انثانث
 انُسبت انعذد

1 8 88%  1 18 188%  1 9 98%  18 18 188%  

2 18 188%  2 9 98%  2 18 188%  11 9 98%  

3 18 188%  3 8 88%  3 9 98%  12 8 88%  

4 9 98%  4 9 98%  4 18 188%  13 9 98%  

5 8 88%  5 18 188%  5 8 88%  14 18 188%  

6 9 98%  6 18 188%  6 8 88%  15 18 188%  

7 18 188%  7 8 88%  7 18 188%  16 18 188%  

8 8 88%  8 9 98%  8 18 188%  17 8 88%  

      9 9 98%     

ستتتبقت الباحثتتتة عمتتتى العبتتارات التتتتى حصتتمت عمتتتى نستتتبة إوفتتى ضتتتوء إتفتتاق المحكمتتتين 
% فتتأكثر( متتن عتتدد المحكمتتين، وحتتذفت العبتتارات التتتى حصتتمت عمتتى نستتبة 80إتفتتاق )

وأدختل بعتض التعتديالت % ( وقد تم إعتادة صتياغة بعتض العبتارات 80إتفاق اقل من )
 عمييا فى الترتيب ، بناءًا عمي مالحظات المحكمين.
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 : التجانس الداخمى 

تباطية دالة إحصائيًا مع تتمتع بعالقة إر  اإلستبيانيتبين من الجدول أن جميع عبارات 
(، كما تبين أن عبارات 0.0.الدرجة الكمية لممقياس وجميعيا دالة عند مستوى داللة )

المقياس تتمتع بعالقة إرتباطية دالة إحصائيًا مع درجة المحور التى تنتمى إليو 
( ،  وبالتالى فإن عبارات المقياس متماسكة 0.0.وجميعيا دالة عند مستوى داللة )

مي كل عبارة إلى المحور الذي يتضمنيا مما يدل عمى التجانس الداخمي لممقياس ، وتنت
 يقيس ما وضع من أجمو . اإلستبيانو 

  ثبات المقياس:
قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس بإستخدام عدة طرق وىى )معامل ألفا 

 كرونباخ ، التجزئة النصفية وكانت النتائج كالتالي:
( أن معامالت  10من الجدول )  يتضحكرونباخ: بالنسبة لمعامؿ ألفا  .1

:  0.935الثبات لكل محور من محاور المقياس تراوحت ما بين )
 (.0.886(، قيمة معامل ألفا لممقياس ككل كانت )0.857
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تبين من وبالنسبة لمعامؿ التجزئة النصفية )معادلة سبيرماف التصحيحية(:  .2
 الجدول

:  0.814من المحاور تراوحت مابين )( أن معامالت الثبات لكل محور  5) 
 (.0.865(، قيمة ثبات المقياس ككل )0.894
معامالت تدل عمى تمتع المقياس بدرجة عالية من الثبات، يدل ذلك عمى وكميا 

 صالحية المقياس لمتطبيق.
( قيـ معامؿ الثبات لكؿ محور مف محاور المقياس 10جدوؿ )   

 انًحأر 
عذد 

 انعباراث

يعايم 

أنفا 

َٔباخكز  

يعايم انتجشئت 

انُصفٛت 

 –)سبٛزياٌ 

 بزأٌ(

 Fashion Designاإلتجاِ َحٕ انتطبٛك اإلنكتزَٔٗ )

Flat Sketch App.) 
8 8.935 8.814 

اإلتجاِ َحٕ تعهٛى تصًٛى األسٚاء نهخزٚحٍٛ فٗ يجال 

 صُاعت األسٚاء ٔانًٕضت نًٕاكبت سٕق انعًم
8 8.857 8.894 

ألسٚاء يٍ خالل انتطبٛك اإلتجاِ َحٕ تعهٛى تصًٛى ا

 (.Fashion Design Flat Sketch Appاإلنكتزَٔٗ)
17 8.867 8.889 

 8.865 8.886 33 انًمٛاص ككم 

 صياغة المقياس فى صورتو النيائية : 
( محاور ولكل محور مجموعة 3فى صورتو النيائية وىو يتكون من ) المقياس تم وضع

 Fashionنحو التطبيؽ اإللكترونى ) اإلتجاهمن البنود وىى: المحور األول )
Design Flat Sketch App.)( يتكون من )اإلتجاه عبارات( ، المحور الثانى)8

فى مجاؿ صناعة األزياء والموضة لمواكبة  نحو تعميـ تصميـ األزياء لمخريحيف
اإلتجاه نحو تعميـ تصميـ عبارات ( ، المحور الثالث )8يتكون من ) سوؽ العمؿ(، 

 Fashion Design Flat Sketchف خالؿ التطبيؽ اإللكترونى)األزياء م
App).) (ةعبار  17يتكون من). 

 وتفسيرىا ومناقشتيا النتائجتحميؿ 
 - :تم استخدام أساليب المعالجة اإلحصائية التالية لمتحقق من 
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 صحة الفرض األوؿ:  
لتحقتتتق متتتن اتتتتم  تطبيتتتق اإللكترونتتتىلمعرفتتتة الفتتتروق بتتتين أراء الستتتادة المحكمتتتين حتتتول ال

"يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف أراء : التتذى يتتنص عمتتى الفتترض األول صتتحة 
حستاب المتوستط الحستابي )م(  متن ختالل  "السادة المحكميف فى التطبيػؽ اإللكترونػى 

واالنحراف المعياري )ع( والتكرارات والنسب المئوية ألراء الستادة المحكمتين في)التطبيتق 
(، تعمتيم تصتميم األزيتاء متن Fashion Design Flat Sketch Appاإللكترونتى )

 إستتمارة(( بFashion Design Flat Sketch Appختالل  التطبيتق اإللكترونتى )
 وذلك كاألتي: تطبيقالتحكيم التي تصف ال

 (Fashion Design Flat Sketch Appأوال: التطبيؽ اإللكترونى )
 (Fashion Design Flat Sketch Appحيتث يشتمل التطبيتق اإللكترونتى )

 ( وكانت النتائج كما بالجدول التالي:6( إلي )1لتحكيم البرنامج العبارات من)
 

وؿ المحور االوؿ(التكرارات والنسب المئوية ألراء المحكميف ح 11جدوؿ)   
 ع و انعبارة و

 ال أٔافك إنٗ حذ يا أٔافك

ْ % ْ % ْ % 

1 
انتطبٛك سٓم انٕصٕل إنّٛ يٍ 

 .أٔ انحاسٕب انٓاتف انذكٗ
2.80 0.17 12 88%  3 28%  8 0%  

2 

 Fashion) انشكم انعاو نهتطبٛك

Design Flat Sketch App) 

 .هخزٚجٍٛنجذاب ٔيشٕق 

2.73 0.21 11 73%  4 27%  8 0%  

3 
نغت انتطبٛك بسٛطت ٔسٓم فًٓٓا 

 .نبذء انتعهى
3.00 0.00 15 188%  0 8%  8 0%  

4 

إيكاَٛاث ٔخصائص انتطبٛك 

 انخزٚجٍٛكافٗ نتعهٛى  اإلنكتزَٔٗ

 .تصًٛى األسٚاء

2.93 0.07 14 93%  1 7%  8 0%  

5 

إسهٕب عزض يكَٕاث ٔأجشاء 

 انتصًٛى يشٕق نًستخذيٗ انتطبٛك

(Fashion Design Flat 

Sketch App). 

