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 ملخص البحث :

إقتصاد المعرفة هو إقتصاد ذو طابع خاص ٌستمد خصوصٌته من دوره الذى ٌقوم به فى تحقٌق النمو اإلقتصاادى والتنمٌاة 

إلتصاالت وتقنٌاته الحدٌثة ومنها "اإلنترنت" الشاملة والمستدامة ، معتمداً على أدواته األساسٌة من تكنولوجٌا المعلومات وا

، وركائزة األساسٌة ومنها اإلستثمار فى رأس المال البشرٌة والبحث والتطاوٌر والتعلاٌم المساتمر ، حٌاث أحادثت تطبٌقاات 

المبدع فى  تلك األدوات والركائز فى تحقٌق نقلة نوعٌة فى العملٌة التعلٌمٌة تسهم فى بناء وتنمٌة المورد البشرى "الطالب"

كثٌر من المجاالت من خالل التحول "التوجه" نحو التعلٌم اإللكترونى إذ لم ٌعد التعلٌم التقلٌادى قاادرة علاى مواكباة عصار 

 المعرفة . 

ومن هنا ٌتناول البحث كٌف ٌمكن للتعلٌم اإللكترونى فى ظل إقتصاد المعرفة أن ٌحقق التنمٌة المستدامة فى مجاال تصامٌم 

الذى ٌمكن إعتباره المحرك األول لصناعة المالبس الجاهزة والتاى تعاد مان الصاناعات بالألاة األهمٌاة فاى تحقٌاق المالبس 

النمو اإلقتصادى والتى تحتاج إلى تطوٌر مساتمر لمسااٌرة التطاورات العالمٌاة وتألٌارات إتجاهاات الموقاة وتحقٌاق أعلاى 

ة والماواد المسااعدة حٌاث ٌجاب الوصاول إلاى الجاودة المطلوباة مستوى من اإلنتاجٌة مع أقل معدل إساتهالك للماواد األولٌا

لتلبٌاة إحتٌاجاات األجٌاال الحالٌاة دون المسااس بجحتٌاجاات األجٌاال للمنتج النهائى والحفاظ علٌها بأقل التكالٌف اإلقتصادٌة 

أداة فاعلاة لتحقٌاق أهاداف القادمة ، وذلك على أسااس أن بنااء وتنمٌاة القادرات التقنٌاة للطاالب ال تعاد هادف باذاتها ولكنهاا 

  التنمٌة المستدامة.

 التعلٌم اإللكترونى(.  -التنمٌة المستدامة  –إقتصاد المعرفة  –)المعرفة  :الكلمات المفتاحية

 Abstract: 

The knowledge economy is an economy with a special character derives its specificity from 

the role played by the economic growth and overall sustainable development, based on the 

basic tools of modern information and communication and techniques of technology, 

including "Internet", the basic pillars including investment in the human capital, research and 

development and continuing education , Where the applications of these tools and pillars have 

resulted in a qualitative leap in the educational process that contributes to the building and 

development of human resource "student" creative in many areas through the transformation 

of "orientation" towards E-learning as traditional education is no longer able To keep up with 

the age of knowledge. 

The study examines how E-learning in the knowledge economy can achieve sustainable 

development in the field of apparel design, which can be considered the first engine for the 
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apparel industry, which is one of the most important industries in achieving economic growth, 

which needs continuous development to keep abreast of global developments and changes in 

fashion trends. The highest level of productivity with the lowest rate of consumption of raw 

materials and auxiliary materials where the required quality of the final product must be 

obtained and maintained at the lowest economic costs to meet the needs of the current 

generations without prejudice to the needs of the Generations On the understanding that 

building and developing students' technical capacities is not an end in itself but an effective 

tool for achieving sustainable development goals. 

 Keywords: (knowledge- knowledge economy- sustainable development-E-learning). 

 المقدمة:

ٌعد التعلٌم أحد أعمدة إقتصاد المعرفة وهو األساس الذى ٌعتمد علٌه فى بناءه ، كما أن إكتسااب المعرفاة الجدٌادة ٌاأتى مان 

حقٌااق النمااو والتنمٌااة خااالل التعلااٌم والتاادرٌب فقااالً ماان أن إنتشااار وإسااتخدام هااذه المعرفااة سااٌ دى إلااى زٌااادة اإلنتاااج وت

المستدامة فى كثٌراً من المجاالت ومنها مجال تصمٌم المالبس الجااهزة الاذى ٌعاد نشااط إبتكاارى ٌسااهم فاى إنتااج وإباداع 

خطوط وإتجاهات الموقة ، كما أنه نشاط تقنى ٌساعد فى العمل التطبٌقى والتنفٌذى للمالبس وبذلك هو ٌعتٌر فى حاد ذاتاه 

 إلى المزٌد من الدراسة والبحث والتطوٌر المستمر .علماً وفناً ٌحتاج 

ولتحقٌق ذلك فجن مجال تصمٌم المالبس ٌتطلب إستخدام نظام تعلٌمى مرناً ومستمراً ٌقادم للطاالب لٌطاور مهااراتهم التقنٌاة 

المحتوى التعلٌمى وٌساعدهم على التفكٌر واإلبداع ، إذ لم تعد الطرق واألسالٌب التقلٌدٌة قادره على أن تقفى الجدٌد على 

المقدم للطالب وخاصة ونحن نعٌش الٌوم عصر المعلومات حٌث الثراء المعرفى والتادفق المعلومااتى ، وهاذا ماا أدى إلاى 

التوجه إلى تطبٌق آلٌات تعلٌمٌة مسانده للتعلٌم التقلٌدى كاالتعلٌم اإللكتروناى الاذى فرقاته التألٌٌارات العلمٌاة والتكنولوجٌاة 

ٌة غنٌاة وخصابة تساهم فاى بنااء المااورد البشارى " الطالاب" المبادع وتماد الساوق باالقوة العاملاة الماااهرة كبٌئاة تعلاٌم أساسا

"مصممى المالبس" ذو المهارات والقدرات العالٌة التى ٌتطلبها اإلقتصاد الجدٌد "اإلقتصاد المعرفى" وذلك من خالل تنوع 

 أشكال المعرفة .المعلومات وقواعد البٌانات وتكنولوجٌا اإلتصاالت وتعدد 

 مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث فى أن أصبح تحقٌق التنمٌة المستدامة لمجال تصمٌم المالبس الجاهزة فاى ظال إقتصااد المعرفاة ٌعتماد 

 على المعرفة واإلبداع ،،،،،،،، لذا ٌسعى البحث لإلجابة على التسا ل اآلتى : 

 إلقتصاد المعرفة التى أدت إلى التحول نحو التعلٌم اإللكترونى؟ ماهى المالمح األساسٌة "مفهوم، ركائز، متطلبات" 

كٌف ٌمكن للتعلٌم اإللكترونى أن ٌساهم فى تحقٌق التنمٌة المستدامة لمجال تصمٌم المالبس الجاهزة فى ظل إقتصاد  

 المعرفة ؟

 أهداف البحث: 

المعرفاة التاى أدت إلاى التوجاه نحاو التعلاٌم "مفهوم، ركائز، متطلباات" إلقتصااد إلقاء القوء على المالمح األساسٌة  

 اإللكترونى ، وكٌفٌه أن التعلٌم اإللكترونى ٌساهم فى تحقٌق التنمٌة المستدامة فى تصمٌم المالبس الجاهزة .

  أهمية البحث :

ٌدفع للتوجه الجدى نحو تفعٌل التعلٌم اإللكترونى واإلهتمام بجستخدام أنماطه المتنوعة فاى مجاال تصامٌم المالباس الجااهزة 

وذلااك نظااراً للحاجااة الملحااة لبٌئااة تعلٌمٌااة معرفٌااة ثرٌااة تتااٌح للطااالب الفرصااة بشااكل متاازامن أو غٌاار متاازامن لإلتصااال 

ٌة والعالمٌة وتطاور كفااءتهم وتنماى قادراتهم التصامٌمٌة واإلبداعٌاة ، وتساهم المستمر بمصادر تعلٌم تصمٌم المالبس المحل
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فى تحقٌق األهداف التنموٌاة المساتدامة لهاذا المجاال ، وخاصاة إذ لام تعاد أساالٌب التعلاٌم التقلٌدٌاة تساتطٌع لوحادها مواكباة 

 الثورة المعرفٌة والتقنٌة فى ظل "عصر" إقتصاد المعرفة . 

  فرضية البحث:

البحث أن التعلٌم اإللكترونى هو الخٌاار اإلساتراتٌجى الاذى ال غناى عناه لتحقٌاق التنمٌاة المساتدامة لمجاال تصامٌم  ٌفترض

 المالبس الجاهزة فى ظل إقتصاد المعرفة .

  حدود البحث:

محمولة كنموذج بسٌط لبٌئة تعلٌمٌة إلكترونٌة ٌتم إستخدامها من خالل الهواتف ال Applicationتقتصر على عمل تطبٌق 

Mobile  . وأجهزة التابلت 

   ٌتبع البحث المنهج التحلٌلى والتطبٌقى لمناسبتهما لتحقٌق أهداف البحث . منهج البحث:

  محاور البحث:

التعلاٌم اإللكتروناى والتنمٌاة المساتدامة فاى ظال إقتصااد المعرفاة ، مجال تصامٌم المالباس الجااهزة ) أوالً: اإلطار النظرى:

 ( .المالبس الجاهزةلمجال تصمٌم 

 . "Applicationٌشمل على الخطوات التعلٌمٌة والتوقٌحٌة إلستخدامات وإمكانٌات التطبٌق " ثانياً: اإلطار التطبيقى:

  مصطلحات البحث:

  :المعرفة 

وإلتازامهم تعرف بأنهاا " اإلساتألالل األمثال للمعلوماات والبٌاناات مان خاالل توظٌاف مهاارات األفاراد وقادراتهم وأفكاارهم 

ورغباتهم ، وفى عالم الٌوم تمثل المعرفة كال شام معاروف أو مفهاوم ، والمعناى أن الرصاٌد المعرفاى النااتج مان حصاٌلة 

البحث العلمى والتفكٌر الفلسفى والدراسات المٌدانٌة والتطوٌر والمشروعات اإلبتكارٌة وغٌرها من أشكال اإلنتااج الفكارى 

 .   ] 26/ص15[ فى الرصٌد أو الكم المعلوم القابل لإلستخدام فى حقل ما أو مجال معٌن"لإلنسان عبر الزمان تتمثل كلها 

 :إقتصاد المعرفة 

ٌعاارف بأنااه "النجاااص اإلقتصااادى الااذى ٌ سااس علااى اإلسااتخدام الفعااال والمتزاٌااد للصااول غٌاار الملموسااة مثاال المعرفااة 

المحارك األساساى ، كماا ٌعارف بأناه "] 29/ص3[نافساٌة" والمهاارات والقادرات اإلبتكارٌاة كمصاادر رئٌساٌة لتحقٌاق مزاٌاا ت

لتولٌد األفكار الجدٌدة وتحوٌلها إلى السلع والخدمات التجارٌة التى ٌطلبها المستهلكون ، إذ ٌعتمد علاى رأس الماال الفكارى 

منافساة اإلقتصاادٌة ، وٌحول التقنٌة إلاى مرحلاة التطبٌاق إلنتااج السالع والخادمات الحدٌثاة والمبتكارة والتاى تعاد األسااس لل

 .] 75/ص12[للشركة اإلنتاجٌة فى األسواق الدولٌة" 

 :التنمية المستدامة 

م بأنهااا " التنمٌااة التااً تلبااً احتٌاجااات الحاقاار دون أن 1987( عااام WCEDعرفتهااا اللجنااة العالمٌااة للبٌئااة والتنمٌااة )

 وهذا التعرٌف األكثر شٌوعاً .، ] 154/ص8[تعرض قدرة األجٌال التالٌة على إشباع إحتٌاجتها للخطر" 

 :التعليم اإللكترونى 

هو "طرٌقة للتعلٌم بجستخدام آلٌات اإلتصال الحدٌثة من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صاوت وصاورة ورساومات 

وآلٌات بحث ومكتبات إلكترونٌة ، وكذلك بوابات اإلنترنت سواء كان عن بعد أو فى فصل دراسى ، المهم و المقصاود هاو 

 .] 97/ص17[ت للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة" إستخدام التقنٌة بجمٌع أنواعها فى إٌصال المعلوما
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  : اإلطار النظرى  :أوالً 

 مجال تصميم المالبس الجاهزة فى ظل إقتصاد المعرفة: .1

ٌشهد العالم فى اآلوناة األخٌارة منافساة قوٌاة فاى مجاال صاناعة المالباس الجااهزة حٌاث تساعى الادول المنتجاة إلاى تحقٌاق 

أقال تكلفاة ممكناة للمناتج ماع أرقاى ذوق ماع أفقال جاودة صاناعٌة ، وبالمشااهدة نجاد أن صاناعة معادلة صعبة تقوم على 

المالبس الجااهزة تخقاع إلتجاهاات الموقاة العالمٌاة التاى تعبار عان الشخصاٌة العاماة للعصار ، ولقاد تطاورت الموقاة 

معتمدة فاى ذلاك علاى النظرٌاات العلمٌاة تطوراً ملحوظاً مستفٌده مما ٌصل إلٌة العلم الحدٌث من تقدم فى مختلف المجاالت 

عصار المعرفاة واإلقتصااد الجدٌاد  ، ]7/ص6[وأسالٌب مصاممى األزٌااء الفنٌاة والتقنٌاة التاى تتألٌار لتاتالئم ماع روص العصار

 "إقتصاد المعرفة" .

 المالمح األساسية إلقتصاد المعرفة :  1-1

حٌااث نماات المعرفااة وتطااورت مااع نمااو المجتمعااات اإلنسااانٌة تعااود بااداٌات اإلهتمااام بالمعرفااة إلااى بداٌااة خلااق اإلنسااان ، 

ومع التألٌرات التى أحدثت الطفرة التقنٌة التى إجتاحت العالم فى األلفٌة الثالثة الجدٌدة وما نجم عنها مان ، ] 46/ص7[وتقدمها 

لاى األفكاار والخبارات ثورة فى تكنولوجٌا المعلومات واإلتصال باتت المعرفة عبارة عن نوع جدٌد من رأس المال ٌقاوم ع

ٌتعامال حتى أصابح العاالم  ،] 73/ص12[والممارسات الذى أدى إلى التحول من العمل الجسدى إلى العمل القائم على المعرفة 

مااورداً جعلهاا  وهاو مااماع صاناعات معرفٌاة تكاون األفكاار منتجاتهااا ، والبٌاناات موادهاا األولٌاة والعقال البشاارى أداتهاا ، 

أساسٌاً وعامالً فعاالً فى بناء ونمو اإلقتصاد لما تقٌفه من قٌم للمنتجاات اإلقتصاادٌة التاى تخقاع للمساات التطاوٌر ومنهاا 

 . ] 46/ص7[المالبس الجاهزة 

وهذا ما ترتب علٌه ظهور مصطلح "إقتصاد المعرفة" ، الاذى أصابح أشامل وأعام مان عادة مصاطلحات أخارى "كجقتصااد 

 اإلقتصاد اإلفتراقى، اإلقتصاد اإللكترونى، وإقتصاد الالملموسات" والتى تشٌر فى كلٌتها إلى إقتصاد المعرفة.اإلنترنت، 

فجقتصاد المعرفة ٌعرف بأنه ذلاك" اإلقتصااد الاذى ٌادور حاول الحصاول علاى المعرفاة ، والمشااركة فٌهاا ، وإساتخدامها ، 

االتها كافة ، مان خاالل اإلفاادة مان خدماة معلوماتٌاة ثرٌاة وتطبٌقاات وتوظٌفها وإبتكارها ، بهدف تحسٌن نوعٌة الحٌاة بمج

تكنولوجٌة متطورة ، وإساتخدام العقال البشارى كارأس للماال ، وتوظٌاف البحاث العلماى إلحاداث مجموعاة مان المتألٌارات 

وماة وتكنولوجٌاا اإلستراتٌجٌة فى طبٌعة المحٌط اإلقتصاادى ، وتنظٌماة لٌصابح أكثار إساتجابة وإنساجاماً ماع تحادٌات العول