2.87 0.12 13 86%  2 14%  8 0%  

6 
عُذ فتح انتطبٛك ال ٕٚجذ بّ خطٕاث 

 .كثٛزة نهٕصٕل نصفحت انبذاٚت
2.67 0.24 10 66%  5 34%  0 0%  
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راء المحكميف فى المحور االوؿ( المتوسط الحسابى أل  1شكؿ )   

متتتتتن الجتتتتتدول  والشتتتتتكل الستتتتتابق يتضتتتتتح أن المتوستتتتتطات الحستتتتتابية تراوحتتتتتت متتتتتا بتتتتتتين 
 (.0.00، 0.24( بانحرافات معيارية تراوحت ما بين )2.67، 3.00)

العبتارات التتي تصتف البرنتامج كما يتضح أن ىناك فروقا بين أراء السادة المحكمين في 
التحكيم وكانت الفروق لصالح االستجابة )اوافق( والتتي تعنتي الموافقتة )مالئمتة  إستمارةب

( بنسبة 3%( وفي العبارة رقم ) 90بدرجة كبيرة( في جميع العبارات بنسبة مئوية قدرىا)
نتتامج %( وىتذا يوضتح اتفتتاق نستبة كبيترة متن المحكمتتين عمتي صتالحية البر 100مئويتة )

 (.Fashion Design Flat Sketch Appمن ناحية التطبيق اإللكترونى )
 Fashion Designثانيا: تعميـ تصميـ األزياء مف خالؿ التطبيؽ اإللكتروني )

Flat Sketch App:)( 15( إلي )7حيث يشمل استخدام البرنامج العبارات من )
 وكانت النتائج كما بالجدول التالي:

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

التطبٌق سهل 
الوصول إلٌه من 
الهاتف الذكى أو 

 .الحاسوب

الشكل العام 
للتطبٌق 

(Fashion 
Design Flat 
Sketch App) 
جذاب ومشوق 

 .للخرٌجٌن 

لغة التطبٌق بسٌطة 
وسهل فهمها لبدء 

 .التعلم

إمكانٌات 
وخصائص 
التطبٌق 

اإللكترونى كافى 
لتعلٌم الخرٌجٌن 

 .تصمٌم األزٌاء

إسلوب عرض 
مكونات وأجزاء 
التصمٌم مشوق 

لمستخدمى التطبٌق 
(Fashion 

Design Flat 
Sketch App). 

عند فتح التطبٌق ال 
ٌوجد به خطوات 
كثٌرة للوصول 
 .لصفحة البداٌة

 Fashion Design Flat Sketch)التطبيق اإللكترونى 
App) 
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توسط الحسابى ألراء المحكميف فى سيولة االستخداـ( الم 2شكؿ )   

متتتتتتن الجتتتتتتدول والشتتتتتتكل الستتتتتتابق يتضتتتتتتح أن المتوستتتتتتطات الحستتتتتتابية تراوحتتتتتتت متتتتتتا بتتتتتتين 
 (.0.0، 0.26( بانحرافات معيارية تراوحت ما بين )2.60، 3.00)

كما يتضح أن ىناك فروقا بين أراء السادة المحكمين في العبتارات التتي تصتف البرنتامج 
 Fashion Designعمتيم تصتميم األزيتاء متن ختالل التطبيتق اإللكترونتى )متن حيتث ت

Flat Sketch App ( وكانتت الفتروق لصتالح االستتجابة )أوافتق( والتتي تعنتي الموافقتة
( بنستتبة مئويتتتة 78889810811813814815)مالئمتتة بدرجتتة كبيتترة( فتتي العبتتارات أرقتتام )
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%( وىتذا يوضتح اتفتاق نستبة 100)( بنسبة مئويتة 12%( وفي العبارة رقم ) 90قدرىا )
 كبيرة من المحكمين عمى صالحية البرنامج.

كما تم حساب المتوسط الحسابي )م( واالنحراف المعياري)ع( والتكرارات النستب المئويتة 
( لمعرفة الداللة اإلحصائية لمفروق بين أراء السادة المحكمين حول العبارات 2وقيمة )كا

 برنامج ككل وكانت النتائج كما بالجدول التالي:التي تصف الجوانب المختمفة لم
( ألراء السادة المحكميف حوؿ البرنامج ككؿ2( قيمة )كا 13 جدوؿ )  

 ع و انًحٕر
 ال أٚافك إٌٝ دذ ِا أٚافك

كا
2

 
ٌ % ٌ % ٌ % 

% 83.3 12.5 8.81 17.88 انًحٕر االٔل  2.5 16.7 %  8 8 %  4.46*  

% 82.9 12.44 1.23 25.47 انًحٕر انثاَٙ  2.56 17.1 %  8 8 %  3.35*  

% 85.3 12.47 2.84 42.18 انبزَايج ككم  2.53 13.6 %  8 8 %  2.78*  

 

 
كؿتطبيؽ اإللكترونى ك( متوسط اراء المحكميف فى ال3شكؿ )  

 (0.05()*( دالة عند مستوى داللة 
التتي يتضح من الجدول والشكل أن ىناك فروقا بين أراء الستادة المحكمتين فتي العبتارات 

التحكتيم وكانتت الفتروق لصتالح االستتجابة )أوافتق( والتتي تعنتي  إستمارةتصف البرنامج ب
 Fashion Design Flatالموافقتة )مالئمتة بدرجتة كبيترة( فتي التطبيتق اإللكترونتى )

Sketch App( بنسبة مئوية قدرىا )وفي تعميم تصميم األزيتاء متن ختالل  94.44 )%
بنستتبة مئويتتة  (Fashion Design Flat Sketch Appالتطبيتتق اإللكترونتتي )

( لمتطبيتتق 2%( كمتتا كانتتت الفتتروق دالتتة إحصتتائيا حيتتث بمغتتت قيمتتة )كتتا 94.31قتتدرىا)
( و تعمتتيم تصتتميم Fashion Design Flat Sketch App( )4.46اإللكترونتي )

( Fashion Design Flat Sketch Appاألزيتاء متن ختالل التطبيتق اإللكترونتي )
 (.0.05يم دالة إحصائيا عند مستوي داللة )( وىذه الق3.35)

0
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 المحور الثانً المحور االول
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وبالنسبة لمبرنامج ككتل كانتت ىنتاك فتروق بتين أراء الستادة المحكمتين لصتالح االستتجابة 
( وىتتي قيمتتة 2.70( )2%( حيتتث بمغتت قيمتتة )كتا 94.37)أوافتق( بنستتبة مئويتة قتتدرىا )

 .( وىذا يجعمنا نقبل الفرض المقترح0.05دالة إحصائيا عند مستوي داللة )
تفتتتتتاق نستتتتتبة كبيتتتتترة متتتتتن إب لمتطبيتتتتتق التطبيتتتتتق اإللكترونتتتتتىممتتتتتا ستتتتتبق يتضتتتتتح صتتتتتالحية 

 المحكمين. 
( التكرارات والنسب المئوية لعبارات الدراسة اإلستكشافية 14جدوؿ)   

 انعبارة و
 ال َعى

ْ % ْ % 

1 
٠ّىٕه إسرخذاَ اٌٙاذف اٌّذّٛي اٌخاص ته فٝ ذطث١ماخ 

 .ذؼ١ّ١ٍح ِخرٍفح
25 83.33%  5 16.67%  

2 
ً٘ سثك ٌه اٌرؼٍُ ِٓ خالي ذٕش٠ً ذطث١ك اٌىرزٚٔٝ ػٍٝ 

 ٘اذفه اٌخاص؟
26 86.67%  4 13.33%  

%93.33 28 ٌُ ٠سثك ٌه اإلٌرذاق تذٚرج دٛي "ذؼ١ٍُ ذظ١ُّ األس٠اء" 3  2 6.67%  

4 
 Fashion Design Flatال ٠ّىٕه ذذذ٠ذ ِا١٘ح ذطث١ك )

Sketch App) 
20 66.67%  10 33.33%  

5 
 Fashion Designِٙاراخ اٌرؼاًِ ِغ ذطث١ك ) ال ذّرٍه

Flat Sketch App) 
19 63.33%  11 36.67%  

6 
 Fashion Design Flatً٘ ذزغة فٝ اسرخذاَ ذطث١ك )

Sketch App )ُذظ١ُّ األس٠اء ٌرؼ١ٍ. 
17 56.67%  13 34%  

 
( التكرارات والنسب المئوية لعبارات الدراسة االستكشافية 4شكؿ )   
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ٌمكنك إستخدام الهاتف 
المحمول الخاص بك 
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لشكل السابق يتضح ارتفاع النسب المئوية حيث تراوحت من الجدول وا
تصميم االزياء في تعمم  خريجينال ةرغبويفسر ذلك      %( 93.33-%56.67بين)

و  (Fashion Design Flat Sketch App)تطبيق اإللكترونى المن خالل 
دراسة من  الياتف الذكى الخاص بيم وىذا يتفق مع كالً بة الزملالميارة اكسابيم إ

، ( 2020 -دراسة ) نفيسة أحمد ، أسماء جالؿ ، و ( 2020 -)ىانى حسف عمى 
 (2015 -دراسة )وئاـ محمد محمدو 

  -صحة الفرض الثاني: 
"ىناؾ فروؽ ذات داللة  -:تم التحقق من صحة الفرض الثاني الذى ينص عمى

من  ، في تنمية الجانب المياري لدى الخريجيف" تطبيؽ اإللكترونىإحصائية لصالح ال
القبمي والبعدي والتي يوضحيا الجدول  اإلختبارفى  لمخريجين (tقيمة ) حساب خالل
 التالي:

 القبمي والبعدي. ختبار( لدرجات بطاقة مالحظة األداء المياري لإلt)إختبار( نتائج  15 جدوؿ ) 
 األبعاد

انمبهٙ  اإلختبار انبعذ٘  اإلختبار   لًٛت 

T   
 يستٕٖ انذالنت

 ع َ ع َ

رطث١ك اإلٌىرزٚٔٝ اٌ

(Fashion Design Flat 

Sketch App) 

20.34 1.48 27.84 1.61 12.45 
ذٛجذ دالٌح إدظائ١ح 

0.01ػٕذ ِسرٜٛ  

خطٛاخ ذؼ١ٍُ ذظ١ُّ 

األس٠اء ِٓ خالي ذطث١ك 

(Fashion Design Flat 

Sketch App) 

25.61 1.60 40.38 1.04 8.67 
ذٛجذ دالٌح إدظائ١ح 

0.01ػٕذ ِسرٜٛ  

األس٠اء ِٓ أسس ذظ١ُّ 

 Fashionخالي ذطث١ك )

Design Flat Sketch 

App) 

12.64 1.01 18.64 1.81 8.94 
ذٛجذ دالٌح إدظائ١ح 

0.01ػٕذ ِسرٜٛ  

ذذم١ك اٌجأة االترىارٜ  

رطث١ك آٌِ خالي 

(Fashion Design Flat 

Sketch App) 

21.61 0.71 33.61 0.86 8.67 
ذٛجذ دالٌح إدظائ١ح 

0.01ػٕذ ِسرٜٛ  

اٌى١ٍح اٌذرجح  20.05 2.54 30.11 1.48 19.71 
ذٛجذ دالٌح إدظائ١ح 

0.01ػٕذ ِسرٜٛ  
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القبمى والبعدى  في كؿ بعد مف أبعاد بطاقة مالحظة الخريجيف ( الفرؽ بيف درجات 5  شكؿ )

 األداء المياري.
ومن الجدول والشتكل الستابق يتضتح أن متوستط درجتات بطاقتة مالحظتة األداء الميتاري 

( بانحرافات معيارية تراوحت متا بتين 25.61، 12.64قبمي تراوحت ما بين )ال ختبارلإل
( فتتي حتتين تراوحتتت متوستتطات درجتتات بطاقتتة مالحظتتة األداء الميتتاري 1.60، 0.71)

( بانحرافتتات معياريتتتة 40.38، 18.64البعتتدي لممجموعتتة التجريبيتتة متتا بتتين ) ختبتتارلإل
بتل ق الختريجينمتوستط درجتات  ( وىذا يوضح الفرق بين1.81، 0.86تراوحت ما بين )

 وبعد تطبيق البرنامج عمى أبعاد بطاقة مالحظة األداء المياري.
( وىتتذه القتتيم دالتتة إحصتتائيًا عنتتد مستتتوى 12.45، 8.67( متتا بتتين )tكمتتا تراوحتتت قتتيم )

( مما يعنى أن الفتروق التتي تتم التوصتل إلييتا ذات داللتة إحصتائية عنتد مستتوى 0.01)
 ل الفرض المقترح.( مما يجعمنا نقب0.01)

فتتي الدرجتة الكميتتة لبطاقتتة مالحظتتة  الختتريجينالشتكل التتتالي توضتتح الفتتروق بتين درجتتات 
 األداء المياري.
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القبمي والبعدي في الدرجة الكمية لبطاقة مالحظة األداء الخريجيف ( الفرؽ بيف درجات  6 شكؿ )

 المياري.
( بين 0.01ية عند مستوى )من األشكال السابقة يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائ

عمى أبعاد بطاقة  التطبيق اإللكترونىستخدام إقبل وبعد  الخريجينمتوسطات درجات 
وبذلك ثبت صحة ،  مالحظة األداء المياري والدرجة الكمية لصالح التطبيق البعدي

 .الفرض الثاني
 Fashion Design Flat Sketch) التطبيق اإللكترونىن أويمكن تفسير ذلك ب 

App) من خالل التدريب لمخريجين أدي إلي تحسن مستوي األداء المياري  وفاعلٌته
لمميارات الخريجين كتساب إ، مما يعني عميو وتطبيقو فى عمل تصميمات ممبسية 

دراسة ) نفيسة أحمد ، وىذا يتفق مع كاًل من  بشكل أفضل وتحقيق أفضل النتائج
دراسة )أماني و  ،( 2015 -مددراسة )وئاـ محمد مح، و ( 2020 -أسماء جالؿ 

 .(2013 -شاكر، دمياف مرقص 

 : صحة الفرض الثالث 
"ىناؾ فروؽ ذات داللة  عمىالذى ينص الفرض الثالث  لتحقق من صحةتم ا

 من خالل، "خريجيفإحصائية لصالح البرنامج في تنمية الجانب المعرفي لدى ال
 ا الجدول التالي:( لمتطبيقين القبمي والبعدي والتي يوضحيtحساب قيمة )
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 وبعدي التحصيمي قبمي اإلختبار( لدرجات t) إختبار( نتائج  16 جدوؿ )
 اٌّسر٠ٛاخ

 اٌرطث١ك اٌثؼذٞ اٌرطث١ك اٌمثٍٟ
 ِسرٜٛ اٌذالٌح (tل١ّح )

 ع َ ع َ

اٌسؤاي 

 األٚي
6.31 0.91 18.02 0.73 34.94 

ذٛجذ دالٌح إدظائ١ح ػٕذ 

0.01ِسرٜٛ  

اٌسؤاي 

 اٌثأٟ
4.95 0.74 12.69 0.69 17.73 

ذٛجذ دالٌح إدظائ١ح ػٕذ 

0.01ِسرٜٛ  

اٌذرجح 

 اٌى١ٍح
5.63 1.18 30.71 1.01 42.34 

ذٛجذ دالٌح إدظائ١ح ػٕذ 

0.01ِسرٜٛ  

 
التحصيمي اإلختبار( درجات الخريجيف قبمي وبعدي فى 7شكؿ )  