 .    ] 88/ص11[المعلومات واإلتصاالت وعالمٌة المعرفة والتنمٌة المستدامة بمفهومها الشمولى التكاملى"

حٌااث تكااون وبناااء علااى ذلااك ٌتقااح أن اإلقتصاااد المعرفااى ٌمثاال مفهومااا واسااعاً ٌشاامل جمٌااع جوانااب اإلقتصاااد المعاصاار 

ناعات التحوٌلٌاة عالٌاة التقنٌاة إلاى المعرفاة واإلباداع فاى الخادمات عالٌاة المعرفة فى قلب القٌمة المقاافة ، بادءاً مان الصا

 .] 30-29/ص3[المعرفة ، وتمد حتى إلى الصناعات اإلبداعٌة مثل صناعة المالبس الجاهزة 

ولعل من أهم سمات عصر إقتصاد المعرفة أن : المعرفة هى العامل األساسى فى اإلنتااج ، توظٌاف تكنولوجٌاا المعلوماات 

اإلتصاالت ، ٌرتبط بالذكاء والقدرة اإلبتكارٌة ، وأن كل فرد لٌس مجرد مستهلك للمعرفة والمعلومات ولكنه أٌقاً صانعاً و

 . ] 13/ص3[، وهذا ما زاد الطلب على قوة العمل ذات المعرفة العالٌة والمهارات الحدٌثة] 33-32/ص3[ومبتكر لها

المالبس "بجعتباره المحرك األول لصناعة المالبس الجااهزة" نحاو إقتصااد المعرفاة لذا ٌعد التحول التعلٌمى لمجال تصمٌم 

قرورة لمساٌرة هذا العصر ومحاولة للتكٌف معه ، وخاصًة وأن فى ظل إقتصاد المعرفة أصابحت التكنولوجٌاا والمعرفاة 

 .] 73/ص12[هما العامالن الرئٌسٌان للنمو والتنمٌة المستدامة
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 وركائز إقتصاد المعرفة: لمجال تصميم المالبس الجاهزةالتنمية المستدامة  1-2

بالرغم من اإلنتشار السرٌع لمفهوم التنمٌة المستدامة فى اآلونة األخٌرة وخاصًة وأن التنمٌة المستدامة أصبحت أسلوباً من 

التى ٌفرقها العصر الحالى "عصر المعرفة" إال أن مفهومها ما زال ٌفسر بطرق مختلفة ، فهناك من  أسالٌب التنمٌة

ٌعتبر أن التنمٌة المستدامة ققٌة أخالقٌة وإنسانٌة ، وهناك من ٌعتبرها ققٌة تنموٌة بٌئٌة كنموذج بدٌل ، والبعض اآلخر 

 .] 525/ص4[ٌال القادمة إعتبرها ققٌة مصٌرٌة مستقبلٌة ألنها تفكر فى مستقبل األج

التكنولوجٌة  التنمٌة ونواحى االستثمار وتوجٌهات الموارد استألالل فٌها ٌتناغم فالتنمٌة المستدامة تعرف بأنها "عملٌة

، كما  ] 13/ص9[اإلنسان وتطلعاته"  بحاجات للوفاء والمستقبل الحاقر إمكانات من كالً  ٌعزز نحو على الم سسات وتألٌٌر

على  القادمة وتركز األجٌال باحتٌاجات المساس دون الحالً فً الوقت تعرف بأنها "التنمٌة التى تلبى إحتٌاجات البشر

       .] 154/ص8[ والتكنولوجٌة" والمس ولٌة اإلجتماعٌة البٌئً واإلشراف المستدام المتكامل االقتصادي النمو

وٌتقح من خالل تعارٌف التنمٌة المستدامة أن اإلنسان هو جوهر التنمٌة وهدفها النهائى ، أى أنه المحور األساسى لتفعٌل 

، وخاصًة بعدما أصبح رأس المال البشرى المورد األهم لإلقتصاد المعرفى بجعتباره إقتصاد ] 154/ص8[عملٌة التنمٌة 

، هذا ما ٌدعى إلى ] 75/ص12[ٌحركة العقل البشرى فى الوصول إلى التنمٌة والنمو اإلقتصادى واإلجتماعى المستدام 

تنموٌة ، وتعرف تنمٌة الموارد البشرٌة بأنها "إعداد قرورة تنمٌة الموارد البشرٌة نظراً لفاعلٌتها فى العملٌة اإلنتاجٌة وال

العنصر البشرى إعداداً صحٌحاً بما ٌتفق وإحتٌاجات المجتمع على أساس أنه بزٌادة المعرفة وقدرة اإلنسان ٌزداد وٌتطور 

ة من خالل التعلٌم إستألالله للموارد الطبٌعٌة فقالً عن زٌادة طاقتة وجهوده" ، لذا فجن اإلهتمام بتنمٌة الموارد البشرٌ

 .] 530/ص4[ٌعتبر األساس للتنمٌة المستدامة 

ومن هذا المنطلق ترى الباحثة أن تحقٌق التنمٌة المستدامة لمجال تصمٌم المالبس ٌتمثل فى بناء الطالب المبدع "المصمم 

ل بشرى "مصممى المالبس" المبتدئ" وذلك بتنمٌة وتطوٌر القدرات والمهارات الفنٌة والتقنٌة للطالب بجعتبارهم رأس ما

 ٌساهم بشكل فعال فى رفع اإلنتاج واإلنتاجٌة وتلبٌة إحتٌاجات السوق الحالٌة والمستقبلٌة .

إقامة عملٌة تنموٌة أساسها المعرفة لمجال تصمٌم المالبس الجاهزة تقوم على أربعة ركائز ، كما وفى ظل إقتصاد المعرفة 

  :  ]45/ص1[( وهى1تتقح فى المخطط رقم )

 
 ( : يوضح ركائز إقتصاد المعرفة )أعداد الباحثة(1مخطط )

فالتعلٌم ٌعد من أهم مالمح إقتصاد المعرفة ، وٌعد الركٌزة األساسٌة للتنمٌة الشاملة لمجال تصمٌم المالبس الجاهزة بصفه 

فن من الفنون  تصمٌم المالبس هو، ونظراً ألن مجال ] 153/ص8[ عامة والتنمٌة البشرٌة "بناء المصمم المبدع" بصفه خاصة

التطبٌقٌة له قواعد وأصول اإللمام بها قرورة مهمه لكل طالب "مصمم" حتى ٌتمكن من توقٌح أفكارة التصمٌمٌة 

لمجال تصمٌم المالبس هو ٌجب أن الٌكون هدف التعلٌم ، لذا فى ظل إقتصاد المعرفة ] 173/ص6[ بطرٌقة سلٌمة وفنٌة

وهااااااو مقٌاااااااس لمسااااااتوى البحااااااث •
والتطاوٌر التقناى الاذى ٌعكاس القاادرة 
علاااااى اإلبتكاااااار وتطبٌاااااق التقنٌاااااات 

 .الجدٌدة 

نظاماً ٌوفر السبل المحفزة على نشر •
 .وإستخدام المعرفة واإلبتكار الناجح 

ٌعااااد الماااادخل األساسااااى لإلقتصاااااد •
المبناااى علاااى المعرفاااة وهاااو ٌرتكاااز 

 .على الموارد البشرٌة 

تشمل كل ماا ٌتعلاق بنشار المعلوماات •
عبر وسائل اإلتصاالت من برمجٌاات 
وشاااابكات وخاااازن ونقاااال ومعالجااااات 
وتقااااادٌم المعلوماااااات بشاااااكل صاااااوت 

 .وصورة ونص 

 تكنولوجيا
  المعلومات
 واإلتصاالت

 التعليم

 اإلبتكار
  اإلطار

  اإلقتصادى
 والمؤسسى
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فى رسم  هو إكساب الطالب "المصمم" مهارات وخبرات عالٌةا ٌجب أن ٌكون هدف التعلٌم تحصٌل المعرفة فقط وأنم

المالبس والموقة وذلك إلظهار التصمٌمات المتعلقة بالمالبس ومستلزماتها وإخراج الزى بالشكل الناجح سواء من األمام 