 التحصيمي في التطبيق اإلختبارومن الجدول والشكل السابق يتضح أن متوسط درجات 
( 0.91، 0.74( بتتانحراف معيتتاري تتتراوح متتا بتتين )6.31، 4.95القبمتتي تتتراوح متتا بتتين )

التحصتتتتيمي فتتتتي التطبيتتتتق البعتتتتدي متتتتا بتتتتين  اإلختبتتتتارفتتتتي حتتتتين تتتتتراوح متوستتتتط درجتتتتات 
( وىذا يوضح الفرق 0.73، 0.69( بانحراف معياري تراوح ما بين )18.02، 12.69)

 التحصيمي. اإلختباروالبعدي في  التطبيقين القبميالخريجين بين متوسط درجات 
( وىتذه القتيم دالتة إحصتائيًا عنتد 34.94، 17.73( ما بتين )tكما تراوحت قيم )

( مما يعنتى أن الفتروق التتي تتم التوصتل إلييتا ذات داللتة إحصتائية عنتد 0.01مستوى )
 ( مما يجعمنا نقبل الفرض المقترح.0.01مستوى )

 ختتريجينالتطبيقتتين القبمتتي والبعتتدي لم الشتتكل البيتتاني التتتالي يوضتتح الفتتروق بتتين
 والدرجة الكمية.
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التحصيمي ككؿ ختبارفي الدرجة الكمية لإل خريجيف( الفرؽ بيف التطبيقيف القبمي والبعدي لم8شكؿ )  

متتتن األشتتتكال الستتتابقة يتضتتتح وجتتتود فتتتروق ذات داللتتتة إحصتتتائية عنتتتد مستتتتوى 
عمتى  التطبيتق اإللكترونتى ستتخدامإقبل وبعتد  الخريجين( بين متوسطات درجات 0.01)

وبتتتذلك  أبعتتتاد بطاقتتتة مالحظتتتة األداء المعرفتتتي والدرجتتتة الكميتتتة لصتتتالح التطبيتتتق البعتتتدي
 يتحقق الفرض الثالث .

 Fashion Design Flat Sketch)ن التطبيق اإللكترونى أب يمكن تفسير ذلكو  

App)  مستوي ن يأدي إلي تحسوفاعلٌته والتواصل المستمر بٌن التطبٌق والخرٌجٌن
 وىذا يتفق مع كاًل من ، والتأكيد عمى مبدأ التعمم الذاتى المستمرلدييم األداء المعرفي 

 -دراسة )وئاـ محمد محمد، و ( 2020 -دراسة ) نفيسة أحمد ، أسماء جالؿ 
 .(2017 –دراسة ) سحر عمى زغموؿ ، و ( 2015

 صحة الفرض الرابع:  
ستخداـ التطبيؽ إ" فاعمية مى عالذى ينص  الرابعالفرض  لتحقق من صحةم ات

اإللكترونى لتعميـ تصميـ األزياء لمخريحيف فى مجاؿ صناعة األزياء والموضة 
 .( طبقا لمعادلة حجم األثر0.06إلى أكثر من ) "  لمواكبة سوؽ العمؿ

تجاه، وحساب ( لمتحصيل واإلtولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب قيمة ت )
قيمة مربع إيتا )

( من التباين الكمي 0.01( حيث يدل التأثير الذي يفسر حوالي )2
( من التباين الكمي عمى تأثير 0.06عمى تأثير ضئيل، بينما يدل التأثير الذي يفسر )

وكانت النتائج  ( عمي تأثير كبير.0.15، في حين يدل التأثير الذي يفسر ) متوسط
 كما بالجدول التالي:
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.خريجيفمتجاه ل( لمتحصيؿ واإل 2قيمة )(  17 جدوؿ )  
قيمة ) (tقيمة ) األبعػاد

 حجـ التأثير (2
 اعمي من المتوسط 0.086 59.37 التحصيؿ

ومن الجدول السابق يتضح أن قيمة )
( وىى قيمة اكبر 0.086( لمتحصيل بمغت )2

ستخدام البرنامج لو تأثيرًا اعمي من المتوسط عمي ( مما يدل عمي أن إل0.06من )
 تجاه.التحصيل واإل

ستخداـ التطبيؽ اإللكترونى لتعميـ تصميـ إفاعمية وىذا يجعمنا نقبل الفرض المقترح " 
أكثر من "  األزياء لمخريحيف فى مجاؿ صناعة األزياء والموضة لمواكبة سوؽ العمؿ

 دلة حجم األثر.( طبقا لمعا0.06)
 Fashion Design Flat Sketch) التطبيق اإللكترونىفاعمية ويفسر ذلك 

App) بالياتف ن تعمم تصميم األزياء ألدى الخريجين حيث  في رفع مستوي التحصيل
لمواكبة فى أى مكان وفى أى زمان مالئم إلكتسابيم ميارة التصميم الممبسى  الذكى

وىذا يتفق الة فى مجال صناعة الموضة واالزياء ، والحد من مشكمة البطسوق العمل 
راسة ) أنوار عبد الكريـ وأخروف ، و د( 2018-)لولوه غراـ اهلل دراسة مع كاًل من 

 .( 2015 -عايدة زايد وأخروفدراسة )، و  (2016 –
 

 النتائج المتعمقة بالفرض الخامس
فػػى  خػػريجيفاء الر آيجابيػػة إ" التتذى يتتنص عمتتى ختتامستتتم التحقتتق متتن صتتحة الفتترض ال

 Fashion Design Flat Sketchالتطبيػؽ اإللكترونػى ) فاعميػةتجػاه نحػو اإل 
App لتعميـ تصميـ األزياء لمخػريحيف فػى مجػاؿ صػناعة األزيػاء والموضػة لمواكبػة )

حستتتتاب التكتتتترارات والنستتتتب المئويتتتتة والمتوستتتتطات المرجحتتتتة  متتتتن ختتتتالل" سػػػػوؽ العمػػػػؿ
 . المعيارية رافاتوالمتوسطات المئوية المرجحة، االنح

 Fashion Design Flatاإلتجػػاه نحػػو التطبيػػؽ اإللكترونػػى ) المحػػور االوؿ: 
Sketch App.) 
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 Fashion Design Flat Sketchالتطبيؽ اإللكترونى )في  خريجيفال إتجاىات(  9شكؿ )  

App) 

 ( :  9( والشكل )  18يتضح من الجدول ) 
كانت مرتفعو حيث حصمت العبارات إللكترونى التطبيؽ استجابات الطالب نحو إن إ

نحرافات معيارية ما بين )2.96،  1.28عمى متوسطات تراوحت ما بين ) ، 0.04( وا 
يجابية عمى نسب مئوية تراوحت ما بين ستجابات  لمعبارات اإلوقد حازت اإل( ،  0.36

ئوية ستجابات  لمعباره السمبية عمى نسب م%(  ، وقد حازت اإل%92.00 ، 98.67)
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%( وكميا نسب تعنى الموافقة بدرجة كبيرة عمى اإلتجاه نحو التطبيق 42.67)
 .(Fashion Design Flat Sketch Appاإللكترونى )

اإلتجاِ َحٕ تعهٛى تصًٛى األسٚاء نهخرزٚحٍٛ فرٗ يجرال صرُاعت األسٚراء  انًحٕر انثاَٗ:

 ٔانًٕضت نًٕاكبت سٕق انعًم

المرجح والمتوسط المئوى المرجح حول إتجاىات الخريجين نحتو ( النسب المئوية والمتوسط 19جدول )
 .فى مجال صناعة األزياء والموضة لمواكبة سوق العملوفاعمية التطبيق تعميم تصميم األزياء 

 

 
فى مجاؿ صناعة  وفاعمية التطبيؽ نحو تعميـ تصميـ األزياء  خريجيفال إتجاىات(  10شكؿ ) 