المودٌل حتى ٌساعد فى العمل التنفٌذى أو الجانب أو الخلف بأشكالة المختلفة وتفصٌالته الدقٌقة مهما كانت حركة 

حل المشكالت التصمٌمٌة اآلنٌة كما ٌجب على التعلٌم أن ٌساعد الطالب على ، ] 244/ص6[والتطبٌقى للمالبس والموقة 

لٌسهم بشكل إٌجابى فى ، والمستقبلٌة التى تواجهه لٌترجم فٌها ما تعلمه من مبادئ وقواعد ومهارات إلى حلول ٌبتكارها

صرص التقدم المعرفى والتقنى المستدام لمجال تصمٌم المالبس ورفد دعائم التقدم اإلقتصادى لصناعة المالبس بناء 

 .] 109/ص12["إقتصاد المعرفة"  قمن ر ٌة مستقبلٌة واعٌة تنسجم مع ر ى وأهداف اإلقتصاد الجدٌد والموقة

فى العملٌة التعلٌمٌة فتحت آفاقاً جدٌدة وواسعة لتألٌٌر مفهوم " ICTوخاصًة وإن دمج تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت "

التعلٌم لمجال تصمٌم المالبس بشكل تقنى ، وتوفر وسائل وإمكانٌات تعلٌم فعالة لها دور بارز فى تحقٌق أهدافها ، 

تكنولوجٌا وتستوعب الطاقة الكامنة للطالب وتلبى إحتٌاجاته ، حٌث ٌستطٌع الطالب "المصمم" إستخدام تجهٌزات 

المعلومات والوسائط المتعدد للحصول على ما ٌجب أن ٌتعلمه من جدٌد المعرفة عن مجال تصمٌم المالبس ومن بٌنها 

"التلٌفونات المرئٌة ، إسطوانات الفٌدٌو الرقمٌة ، تكنولوجٌا المحاكاة ، اإلجتماعات على اإلنترنت، م تمرات الفٌدٌو 

والتى ت دى إلى تعزٌز مقدرة الطالب للتعلم إلى أقصى حدود من ] 16-15/ص14[نى" وغٌرها من أدوات التعلٌم اإللكترو

 . ] 170/ص10[التعلٌم اإللكترونى من أهم التطبٌقات لتكنولوجٌا اإلتصاالت فى مجال التعلٌم خالل تقنٌات المعلومات، وٌعد 

 مجال تصميم المالبس الجاهزة ومتطلبات عصر إقتصاد المعرفة : 1-3

اد المعرفة ٌقتقى أن تنسجم مخرجات التعلٌم لمجال تصمٌم المالبس الجاهزة مع متطلبات سوق العمل إن إقتص    

وإتجاهات الموقة المتألٌره ، وٌزٌد من قدرته على مواجهة هذه التألٌٌرات والتنب  بها قبل حدوثها ، وتوفٌر تسٌهالت 

مم المبدع" عامالً مهماً فى تصمٌم وإنتاج المالبس الجاهزة التدرٌب المالئمة لمتطلباته ، حٌث تمثل الموارد البشرٌة "المص

والمنافسة العالمٌة ، وسوف توقح الباحثة متطلبات "عصر إقتصاد المعرفة" أو ما ٌسمى "بعصر التنمٌة البشرٌة" فً 

 : ] 112/ص12[اآلتى 

  التكنولوجى .إكتساب الطالب للمهارات الجدٌدة لٌكونوا قادرٌن على التعامل مع مستحدثات العصر  •

 التفكٌر اإلبداعى ، وهو التفكٌر الذى ٌمكن أن ٌقٌف جدٌداً لمجال تصمٌم المالبس الجاهزة .  •

  القدرة على التكٌف مع المستجدات والظروف الجدٌدة فى سوق العمل . •

رف ، أن ٌكون الطالب قادرٌن على إنتاج المعرفة ، وتكون مهمة العقل البشرى هى تحوٌل المعلومات إلى معا •

  وإستخدمها فى حل مشكالت تصمٌم المالبس وصناعة المالبس الجاهزة .

مهارة العمل قمن فرٌق ، إذ لم ٌعد العمل الفردى كفٌالً بتحقٌق حل المشكالت ، وهذا ال ٌتحقق إال بالتعلٌم والتعلم  •

  والتدرٌب والممارسة المستمرة .

وظٌاف المساتحدثات التكنولوجٌاة واألساالٌب والتطبٌقاات الحدٌثاة فاى ولتحقٌق هذه المتطلبات ٌتطلب األمار اإلساتثمار فاى ت

تطاوٌر منظومااة التعلااٌم لمجاال تصاامٌم المالبااس الجااهزة والتااى تعااد السابٌل األمثاال إلمااتالك المعرفاة وخدمااة عقااو هٌئااة 

س كاى تنساجم ماع التدرٌس والطالب ، مما ٌنعكس بالفعل على تحسٌن وتوجٌه عملٌة التعلاٌم والاتعلم لمجاال تصامٌم المالبا

التى تساعد على ، وهذا ٌعد من أهم اإلستثمارات ] 4-3/ص14[توجٌهات ومتطلبات عصر اإلقتصاد الجدٌد "إقتصاد المعرفة" 

تولٌااد المعرفااة وإكساااب مهااارات التواصاال والعماال الجماااعى والتطااور المهنااى المسااتدام والاادعم والقٌااادة إلااى اإلبتكااار 

،،،، وذلاك مان خاالل التعلااٌم وهاو ماا ٌشاكل األسااس إلساتراتٌجٌة ترمااى إلاى تحقٌاق النماو المساتدام ، ] 530/ص4[واإلباداع 

 ( .2اإللكترونى الذى ٌعد الثورة الحدٌثة فى أسالٌب وتقنٌات التعلٌم ، كما هو موقح بالمخطط )
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فة( : يوضح أثر اإلستثمار فى التعليم اإللكترونى فى ظل إقتصاد المعر2المخطط )
] 105/ص12[

 

وترى الباحثة أنه تأتى الر ٌة الجدٌدة لتطوٌر التعلٌم لمجال تصمٌم المالبس الجاهزة نحو إقتصاد المعرفة إستجابة 

لمتطلبات هذا العصر، وذلك لتهٌئة جٌل من الخرجٌن "مصممى المالبس" م هلٌن بالمعرفة والمهارات وقادرٌن على 

أنماط ملبسٌة مبتكره ، حٌث ٌحتاج تحقٌق هذه الر ٌة إلى تألٌر دور عقو هٌئة تولٌد أفكار جدٌدة وتطبٌقها إلنتاج 

التدرٌس والطالب بالتركٌز على التعلم والعمل الجماعى والبحث المستقل ومن ثم إعداد المصمم المبدع للقٌام بدوره فى 

 مد على إنتاج المعرفة بأسالٌب إلكترونٌة .إقتصاد المعرفة ، وذلك من خالل اإلنتقال من التعلٌم التقلٌدى إلى التعلٌم المعت

 . التعليم اإللكترونى والتنمية المستدامة لمجال تصميم المالبس الجاهزة :2

التعلٌم اإللكترونى من أسالٌب التعلٌم التى فرقت نفساها علاى العملٌاة التعلٌمٌاة لمجاال تصامٌم المالباس الجااهزة وخاصاًة 

لاٌم لمجاال تصامٌم المالباس الجااهزة مطالبااً بالبحاث عان أساالٌب ونمااذج تعلٌمٌاة وأن فى ظل إقتصاد المعرفاة أصابح التع

ومواجهاة العدٌاد مان التحادٌات  المتألٌرات المتالحقة إلتجاهات الموقةجدٌدة ، إذ لم ٌعد التعلٌم التقلٌدى قادر على مواكبة 

 :] 92/ص13[التى تدفع للخذ بنظام التعلٌم اإللكترونى ومنها ] 95/ص17[على المستوى المحلى والعالمى