لعمؿاألزياء والموضة لمواكبة سوؽ ا  

 ( :  10( والشكل )  19يتضح من الجدول )  
أن إستتتجابات الطتتالب نحتتو نحتتو تعمتتيم تصتتميم األزيتتاء لمختتريحين المبتتتدئين فتتى مجتتال 
صناعة األزياء والموضة لمواكبة سوق العمل مرتفعو حيث حصمت العبتارات  اإليجابيتة 
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نحتتراف معيتتارى متتا بتتين 1.14،  2.9عمتتى متوستتطات تراوحتتت متتا بتتين ) ، 0.407)( وا 
( وقد حازت االستجابات  لمعبارات االيجابية عمى نسب مئويتة تراوحتت متا بتين 0.651

%(  ، وقتتتتد حتتتتازت االستتتتتجابات  لمعبتتتتاره الستتتتمبية عمتتتتى نستتتتب مئويتتتتة %96.7 ، 90)
الطتتالب نحتتو تعمتتيم  إتجاىتتاتوكميتتا نستتب تعنتتى الموافقتتة بدرجتتة كبيتترة عمتتى  ، %(38)

فتتى مجتتال صتتناعة األزيتتاء والموضتتة لمواكبتتة ستتوق  تصتتميم األزيتتاء لمختتريحين المبتتتدئين
 .العمل

نحػػػػػو تعمػػػػػيـ تصػػػػػميـ األزيػػػػػاء مػػػػػف خػػػػػالؿ التطبيػػػػػؽ  اإلتجػػػػػاه :المحػػػػػور الثالػػػػػث
 (Fashion Design Flat Sketch Appاإللكترونى)
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 Fashion( اإلتجاه نحو تعميـ تصميـ األزياء مف خالؿ التطبيؽ اإللكترونى) 11شكؿ ) 

Design Flat Sketch App.) 

 ( :  11( والشكل )  20يتضح من الجدول )  
نحتتتو اإلتجتتتاه نحتتتو تعمتتتيم تصتتتميم األزيتتتاء متتتن ختتتالل التطبيتتتق الختتتريجين  أن إستتتتجابات
حيتتث حصتتمت ،( مرتفعتتو Fashion Design Flat Sketch Appاإللكترونتتى)
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نحتراف معيتارى 1.14،  2.9العبارات  اإليجابيتة عمتى متوستطات تراوحتت متا بتين ) ( وا 
( وقتتتد حتتتازت االستتتتجابات  لمعبتتتارات االيجابيتتتة عمتتتى نستتتب 0.651، 0.407متتتا بتتتين )

%(  ، وقتتد حتتازت االستتتجابات  لمعبتتاره الستتمبية 96.7% ، 90مئويتتة تراوحتتت متتا بتتين )
وكميتتا نستتب تعنتتى الموافقتتة بدرجتتة كبيتترة عمتتى  ،%( 42.68%،38عمتتى نستتب مئويتتة )

 Fashion Design) طبيق اإللكترونىاإلتجاه نحو تعميم تصميم األزياء من خالل الت
Flat Sketch App) 

 Fashion Design Flat Sketch) التطبيق اإللكترونىفاعمية ويفسر ذلك 

App)  من كميات لدى الخريجين  المعرفى التحصيلداء الميارى و األفي رفع مستوي
اء حيث أثبت أن تعمم تصميم األزيومعاىد مختمفة غير المتخصصين فى نفس المجال ،
كتسابيم ميارة التعمم فى مجال إلبالياتف الذكى مالئم فى أى مكان وفى أى زمان 

والحد من مشكمة البطالة والتأكيد عمى مواكبة سوق العمل صناعة االزياء والموضة ل
نحو اإلتجاه نحو تعميم تصميم األزياء من وأن ايجابيات الخريجين  ،مبدأ التعمم الذاتى 

وىذا ، ( مرتفعو Fashion Design Flat Sketch Appنى)خالل التطبيق اإللكترو 
دراسة ) نفيسة أحمد ، ، و ( 2020 -ىانى حسف عمى دراسة )يتفق مع كاًل من 

أماني دراسة )، و  (2015 -دراسة )وئاـ محمد محمد، و ( 2020 -أسماء جالؿ 
 دراسة )، و ( 2018-دراسة )لولوه غراـ اهلل ، و ( 2013 -شاكر، دمياف مرقص 

، و ( 2016 –دراسة ) أنوار عبد الكريـ وأخروف ، و ( 2017 –سحر عمى زغموؿ 
 .( 2014 –دراسة ) عزة محمد حممى ، و ( 2015 -عايدة زايد وأخروفدراسة )

 -مستخمص النتائج :
تبين من خالل عرض نتائج البحث السابقة وجود فروق بين نتائج التطبيقات القبمية 

والميارى وكانت جميعيا لصالح التطبيق البعدى  معرفىين الاإلختبار والبعدية لكل من 
من الكميات والمعاىد المختمفة غير المتخصصين العمل عمى إكساب الخريجين فى 

دون الحصول عمى دورات تدريبية فى مجال تصميم  ميارات تصميم األزياء تعميمًا ذاتياً 
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 Fashion Design) كترونىالتطبيق اإلل، كما أظيرت النتائج بمدى فاعمية األزياء 
Flat Sketch App)  األداء رفع مستوي التى تم تطبيقو فى البحث الحالى فى

المعرفى لدى الخريجين فى تعميم تصميم األزياء لمواكبة سوق  التحصيلالميارى و 
توافر فرص وظيفية مع  وخاصة مجال صناعة الموضة العمل والحد من مشكمة البطالة

تفادة من التطبيقات اإللكترونية الحديثة فى مجال التعميم بصفة س، والتأكيد عمى اإل
 .عامة ، وفى مجال تصميم األزياء بصفة خاصة

 التوصيات
من قبل أعضاء ىيئة التدريس فى مجاالت تخصصية  تقديم دورات تدريبية .1

لحل مشكمة البطالة ومواكبة سوق  لمخريجين غير المتخصصين بنفس المجال
 .العمل

والتثقيف بأىمية مينة تصميم األزياء ودورىا اإلقتصادى محميًا  نشر التوعية .2
 .وعالمياً 

 . ترسيخ مفيوم التعمم الذاتى بإستخدام الياتف الذكى .3
وتفعيميا فى اإلستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتطرق لمتطبيقات اإللكترونية  .4

 متطمبات العمل.
لمتطبيقات دريبية اإلستفادة من نتائج البحث الحالى فى عمل دورات ت .5

 . تخدم سوق العمل وخمق فرص وظيفية اإللكترونية الحديثة
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 References Arabic العربية  المراجع
" معايير  (:2018عبد الرؤوؼ محمد.),إيماف صالح الديف,إحساف أبو الحسف .1

نتاج بيئات التعمم اإللكترونية التفاعمية القائمة عمى التعمم النقال "  بحث تصميم وا 
المجمد  -جامعة المنيا  –مجمة البحوث فى مجاالت التربية النوعية  - منشور
 نوفمبر. – 19العدد  –الرابع 

:" إتجاه طالب الجامعة نحو إستخدام التعمم  (2021أحمد جماؿ حسف محمد .) .2
مجمة البحوث  -بحث منشور  اإللكترونى أثناء االزمات : جائحة كورونا أنموذجًا"

 – 33العدد  –المجمد السابع  -جامعة المنيا  –وعية فى مجاالت التربية الن
 مارس.