 . تلبٌة الطلب المتزاٌد على التعلٌم والتدرٌب لمجال تصمٌم المالبس الجاهزة 

 . تحقٌق معاٌٌر الجودة الشاملة واإلعتماد فى التعلٌم لمجال تصمٌم المالبس الجاهزة 

 ل تصمٌم المالبس الجاهزة .تطبٌق مبادئ التعلم النشط الفعال فى التعلٌم لمجا 

 . تلبٌة الحاجة المتزاٌدة للتنمٌة البشرٌة المستدامة 

 . تكٌف المحتوى التعلٌمى للتألٌرات المتسارعة فى المعرفة الرقمٌة لمجال تصمٌم المالبس الجاهزة 

 فلسفة التعليم اإللكترونى فى مجال تصميم المالبس :  2-1

من اإلتجاهات الحدٌثة فى منظومة التعلٌم ، الذى إنتشر وتطور وتحول من مجرد " "E-Learningٌعد التعلٌم اإللكترونى

التقنٌاات العلمٌاة التاى غٌارت مان أساالٌب التعلاٌم وأدت إلاى خلاق بٌئاة وذلاك بفعال ] 182/ص12[فكرة خٌالٌة إلى واقع علماى 

فاى أى  الاتعلم بألارض إتاحاةماتٌاة شابكة متطاورة مان المعلووتوظٌف مساتحدثات تكنولوجٌاة تعلٌمٌة إلكترونٌة تعتمد على 

 ثابتاة مرئٌاة بعناصر التعلٌمً المحتوى مٌلتقد متنوعة وطرق أسالٌب بواسطة ٌناسبه ، المكان الذي وفً ٌرٌده ولمن وقت

 .] 95/ص17[أقل  ووقتد وبجه أعلى وبكفاءة ومتعة تشوٌقا أكثر التعلٌم ٌجعل مما وبصرٌة ، وتأثٌرات سمعٌة ومتحركة

اإللكترونى هو "نمط تعلٌمى ٌقدم خدمة تعلٌمٌة عالٌة المستوى لمجاال تصامٌم المالباس الجااهزة مان حٌاث الكفااءة فالتعلٌم 

حٌث ٌستطٌع الطالب أو المصامم المبتادئ مان خاللهاا فهام ، ] 33/ص16[والفاعلٌة ومتحررة من النمطٌة والتقلٌدٌة فى التعلٌم"
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ن جسام المودٌال مان خاالل تبساٌط الجسام بعادة طارق ، ورسام مفاردات عناصر التصمٌم وأسساه ، وتعلام كٌفٌاة التعبٌار عا

وأجاازاء الاازى ونماذجااة ، وتحلٌاال وتركٌااب وتطااوٌر أجاازاء الاازى ، وإسااتٌعاب كاال ماان األسااس اإلنشااائٌة وطبٌعااة ونظاام 

بااالطرق  التصامٌم لتشاكٌل وإبتكاار أنمااط ملبساٌة جدٌادة ، كماا ٌتاٌح قٌاام الطالاب بالتجاارب والممارساات الفنٌاة والتجرٌاب

والوسائل والخامات لدفعة للمشاركة واإلساتثارة الخالقاة للوصاول إلاى مرحلاة اإلباداع واإلبتكاار فاى إنتااج أزٌااء ومالباس 

 .] 6/ص5[ مبتكره وعلى عالقة بالموقة واإلتجاهات العالمٌة

ٌاة ، والتعلاٌم مان خاالل شابكة وٌشمل التعلٌم اإللكترونى أنماطاً متنوعة منها التعلاٌم بالحاساوب ووساائل العارض اإللكترون

، ] 31/ص16[اإلنترنت، والتعلٌم من خالل شبكة قواعد البٌاناات، والتعلاٌم فاى بٌئاة إفتراقاٌة، وتوظٌاف تقنٌاة الاتعلم عان بعاد

 : ] 96/ص17[وهذه جمٌعاً تشٌر إلى مبادئ التعلٌم اإللكترونى وأبعاده الفلسفٌة ومن أهمها 

  الوصول إلى المعرفة المحلٌة والعالمٌة .حق الطالب "المصمم المبتدئ" فى 

  حق جمٌع الطالب واألفراد فى فرصة تعلم تصمٌم المالبس الجاهزة طالما أن قادراتهم وإمكانٌااتهم تمكانهم مان النجااص

 فى هذا النمط من التعلٌم ، وحتى وأن تجاوزها الزمن .

  وفقاً لحاجاته وإهتماماته وقدراته وسرعته الذاتٌةتكٌف الطالب مع برنامج التعلٌم لمجال تصمٌم المالبس الجاهزة . 

  التحول من التعلٌم إلى التعلم أى تحول أسالٌب التعلم من األساالٌب المتمركازه حاول عقاو هٌئاة التادرٌس إلاى أساالٌب

الطالاب التعلم المتمركزة حول الطالب بمعنى إكساب الطالاب مهاارات التعلاٌم الحدٌث"الاذاتى" ، الاذى ٌتألٌار وٌتحاول دور 

 . ] 170/ص10[من المتلقى إلى مشارك نشط فى العملٌة التعلٌمٌة لمجال تصمٌم المالبس الجاهزة

كما أن التعلٌم اإللكترونى ٌرتبط بفلسفة التعلٌم المستمر أو التعلٌم مدى الحٌاة فٌجب أن ال تنتهى عالقة الطالب بالتعلٌم 

، وهذا لٌس من أجل التعلٌم فقط ولكن ] 84/ص12[بالبحث وتطوٌر الذاتبمجرد تخرجهم بل اإلستمرار فى التعلٌم واإلهتمام 

من أجل التعلٌم والتنمٌة المستدامة ومواجهة المتطلبات والحاجات والمهارات التى تستحدث ٌوماً بعد أخر فى مجال تصمٌم 

 المالبس الجاهزة .

 مميزات التعليم اإللكترونى لمجال تصميم المالبس الجاهزة :  2-2

التعلٌم اإللكترونى طرٌقة إبداعٌاة لتقادٌم بٌئاة تفاعلٌاة تتناساب ماع التقادم العلماى السارٌع والتاراكم المعرفاى لمجاال تصامٌم 

المالبس الجاهزة ، وٌستطٌع الطالب من خاللها التكٌف مع تلك البٌئة والتفاعل معها ، األمر الذى ٌنقل التعلٌم مان التقلٌدٌاة 

،وهذا ما فتح آفاقاً واسعاً أمام مجاال تصامٌم ] 170/ص10[لتعلٌم القائم على المنهج النشط التفاعلىالمعتمدة على المحتوى إلى ا

 وذلك نظراً لما ٌتسم به التعلٌم اإللكترونى من ممٌزات عدٌدة نذكر منها :المالبس لإلنتشار والتطور 

 ل متعاددة "مرئٌاة ، مساموعة ، مقاروءه"، إٌصال المادة العلمٌة لمجال تصمٌم المالباس ألعاداد كبٌارة مان الطاالب بأشاكا

 .] 37/ص12[وذلك فى أقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة دون قٌود الزمان والمكان 

  ٌكسب الطالب مهارة كٌفٌة تعلم طبٌعة النظام التصمٌمى للمالبس وخصائصة ومكوناته لٌكون قادراً على تحلٌل وتركٌاب

الاب عناد التصامٌم مراعااة الخصاائص الكلٌاة لكٌفٌاة التاالف باٌن العناصار وتطوٌر األنماط الملبسٌة ، حٌث ٌجاب علاى الط

والمفردات وأجزاء الزى داخل التصمٌم ، كما ٌراعى تالف الشكل الظلى للملبس مع الشكل الزخرفى "مطبوع ، منساوج ، 

 .] 25/ص5[مطرز" 

  ، األقمشاة ، اإلكسساوارات" مماا ٌرفاع ٌوفر طرق وأسالٌب تعلٌمٌة توقح تقنٌات متنوعة لرسم الموقه "رسم المودٌال

من المهارات التقنٌة للطالب فى تصمٌم المودٌل واألقمشة واإلكسسوارات وٌساعده على إبراز النواحى الجمالٌة والتشكٌلٌة 

 . ] 8/ص6[فى تصمٌماته اإلبتكارٌة للمالبس
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 اإلنترنات ٌشاجع الطالاب علاى التازود  تعدد مصادر المعرفة المحلٌاة والعالمٌاة نتٌجاة اإلتصاال باالمواقع المختلفاة علاى