تصميم تطبيق ( :" 2013مرقص أنور سمعاف.)ماني محمد شاكر، دمياف أ .3
 الذكية والكمبيوتر واتفليالنسجية البسيطة عمى ا تعميمي يصمح لتعمم التراكيب

 .برأكتو  – 4 العدد –  3 مجمد –دولية مجمة التصميم ال -بحث منشور  الموحي"
منى سعد عوف، افراح عمر احمد، ىند صالح ، ىدى أنورا عبد الكريـ القمرى ، .4

:" تقويم برنامج التصوير التشكيمى والطباعة إلحتياجات  (2016.).صالح عبد اهلل
بحث  سوق العمل بكمية التصاميم والفنون بجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن "

كمية التربية النوعية جامعة  –النوعية  مجمة بحوث فى العموم والفنون -منشور 
 اإلسكندرية .

"درس كورونا تجارب " التعمم عن بعد " إلحتواء األزمات :  (2020إيماف فخرى.) .5
)السبت  –مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المستقبمية  -" مقال منشور العالمية 

6-3-2021)https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5363  
" التعمم عن بعد ) ىل سيكون حل ألزمة التعميم فى :  (2020إيياب سمطاف.) .6

المركز الديمقراطى العربى لمدراسات اإلستراتيجية -مقال منشورمصر ؟ (" 
( 2012-2-2)الثالثاء  -،اإلقتصادية ،السياسة 

https://democraticac.de/?p=65988#_ftn1      

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5363
https://democraticac.de/?p=65988#_ftn1
https://democraticac.de/?p=65988#_ftn1
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:" بناء وحدة تعميمية بنظام التعمم اإللكترونى )  (2017سحر عمى زغموؿ عمى .) .7
مجمة بحوث  -بحث منشور البالك ورد( فى تصميم أزياء النساء وقياس فاعميتيا " 

 إبريل. - 46العدد  – 2017المجمد  -نصورة جامعة الم –التربية النوعية 
:" توظيف التعميم اإللكترونى فى  (2016صباح بنت محمد بف أحمد بيكمى.) .8

بحث تنمية ميارات التصميم والتموين لمادة  تصميم األزياء ) دراسة تطبيقية( " 
 –2016المجمد  -جامعة المنصورة   –مجمة بحوث التربية النوعية  -منشور 
 إبريل. – 42العدد 

دعاء فاروؽ محمد المر،أحمد حسنى خطاب نجـ  إيماف رأفت سعد ،عايدة زايد ، .9
الدراسات االكاديمية لتصميم األزياء فى تنمية صناعة المالبس  (:"2015.)الديف

 –مجمة اإلقتصاد المنزلى  -بحث منشور الجاىزة بجميورية مصر العربية " 
 ى.العدد الثان – 25مجمد  –جامعة المنوفية 

" برنامج تدريبى لطالبات قسم تصميم :  (2014عزة محمد حممى إبراىيـ سالـ.) .10
بحث األزياء لتنمية معارف وميارات إعداد العينة فى مصانع المالبس الجاىزة " 

 –2014المجمد  -جامعة المنصورة   –مجمة بحوث التربية النوعية  -منشور 
 يوليو. – 35العدد 

 -مقال منشورس النظرية لمتعميم عن بعد " األس ":  (2018عالء صادؽ.) .11
-2-10)األربعاء  –موسوعة التعميم والتدريب 

2021)https://www.edutrapedia.com/عن-لمتعميم-النظرية-األسس-
 -article-692بعد

" أثر الموسيقى عمى اإلبتكار فى تصميم :  (2019شيخ.)كرامة ثابت حسف ال .12
 – 4العدد  –المجمد التاسع  –مجمة االتصميم الدولية   -بحث منشور  االزياء "
 أكتوبر.

" فرص العمل المتاحة بالسوق المحمى :  (2018لولوه غـر اهلل الغامدى.) .13
 األكاديمية "لخريجات قسم تصميم األزياء والنسيج ومدى توافقيا مع المخرجات 

 2018المجمد  -جامعة المنصورة  –مجمة بحوث التربية النوعية  -بحث منشور 
 يناير. - 49العدد  –

https://www.edutrapedia.com/الأسس-النظرية-للتعليم-عن-بعد-article-692
https://www.edutrapedia.com/الأسس-النظرية-للتعليم-عن-بعد-article-692
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: " أثر إستخدام تكنولوجيا الواقع ( 2020محمد عبد الحميد محمد حجاج.) .14
تجاه  المعزز " الكروت الذكية " عمى ميارة رسم المانيكان باألوضاع المختمفة وا 

مجمة البحوث فى مجاالت التربية  -بحث منشور بس والنسيج" طالب قسم المال
 نوفمبر. – 31العدد  –المجمد السادس  -جامعة المنيا  –النوعية 

أىدافو وأسسو وتطبيقاتو العممية  -" التعمم من بعد :  (2007محمد عطا مدنى .) .15
 عمان. –دار المسيرة لمنشر والتوزيع  -الطبعة االولى " 
دار  –الطبعة الثالثة " تكنولوجيا التعميم والتعمم" :  (2019محمد عطيو خميس.) .16

 القاىرة . –السحاب لمنشروالتوزيع 
:" دراسة تحميمية ألثر الطباعة ثالثية ( 2018مروة السيد إبراىيـ أبو اإلسعاد.) .17

المجمد –مجمة التصميم الدولية  -بحث منشور األبعاد عمى الموضة واألزياء" 
 ناير.ي – 1العدد  -الثامن 

: " فاعمية بعض (2020نفيسة أحمد أحمد عمواف ،أسماء جالؿ عبد العزيز.) .18
( فى تعمم بناء وتصميم نماذج الجونمة بإستخدام برنامج 2.0تقنيات الويب)

مجمة البحوث فى مجاالت  -بحث منشور  "Marvelous Designerالمحاكاة 
 سبتمبر. – 32دد الع –المجمد السادس   -جامعة المنيا  –التربية النوعية 

 Oboe fingering Chart:" اإلستفادة من تطبيق ) (2020ىانى حسف عمى .) .19
How to play Oboe)   لتعميم آلة األبو فى نظام التعمم عن بعد لمطالب

مجمة البحوث فى مجاالت التربية  -بحث منشور  المبتدىء فى ظل جائحة كورونا"
 نوفمبر. – 31العدد  –المجمد السادس  -جامعة المنيا  –النوعية 

فاعمية بيئة تدريب إلكترونية فى إكساب  (:"2021وساـ مصطفى عبد الموجود.) .20
طالبات اإلقتصاد المنزلى ميارات إستخدام شرائط الساتان لعمل منتج متكامل" 

المجمد  –جامعة المنيا –مجمة البحوث فى مجاالت التربية النوعية  -بحث منشور 
 رس.ما – 33العدد  –السابع 

" الطاقة اإلبداعية لنظرية : (2011صباغ .)وساـ ياسيف عبد الرحمف  .21
 - الداخميم كمية الفنون والتصمي -رسالة دكتوراة  اإلحتماالت في تصميم األزياء"

 .مكة المكرمة - جامعة أم القرى - قسم تصميم األزياء
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 Galaxy for))دراسة كفاءة استخدام تطبيق: "  (2015وئاـ محمد محمد حمزة.) .22
Book Sketchمجمة االتصميم الدولية  -بحث منشور " في تصميم األزياء– 
 أكتوبر. – 4العدد  –المجمد الخامس 
 References Englishالمراجع االجنبية 

1. Stephanie Przybylek, (2018): “Fashion Design: Definition 
&Types” www.study.com,2018. 

2. Gabriel Campeanu، (2012): “MOBILE LEARNING - THE 
NEW APPROACH OF THE ELECTRONIC LEARNING 
BASED SYSTEMS”, Carol, National Defence University 
Publishing House. 

3. Manyoung, sheen (2010):” Elements of design effected 
in the art university”, Department of Art History, Nottingham 
University, London. 