بالمعرفة بما ٌتوافق مع قدراته وٌلبى إحتٌاجاتاه المختلفاة لٌشاارك فاى وقاع أهاداف الاتعلم لتصامٌم المالباس الخااص باه   

 . ] 157/ص16[فالتعلٌم اإللكترونى ٌراعى الفروق الفردٌة بٌن الطالب

 مالباس وٌنماى مهاارات البحاث والتقصاى لحال المشاكالت ٌركز على التفكٌر والتدرٌب المساتمر علاى رسام وتصامٌم ال

 .] 170/ص10[التصمٌمٌة وٌساعد على تحلٌل اإلفكار التصمٌمٌة المعقدة 

  سهولة وسرعة تحدٌث المحتوى المعلوماتى عان مجاال تصامٌم المالباس ٌسااهم فاى معرفاة كال مااهو جدٌاد فاى مجاال

مصااممٌن العااالمٌن والوسااائل التااى تساااعدهم حتااى ٌصاالوا التخصااص ، كمااا ٌساااعد علااى اإلطااالع علااى أعمااال وأفكااار ال

 لمستوى رفٌع فى عالم المالبس والموقة ، وهذا ٌ دى إلكتساب الخبرات وتطوٌر المهارات للطالب بشكل مستمر . 

  ،ٌحسن النمط البصرى والحسى للطالب وٌدعم تفاعلٌة التعلٌم من خالل توفٌر المحاكاة البصرٌة والعروض التوقحٌه

 .] 33/ص13[ٌة العٌن باأللوان والتصمٌمات باإلطالع على الموقة المنتشرة فى األسواق وتألذ

  33/ص13[تحسٌن إستخدام المهارات التكنولوجٌة حٌث ٌمكن للطالب من رسم التصمٌمات وتبادلها فٌما بٌنهم [. 

 لمختلفاة وتفصاٌالتها الدقٌقاة إمكانٌة عرض تصمٌمات المالبس "مان األماام والخلاف والجاناب" ومساتلزماتها بأشاكالها ا

 " أمكنت عقو هٌئة التدرٌس بسهولة توقٌح وتوصٌل الطالب للفكرة التصمٌمٌه وفهما . 3dكتطبٌق عملى "

  ٌوفر التعلٌم اإللكترونى بٌئة تعلٌمٌاة ٌساتطٌع الطالاب الاتعلم بشاكل متازامن أو غٌار متازامن دون اإللتازام بعمار زمناى

 دى الحٌاة . محدد ، فهو ٌشجع على التعلٌم م

  دى التعلٌم اإللكترونى إلاى دعام اإلبتكاار واإلباداع المساتمر والمساتدام للطاالب مان خاالل تنمٌاة قادرات التفكٌار مان ٌ

 .] 38/ص12[خالل التفكٌر العلمى الخالق فى الوصول لحل المشكالت والعوائق وترسٌخ األفكار وتنظٌمها 

وترى الباحثة أن التعلٌم اإللكترونى بٌئة تعلٌمٌة مثٌرة للتفكٌر اإلبداعى ، تجعل الطالب محور إرتكاز التعلٌم وتشجعة على 

 .روص البحث واإلكتشاف ، وتنمى فٌه روص المشاركة التعلٌمٌة 

ة التاى ٌقاوم علٌهاا التعلاٌم وهذا ال ٌعنى أن التعلٌم اإللكتروناى ٌلألاى دور عقاو هٌئاة التادرٌس بال هاو مان العناصار الهاما

مسااهالً للتعلااٌم ومحاادداً ألهدافااه ومحتااواه وماادٌراً ومسااٌطراً علٌااه كمااا فااى عقااو هٌئااة التاادرٌس بااات اإللكترونااى ، حٌااث 

الفصول اإلفتراقٌة ، وهذا النمط من التعلٌم ٌتطلب تحوالً جذرٌاً فى أدوار عقو هٌئة التدرٌس المتعارف علٌهاا فاى ظال 

ى إلى أدوار ووظائف جدٌدة فى ظل التعلٌم اإللكترونى ، حٌث ٌفرض التعلٌم اإللكترونى تألٌٌارات جدٌاده فاى التعلٌم التقلٌد

أدوار عقو هٌئة الترٌس فبعد أن كاان المصادر األساساى للمعلوماات أصابح دوره ٌتركاز حاول اإلرشااد والتوجٌاه وتقادٌم 

وإسااتخدامها ، وتجهٌااز المواقااف التعلٌمٌااة ، وتصاامٌم بٌئااة المساااعدات الفردٌااة والجماعٌااة ، وإعااداد البرمجٌااات وإنتاجهااا 

التعلٌم اإللكترونى القائمة على الكمبٌاوتر واإلنترنات ، ومثٌاراً لدافعٌاة الطاالب ومشاجعاً علاى العمال والتفاعال الجمااعى ، 

المسااتحدثات ومحفاازاً علااى البحااث عاان المعلومات،ومتمكناااً ماان مهااارات التحاااور والتخاطااب والتفاعاال مااع اآلخاارٌن عباار 

 ، ] 94/ص13[التكنولوجٌة المختلفة 

ومن هنا أصبح عقو هٌئة التدرٌس له مسمٌات فاى منظوماة التعلاٌم اإللكتروناى وهاى : "المٌسار ، الباحاث ، المستشاار ، 

 .    ] 51/ص16[المصمم ، التقنى ، المقٌم ، المطور والمدٌر" 

 أنواع التعليم اإللكترونى ومجال تصميم المالبس:  2-3

التعلٌم اإللكترونى هو طرٌقة علمٌة ٌتم من خاللهاا التواصال المساتمر باٌن جمٌاع أطاراف العملٌاة التعلٌمٌاة لمجاال تصامٌم 

، ] 33/ص12[ اعةالمالبس الجاهزة لتحقٌق خاصٌة التفاعلٌة إلحٌاء إستراتٌجٌة التعلم عن طرٌق العمل فى التعلٌم بمختلف أنو

 فهناك أنواع لبٌئات التعلٌم اإللكترونى ٌمكن إستخدامها فى التعلٌم والتعلم لمجال تصمٌم المالبس وهى:
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  التعليم اإللكترونى المتزامن"Synchronous E- Learning" : 

مماا ٌجعال  onlineوفٌة تتواصل األطراف المختلفة من عقو هٌئة التدرٌس مع الطالب ، والمدرب و المتدربٌن مباشرة 

جااو الااتعلم لمجااال تصاامٌم المالبااس الجاااهزة أقاارب إلااى حااد مااا إلااى الطرٌقااة التقلٌدٌااة ، وذلااك عباار غاارف المحادثااة 

chatting"" والفصول اإلفتراقٌة "virtual classroom 27/ص12[" أو بجستخدام أدواته األخرى [. 

  " التعليم اإللكترونى غير المتزامنAsynchronous E-Learning: " 

" ، E-Contentٌاوفر التفاعال باٌن الطاالب وباٌن المحتاوى اإللكتروناى " Self.Paced.Learning"هو تعلٌم ذاتاى "

" Interactive.Lessonمااان خاااالل اإلنترنااات وفقااااً لوقتاااه وسااارعته الشخصاااٌة ، وٌشااامل علاااى الااادروس التفاعلٌاااة "

 .] 183/ص12[والعروض التعلٌمٌة لمجال تصمٌم المالبس وغٌرها 

 " التعليم اإللكترونى المدمجBlended Learning: " 

ٌعتبر أكثر البٌئات التعلٌمٌة اإللكترونٌة كفاءة إذ ٌمزج هذا النوع من التعلاٌم أحاداثاً متعاددة معتمادة علاى النشااط ، تتقامن 

، وفٌاة المازج باٌن التعلاٌم التعلم فى الفصول التقلٌدٌة التى ٌلتقى فٌها المعلم مع الطاالب وجهااً لوجاه وكاذلك التعلاٌم الاذاتى 

، بمعنااى أن التعلاٌم اإللكتروناى المادمج ٌمتاازج فٌاه التعلاٌم اإللكترونااى ] 92/ص13[الفاورى المتازامن والتعلاٌم غٌاار المتازامن

بأنماطة المتنوعة مع التعلٌم التقلٌدى بشاكل متكامال وٌطاوره بحٌاث ٌتفاعال فٌاه عقاو هٌئاة التادرٌس ماع الطالاب بطرٌقاة 

طالاب لاٌس مساتمعاً فحساب بال هاو جازء رئٌساى فاى المحاقارة ، حٌاث تعمال هاذه البٌئاة علاى خلاق روص ممتعة لكاون ال

اإلبداع وتحفز على التفكٌار وتحمال المسائولٌة للطاالب ، كماا أن تناوع الوساائل التكنولوجٌاة وكٌفٌاة إساتخدامها واإلساتفادة 

قااة التعلٌمٌااة لمجااال تصاامٌم المالبااس ، إذ أن تلقااى منهااا وكٌفٌااة طرحهااا ماان قباال المعلاام تتااٌح للطالااب حرٌااة إختٌااار الطرٌ

 . ] 60/ص16[المعلومة لدى بعض الطالب عن طرٌق مشاهده الصور ومشاهدة الفٌدٌو تساعد على التصور والتخٌل 

 ومن هنا ٌتقح أن توفٌر بٌئة تعلٌمٌة إبداعٌة تعتمد على أسالٌب تعلٌمٌة حدٌثة تساعد على التجدٌد المستمر للمعرفاة داخال

القاعة التدرٌسٌة أثناء المحاقرات التعلٌمٌاة لمجاال تصامٌم المالباس الجااهزة قارورة قصاوى مان شاأنها أن تعمال علاى 

تنمٌااة الااذكاء المعرفااى وتشااكٌل العقاال المباادع ، فكلمااا أتسااعت معرفااة الطالااب "المصاامم" كلمااا زادت قدرتااه اإلبتكارٌااة ، 

مالبس فى أمس الحاجة لخلق جٌل مان مصاممى المالباس ٌمتلكاون وخاصًة فى ظل إقتصاد المعرفة أصبح مجال تصمٌم ال

 .] 287/ص2[مهارات التفكٌر واإلبداع وقادرٌن على المنافسة ومواكبة المتألٌرات إلتجاهات الموقة المستمرة

درة عقو هٌئة وترى الباحثة أنه بقدر ما لمعاٌٌر التعلٌم اإللكترونى من أهمٌة فجن هذه األهمٌة تزداد حجماً وتأثٌراً بمدى ق

التدرٌس على اإلفادة منها فى تنمٌة قدرات الطالب التصمٌمٌة وإثارة تفكرهم وذلك ٌتمثل فى إساتخدام التكنولوجٌاا لتشاجٌع 

الطااالب علااى التفاعاال مااع العملٌااة التعلٌمٌااة لمجااال تصاامٌم المالبااس ، ولمساااعدتهم علااى تنمٌااة قاادراتهم الحسااٌه والذهنٌااة 

التفكٌاار تسااهم فااى الااتعلم فااى مواقااف مختلفااة تتطلااب المنطااق والتحلٌاال واإلسااتنتاج والتقااوٌم ، وإكسااابهم أنماااط جدٌاادة ماان 

 وتمكنهم من التعامل مع متطلبات العصر .

 ثانياً: اإلطار التطبيقى:

تمثاااٌالً للتعلاااٌم اإللكتروناااى المااادمج لمجاااال تصااامٌم المالباااس الجااااهزة ،              Applicationقامااات الباحثاااة بعمااال تطبٌاااق 

بهدف خلق بٌئة "تقنٌة" تعلٌمٌة إلكترونٌة تفاعلٌة كنموذج بسٌط ٌعتمد على إقاافة محتاوى إفتراقاى ٌوافاق الواقاع أى أن 

ماان خااالل  Applicationح" هااذا التطبٌاق هاذه التقنٌااة تادمج بااٌن التمثٌال الظاااهرى والحقٌقاى معاااً ، وٌاتم إسااتخدام "تصاف

وأجهزة التابلت ، وفى هذه البٌئة التعلٌمٌة اإللكترونٌة ٌكون الطالب مشارك نشاط فاى العملٌاة  Mobileالهواتف المحمولة 

التعلٌمٌة فهو الفاعل والمستنتج والمحلل للمعلومات ، وٌكون دور عقاو هٌئاة التادرٌس مٌسار ومرشاد لاه لٌسااعد الطالاب 
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التعلم الذاتى وإكتساب المهارات ، كما ٌتواصل الطالب مع بعقهم البعض وماع عقاو هٌئاة التادرٌس لكاى ٌحصالوا على 

 على إجابة إلستفساراتهم وردود فعل ألدائهم ، وهذا التوصل والتفاعل ٌجعل عملٌة التعلٌم شٌقه وأكثر فاعلٌة وإٌجابٌة .

قطاة حٌاة للمودٌال "الجسام البشارى" ، وبعاد تحاول التصامٌمات تنائٌاة ٌتم أخاذ ل Applicationفعند إستخدام هذا التطبٌق 

األبعاد "الصورة الثابته" إلى وسائط متعددة تتجساد فٌهاا الصاورة ثالثٌاة األبعااد ، ٌاتم تادرٌب الطالاب علاى تلباٌس األنمااط 

مساتخدم فاى الوقات الحقٌقاى الحى ، لٌتم دماج بٌئاة ال Modelالملبسٌة المختلفة "التصمٌمات المختاره" على جسم المودٌل 

"المااأخوذ منهااا اللقطااة الحٌااة للمودٌاال" مااع التصاامٌمات المختااارة للمالبااس كبٌئااة ظاهرٌااة إفتراقااٌة ، وٌساااعد عاارض 

" على توقاٌح الفكارة التصامٌمٌة حتاى 3dالتصمٌمات وترجمتها ونقلها على الجسم كتطبٌق عملى بصورة ثالثٌة األبعاد "

ه نتٌجة لتألٌٌر حركة الجسم ، مع إمكانٌة تألٌر المكاان والبٌئاة والجاو المحاٌط ، باإلقااف إلاى مع التألٌٌرات التى تطرأ علٌ

إمكانٌة إختٌار وتألٌر األلوان واألقمشة والمكماالت وذلاك إلباراز الناواحى الجمالٌاة والتشاكٌلٌة للتصامٌمات بماا ٌاتالءم ماع 

إلعمال فكرة فى عدٌد مان اإلتجاهاات لٌصال إلاى بادائل  المودٌل الحى ، وهذا ما ٌساعد على فتح مجال واسع أمام الطالب

عدٌدة ، وهذا ما ٌحفز اإللهام والتخٌل وٌ دى إلى تنمٌة مهاارات التفكٌار العلٌاا لادى الطاالب وتعمٌقهاا مان مهاارات تحلٌال 

  دمة من الباحثة .وإستنتاج ونقد وتقٌٌم ، مما ٌرفع من القدرات اإلبداعٌة لدٌهم، كما هو موقح فى النماذج التوقٌحة المق

 

  

 ب(-1شكل ) أ(-1شكل )

لتتجسد فيها الصورة ثالثية )أ،ب( : يوضح إدخال أشكال مانيكانات مختلفة ومفردات وأجزاء الزى "الملبس" ، وبنائها  1شكل

 األبعاد
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( : يوضح إمكانية إستخدام تقنيات األلوان فى التطبيق 2شكل )

Application  إلظهار التجسيم ومفردات وأجزاء الزى ثالثية

 األبعاد

( : يوضح الخطوط المهمه التى يعتمد عليها تلبيس 3شكل )

 الموديل وإمكانية التحكم فى األطوال

 

  
( : يوضح أخذ وإدخال لقطة حية للموديل "الجسم 4شكل )

البشرى" ، لخلق بيئة محاكية للواقع إلجراء التجارب من خالل 

 Applicationإمكانيات 

إظهار تأثيرات األقمشة والزخاف ( : يوضح إمكانية 5شكل )

 المختار "الفستان" المختلفة على التصميم
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 ب(-6شكل ) أ( -6شكل )

 

  

 د( -6شكل ) ج( -6شكل )

)أ،ب،ج،د( : يوضح إمكانية عمل تجارب تلبيس على الموديل الحى من خالل إختيار وتركيب مفردات للزى مختلفة بعضها  6شكل