4. Junghoon Leem  - Byungro Lim (2007) :” The Current 
Status of e-Learning and Strategies to Enhance 
Educational Competitiveness in Korean Higher 
Education”, International Review of Research in Open and 
Distributed Learning ,Volume 8, Issue 1, March 

5.  Falecia Williams. (2006): “An examination of 
competencies, roles, and professional development needs 
of community college distance educators who teach 
mathematics “, University of Central Florida. ProQuest 
Dissertations Publishing. 

 Internet Sitesمواقع االنترنت 
1. https://www.fashiondesignapp.com  

http://www.study.com,2018/
http://www.erudit.org/en/journals/irrodl/
http://www.erudit.org/en/journals/irrodl/
https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Williams,+Falecia+D/$N;jsessionid=853FC486197674C40104A6E43303DD4A.i-04e9efc8273478988
https://www.fashiondesignapp.com/
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2. https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5363 
3. www.study.com,2018 
4. https://democraticac.de/?p=65988#_ftn1 
5. https://www.edutrapedia.com/األسس-النظرية-لمتعميم-عن-بعد-

article-692 
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 المالحؽ
 (1ممحؽ )

 فى المجال ستبانة استطالع رأى الخبراء والمتخصصينإ
 

 ..................السٌد األستاذ الدكتور / ..............................................
 

 تحية طيبة وبعد ؛؛؛
 

 اس موسً محمد موسى بإعداد بحث بعنوان :اٌن/ تقوم الباحثة 
 

 Fashion Design Flat Sketch) تطبٌق اإللكترونىال فاعلٌة
App)  تعلٌم تصمٌم األزٌاء للخرٌحٌن فى مجال صناعة األزٌاء فى

 والموضة لمواكبة سوق العمل
 

  ْذف االستباَت 

 بٌق اإللكترونىالتطتهدف اإلستبانة الى  التعرف على رأى سٌادتكم فى مدى مالئمة 

(Fashion Design Flat Sketch App)  إتجاهاً  خرٌجٌنفى إكساب ال

إٌجابٌاً نحو تعلٌم تصمٌم األزٌاء من خالل التطبٌق اإللكترونى بإستخدام الهاتف 
المحمول المعنى بالبحث لتحقٌق هدف البحث ، لذا فالرجاء من سٌادتكم إبداء الرأى 

وذلك ( Fashion Design Flat Sketch App) التطبٌق حول مالئمة 
 مام البند التى ترونو يصمح لذلك.بوضع عالمة )    ( أ

 أراء واقترحات 

إذا كان لسٌادتكم أراء و إقتراحات برجاء تدوٌنها وتوضٌحها وعرضها بالجزء 
 المخصص لذلك .

 
 ولسٌادتكم خالص الشكر والتقدٌر على تعاونكم المثمر وإفادتكم للباحثة

 
  ة الباحث          
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 أوافؽ عبارات تقييـ أراء المتخصصيف  رقـ
إلى حد 

 ما
ال 

وافؽأ  
 (Fashion Design Flat Sketch Appاٌرطث١ك اإلٌىرزٚٔٝ ) انًحٕر األٔل:

    اٌرطث١ك سًٙ اٌٛطٛي إ١ٌٗ ِٓ اٌٙاذف اٌذوٝ أٚ اٌذاسٛب. 1
( Fashion Design Flat Sketch Appاٌشىً اٌؼاَ ٌٍرطث١ك ) 2

 ِٚشٛق ٌٍّثرذئ١ٓ اٌخز٠ج١ٓ . جذاب
   

    ٌغح اٌرطث١ك تس١طح ٚسًٙ فّٙٙا ٌثذء اٌرؼٍُ. 3
خز٠ج١ٓ إِىا١ٔاخ ٚخظائض اٌرطث١ك اإلٌىرزٚٔٝ وافٝ ٌرؼ١ٍُ اٌ 4

 ذظ١ُّ األس٠اء.
   

5 
 

إسٍٛب ػزع ِىٛٔاخ ٚأجشاء اٌرظ١ُّ ِشٛق ٌّسرخذِٝ اٌرطث١ك 

(Fashion Design Flat Sketch App.) 
   

    ذ فرخ اٌرطث١ك تٗ خطٛاخ وث١زج ٌٍٛطٛي ٌظفذح اٌثذا٠ح.ػٕ 6
 Fashion Design Flat Sketchذؼ١ٍُ ذظ١ُّ األس٠اء ِٓ خالي  اٌرطث١ك اإلٌىرزٚٔٝ ) انًحٕر انثاَٗ :

App.) 

اٌرٕٛع فٝ اٌمطغ اٌٍّثس١ح تّماساذٙا اٌّخرٍفح ذسُٙ فٝ طٕاػح األس٠اء  1

 ٚاٌّٛضح.
   

إضافح اٌّىّالخ اٌالسِح إلوّاي اٌرظ١ُّ  ػزع اٌمطغ أٚالً ثُ  2

 ٠جؼً اٌرطث١ك ذفاػٍٝ ِغ ِسرخذ١ِٗ .
   

٠ظٍخ اٌرطث١ك اإلٌىرزٚٔٝ تٛجٗ ػاَ ٌرؼ١ٍُ ذظ١ُّ األس٠اء ٚذفؼ١ً  3

 ػٕظز اإلترىار.
   

    .٠خذَ اٌرطث١ك طٕاػح األس٠اء ٚاٌّٛضح  4
( فؼاي فٝ Fashion Design Flat Sketch Appاٌرطث١ك ) 5

اب اٌّثرذئ١ٓ إذجا٘ا إ٠جات١ا ٔذٛ ذؼ١ٍُ ذظ١ُّ األس٠اء ِٓ خالي إوس

 اٌٙاذف اٌذوٝ اٌشخظٝ أٚ اٌذاسٛب .

   

ذظ١ٕف أ٠مٛٔاخ اٌّىّالخ اٌٍّثس١ح اٌّٛجٛدج داخً شز٠ط األدٚاخ  6

 وافٝ ٌجؼً اٌّظُّ ٠ثرىز.
   

ج١ّغ اٌمطغ اٌٍّثس١ح اٌّٛجٛدج فٝ اٌرطث١ك ذسُٙ فٝ ػ١ٍّح ذؼ١ٍُ   7

 ألس٠اء.ذظ١ُّ ا
   

 Fashionٚضٛح أسس اٌرظ١ُّ ٚػٕاطزٖ فٝ اٌرطث١ك اإلٌىرزٚٔٝ ) 8

Design Flat Sketch App) 
   

اٌرطث١ك ٠ر١ّش تاٌذذاثح ِغ ذٛف١ز ػٕظز اٌرغ١١ز فٝ ج١ّغ اٌّىّالخ   9

 ٌٍٛطٛي اٌٝ ذظ١ُّ ١ِّش.
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 الدراسة اإلستكشافية 
 ............إسـ المتدرب / ...................
 تحية طيبة وبعد ،،، 

من فضمك قم باإلجابة عمى األسئمة التالية بكل ....عزيزتى الخريجة  ، عزيزى الخريج
 مصداقية .

 َعى ال انذراست اإلستكشافٛت

٠ّىٕٕه إسرخذاَ اٌٙاذف اٌّذّٛي اٌخاص ته فٝ ذطث١ماخ ذؼ١ّ١ٍح  1

 ِخرٍفح.

  

١ك اٌىرزٚٔٝ ػٍٝ ٘اذفه ً٘ سثك ٌه اٌرؼٍُ ِٓ خالي ذٕش٠ً ذطث 2

 اٌخاص؟

  

   سثك ٌه اإلٌرذاق تذٚرج دٛي " ذؼ١ٍُ ذظ١ُّ األس٠اء " ؟٠ٌُ  3

 Fashion Design Flat Sketch)ال ٠ّىٕه ذذذ٠ذ ِا١٘ح ذطث١ك  4

App.) 

  

 Fashion Design Flat)ال ذّرٍه ِٙاراخ اٌرؼاًِ ِغ ذطث١ك  5

Sketch App.) 

  

 Fashion Design Flat Sketch)ك ً٘ ذزغة فٝ إسرخذاَ ذطث١ 6

App )           . فٝ ذؼ١ٍُ ذظ١ُّ األس٠اء 

  

 
 

 

 شىزا ٌذسٓ ذؼاٚٔىُ ,,,
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 الميارى اإلختبار

 

 عزيزى المصمـ عزيزتى المصممة ...
كتساب ميارات مختمفة  فى عالم تصميم األزياء  من خالل تعمم تصميم االزياء وا 

 ( عمى ىاتفك الخاص Fashion Design Flat Sketch App)بإستخدام تطبيق 
عمى ىاتفؾ المحموؿ الخاص بؾ مع بموزة حريمى  قـ بتصميـحميؿ التطبيؽ و تقـ ب

 عمؿ األتى :
 (Fashion Design Flat Sketch Appالتطبيق ) تحميل -1
 اإللكترونىفتح التطبيق  -2
 الوصول إلى الصفحة الرئيسية  -3
 اد تصميمياإختيار أيقونة القطعة المر  -4
 إختيار شكل التصميم المناسب  -5
 إختيارنوع التصميم  -6
 تحديد طول التصميم  -7
 تحديد اإلكسسوارات المناسبة لمتصميم -8
 إختيار المكمالت الثابتة والغير ثابتة لمتصميم  -9

 حفظ التصميم فى ممف الصور الخاص بك عمى ىاتفك المحمول -10
 (Fashion Design Flat Sketch Appغمق التطبيق ) -11

 

 

 

,,,مع تمنياتى لكم بدوام التوفيق  
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 (4ممحؽ )
 اإلختبار التحصيمى المعرفى 

 اواًل: أسئمة الصواب والخطأ:                   )20درجة( درجة واحدة لكل سؤال
 (         )                (         ٠Play Store – App Storeرُ ذٕش٠ً اٌرطث١ك ِٓ ػٍٝ ) .1

 (       )       (   IOS – Androidاِج ػٍٝ اٌٙاذف اٌّذّٛي تٕظاَ ) ال ٠رُ ذذ١ًّ اٌثزٔ .2

( ٠ظٙز فٛراً ػٍٝ شاشح اٌٙاذف Play Store – App Storeػٕذ وراتح اسُ اٌرطث١ك ػٍٝ ) .3

 (        )                                                                                      اٌّذّٛي  

( ذظٙز اٌظفذح اٌزئ١س١ح Fashion Design Flat Sketch Appاٌرطث١ك ) ػٕذ فرخ .4

)                                                                                          ِثاشزا ًً         ) 

 (         )              سٌٙٛح اٌٛطٛي اٌٝ ج١ّغ اٌمطغ اٌجا٘شج ٌٍرظ١ُّ                        .5

 (         )             اٌظفذح اٌزئ١س١ح ٌٍرطث١ك تٙا شز٠ط ٌألدٚاخ                               .6

 (         )        أشىاي اٌجٛاود اٌّٛجٛدج تأطٛاٌٙا اٌّخرٍفح داخً أ٠مٛٔح اٌجاود            .7

 )            (   ػٕذ ٚضغ سرار أٚ سٛسرٗ ذىْٛ سٍٙح اٌذزوح ػٍٝ شاشح ٘اذفه اٌّذّٛي  .8

 (         )       ػٕذ دذٚز خطأ فٝ اٌثزٔاِج ٠ّىٕه اٌزجٛع اٌٝ اٌظفذح اٌزئ١س١ح           .9

 )            (       اٌساٌٛت١د اٌّٛجٛدج تأطٛاٌٙا اٌخرٍفح ال ذىفٝ الذّاَ ػ١ٍّح اٌرظ١ُّ        .10

 )            (                شز٠ط األدٚاخ ال ٠ٛجذ تٙا ذفاط١ً اٌمطؼح اٌّزاد ذظ١ّّٙا        .11

ػٕذ فرخ شز٠ط االدٚاخ تٙا ٍِف ٌألوّاَ  ٚاالوسسٛاراخ ٚاٌّىّالخ اٌثاترح ٚأٛاع  .12

 (                  )                                                                                        اٌىزا١ٔش

 (     )           ٌٍم١اَ تؼ١ٍّح اٌرظ١ُّ تىً ٠سز              ٌشإِا ػ١ٍه ِؼزفح اٌثزٔاِج ج١ذا  .13

 )           (     أشىاي اٌثٍٛساخ اٌّٛجٛدج تأطٛاٌٙا اٌّخرٍفح ال ذىفٝ الذّاَ ػ١ٍّح اٌرظ١ُّ   .14

 ػٕذ ٚضغ اٌذشاَ ػٍٝ خط اٌٛسط ٠ىْٛ سًٙ اٌرذزن ٌظثطٗ فٝ اٌّىاْ اٌّزاد )           ( .15

ٍف اٌظٛر اٌخاص ته ػٍٝ ٘اذفه اٌّذّٛي ذرُ فٝ أٚي خطٛج ػ١ٍّح دفظ اٌرظ١ُّ فٝ ِ .16

 (                )                                                                                       ٌٍثزٔاِج  

 )           (   (Fashion Design Flat Sketch Appاٌرظ١ّّاخ ِرٕٛػح فٝ اٌرطث١ك ) .17

 ٌشىً فرذح  اٌزلثح إٌّاسثح ٌٍرظ١ُّ ٠ىْٛ ٘ٛ ذٕف١ذا ٌّا فٝ خ١اٌه )           ( ػٕذ اخر١ارن .18

 )           (     أشىاي اٌجٛٔالخ اٌّٛجٛدج ذر١خ ٌه االترىارفٝ ػ١ٍّح اٌرظ١ُّ                  .19

ػٕذ ذظ١ُّ جاود ترفاط١ً دل١مح ذسرط١غ اٌذظٛي ِٓ شز٠ط االدٚاخ ػٍٝ وً ِا٠غذٜ  .20

 )             (                                                                             فىزن وّظُّ  

 درجة لكؿ سؤاؿ 2درجة ( 14)              ثانيًا: أسئمة اإلختيار مف متعدد:
 Fashion Design Flat Sketch)أشكاؿ الجونالت االموجودة عمى التطبيؽ  .1

App.......................)............... 
 ( كل ماسبق  -جونمة  بكسرات  - جونمة بتوسيع خفيف -   بدون توسيعجونمة )

 يتـ اختيار خط الوسط ..................... .2
اليتم التصميم بدون إختياره -شريط األدوات  داخل -ة يالصفحة الرئيس داخل) - ج

 (كل ما سبق  -إجبارى 
 ......................عند تصميـ البموزة البد مف ........... .3
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 (كل ماسبق -اختيار نوع البموزة أوال   -رسم الكم أوال  -تحديد طولو  )
 عند تصميـ الجاكت البد مف الضغط عمى ................ .4
كل  -نوع الجاكت المراد تصميمو -موجودة مع جميع القطع بدون أيقونات  - أيقونة الجاكت)

 (ماسبق
 ؿ إلييا .............................أيقونة االكماـ يتـ الدخو .5

 (ماسبق كل-ال يوجد أيقونة األكمام  - شريط األدوات داخل –الصفحة الرئيسية مباشرا  داخل)
 مف المكمالت الثابتة الموجودة فى التطبيؽ ................................ .6

 (كل ماسبق -الكمف والشرائط   -السوستة  -األزرار  )
 حزمة الموجودة عمى التطبيؽ ..................................أيقونة األ .7

 (كل ما سبق  -ال يوجد بيا أحزمة  -بيا ثالث أحزمة فقط -بيا أحزمة عديدة )
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 (5ممحؽ )

 

 