 مع بعض والمرتبطة فى ذات الوقت بشكل متجانس لتحقيق القيم الجمالية للتصميم 

 مع أى حركة لجسم الموديل  بهدف إكساب الطالب مهارة تلبيس الموديل بسهولة ويسر 
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 ب( -7شكل ) أ(-7شكل )

،  المستخدم فى الوقت الحقيقى "المأخوذ منها اللقطة الحية للموديل"إمكانية تغيير المكان والبيئة والجو المحيط عن  يوضح)أ،ب( :  7شكل

 بهدف إكساب الطالب مهارة تصميم مالبس تتناسب مع المناسبة وزمن ومكان إرتدائها 

 

 
لتلوين للزى "التصميم" ، وإدخال بعض التعديالت عليها حسب Application إمكانية إستخدام األلوان فى التطبيق ( : يوضح8شكل )

 الرغبة
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 إمكانية تغير األلوان وإختيار ما يتالئم مع التصميم والموديل الحى  ( : يوضح9شكل )

 واألكثر إثارة بهدف إكساب الطالب مهارة إختيار األلوان المناسبة المعبرة فى التصميم ، بإعتبار اللون من أحد العناصر الهامة فى التصميم

 

 
إمكانية اإلختيار بين نماذج مختلفة للبنطلون ، وذلك لتوضيح كيفية التألف بين أنماط أجزاء الزى المختلفة ، ومالئمتها مع  ( : يوضح10شكل )

 البيئة المحيطة وجسم الموديل الحى
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 أ(-11شكل )

 

 
 ب(-11شكل )

 )أ،ب( يوضح إمكانية إضافة وتغيير التصميم الزخرفى لألقمشة بما يتناسب مع التصميم وشكله البنائى ،   11شكل

ى بهدف إكساب الطالب مهارة إختيار التصميم الزخرفى الذى يساند تصميم الزى من الناحية البنائية والوظيفية ، والذى يتفق مع الشكل الظل

 للزى
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 إمكانية إختيار المكمالت المناسبة لتحقيق اللمسة المكملة للزى ( : يوضح12شكل )

 بهدف إكساب الطالب مهارة تصميم أنماط ملبسية "الزى ومكمالته" متكاملة من حيث التناغم واإلنسجام
 

  

 ب(-13شكل ) أ(-13شكل )

  Applicationعرض قائمة  )أ،ب( : يوضح 13شكل

 "التكنولوجيا"  Applicationمهارة التعامل مع التطبيقبهدف إكساب الطالب "المصمم" 

ر وإستخدامه فى التعبير عن أفكاره وآراءه ومن ثم إخراج تصميماته بشكل يتسم بالقدرة الوظيفية مع اللمسة الجمالية التى تساعد فى إنتشا

 وتسويق تصميماته 
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  Applicationالتطبيق ( : يوضح كيفية التعامل مع14شكل )

 
 وإستعراض كل الخطوات السابقة  Applicationتصفح هذا التطبيق يوضح إمكانية ( : 15شكل )

 بهدف إكساب الطالب مهارة عرض وترتيب األفكار وفقاً لخطوات محددة تناسب العمل الفنى "التصميم" ، 

  الفرصة لتقييم أدائهوفهم الكيفية التى يتم بها بناء خبراته من خالل التجربة ، ويمنحه 
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تمثٌالً للتعلاٌم اإللكتروناى المادمج لمجاال تصامٌم المالباس بجعتباره  Application وترى الباحثة إن إستخدام هذا التطبٌق

ٌعمل على ترسٌخ معنى اإلقتصاد المعرفى فى ذهن كالً من عقو هٌئة التدرٌس والطالب ، وٌادفع بتقادٌم وصاف  الجاهزة

مناسااب لجملااة األدوار الخاصااة بعقااو هٌئااة التاادرٌس "كمرشااد ومٌساار للعملٌااة التعلٌمٌااة وللطالااب عاان طرٌااق الحااوار"              

 وء التوجة نحو إقتصاد المعرفة وتحقٌق متطلباته .والطالب "كمشارك نشط فى العملٌة التعلٌمٌة" فى ق

 النتائج : 

،  قوة العمل ذات المعرفة العالٌة والكفااءات والمهاارات الحدٌثاةفى ظل عصر إقتصاد المعرفة تتعاظم أهمٌة المعرفة و .1

إلمتالك المعرفة ى ال غنى عنه الخٌار اإلستراتٌجى الذلذا التحول من األنظمة التعلٌمٌة التقلٌدٌة إلى التعلٌم اإللكترونى ٌعد 

، والرفع واإلرتقاء بالعملٌة التعلٌمة لمجال تصمٌم المالبس ، وفتح مجاالت واسعة للتعلٌم الذاتى المرن والمساتمر ، وخلاق 

التطاورات العالمٌاة وتألٌارات إتجاهاات الموقاة جٌل من مصممى المالبس قادر علاى التفاعال اإلٌجاابى ماع المساتجدات و

 . المستمرة

توفٌر بٌئة تعلمٌة إلكترونٌة فى القاعات الدراسٌة أثناء المحاقرة تساعد على مشاركة الطالب فى عملٌاة بنااء المعرفاة  .2

وإكتساب التعلم ، وإعطاء التألذٌة الراجعة السرٌعة ، مما ٌتٌح له مستوٌات أعلى مان الفهام تشاجعه علاى إساتخدام مهاارات 

عملٌة التعلم ، وتنمى لدٌه مهارات التفكٌر العلٌا من مهارات تحلٌل وإستنتاج ونقاد  ما وراء المعرفة التى تتٌح له التأمل فى

 وتقٌٌم وإبداع ، مما ٌحقق نتائج تعلٌمٌة وتنموٌة فعالة لمجال تصمٌم المالبس الجاهزة .

لاٌم الكتروناى إن بناء القدرات الفنٌة والتقنٌة وتطوٌر المهارات اإلبداعٌة للطاالب "ممصاممى المالباس" مان خاالل التع .3

وتطبٌقاته وأنماطه المختلفة ٌعد السبٌل األمثل لتحقٌق التنمٌة المستدامة لمجال تصمٌم المالبس ، وذلك على أسااس أن بنااء 

 القدرات التقنٌة ال تعد هدف بذاتها ولكنها أداة فاعلة لتحقٌق األهداف التنموٌة .

 

 التوصيات:

ٌجب تبنى التعلٌم اإللكترونى وتطبٌقاته وأنماطة المختلفاة ، وجعلاه مطلبااً أساساٌاً ألهمٌتاه وقارورٌه فاى رفاد العملٌاة  .1

التعلٌمٌة والتنموٌة المستدامة لمجال تصمم المالبس الجاهزة وخصوصااً فاى قاوء عجاز النظاام التعلٌماى التقلٌادى الحاالى 

 اإلقتصاد المعرفى . من تحقٌق مخرجات تتوافق مع ر ى ومتطلبات 

ٌجاب تااوفٌر بٌئااة تعلمٌااة إلكترونٌااة فااى القاعااات الدراسااٌة ، وتااوفٌر الاادعم الفنااى واألدوات والوسااائل الالزمااة لتطااوٌر  .2

عملٌة التعلٌم لمجال تصمٌم المالبس الجاهزة أثناء المحاقرة ، وتقدٌم اإلستشارات من قبل أعقاء هٌئة التادرٌس ، وذلاك 

قادر على اإلبداع واإلبتكار "العطاء" فى مجال تصمٌم المالبس الجاهزة ، وٌستطع مسااٌرة الثاورة  لخلق جٌل واٍع ومتمٌز

 التكنولوجٌة ومواجهة ومواكبة التألٌرات المستمرة للموقة .

قارورة دعام الطاالب وتشااجعهم علاى التعلاٌم الااذاتى والمباادرة فاى التعلااٌم ، وتعزٌاز مقادرة الطااالب علاى الاتعلم إلااى  .3

من خالل أنماط وبٌئات التعلاٌم اإللكتروناى ، وذلاك لتنمٌاة الاذكاء المعرفاى ، وإعاداد مصامم ٌملاك المهاارات  أقصى حدود

 الفنٌة والتقنٌة والقدرة على المنافسة المحلٌة والعالمٌة . 
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