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 ملخص البحث : 

فأصبح المصمم له القدره على إبتكار ونشر ومشاركة ,  إنتشار المجتمع الرقمى أصبح أساسى لمختلف النشاطات البشريه 

اعتمدت العالمات التجارية لألزياء و التحول الرقمي لألزياء COVID-19 وقد سرع,  المحتوى عبر شبكة المعلومات

هل أثرت جائحة كرونا على زيادة إنتشار التكنولوجيا )مشكلة البحث فى الرد على التساؤالت األتيه وتتمثل  جديدهطرًقا رقمية 

قادر على التصميم والعرض الرقمى للموضة فى ظل الثورة الرقمية الراهنه  كمصمم أزياء هل الخريج, الرقميه للموضة 

طرح مقترح لتدريس مجموعة من المقررات هدفها هو خريج  هوهدف البحث ( ووخاصة فى ظل جائحة كرونا ومابعدها 

لوصفى المنهج  ا فهىث منهجية البحالراهنة أما قادر على التصميم الرقمى للموضة والعرض الرقمى فى ظل الثورة الرقمية 

الموضوعات األتيه وهى الموضه الرقميه ومميزاتها وطرق  وتناول البحثوإتباع إسلوب التحليل من خالل عمل إستبيانات 

 مقترح من قبل الباحثه" ثم تم عرض  " SFWالعرض الرقميه والطباعه الرقميه للموضه والموضة الذكية المرتديه 

أقسام الموضه والمالبس بمعاهد وكليات الفنون التطبيقية  فى ظل الباحثه تدريسها فى  لمجموعة من المقررات تقترحها

ومن أهم  الثورة الرقميه وتم عمل إستبيان موجه الى الجهات األكاديميه والخرجين والطالب وأصحاب الشركات والمصانع

تم الموافقة على المقررات المقترحة من قبل الباحثة لتعليم التصميم الرقمى بأقسام المالبس والموضة فى أنه نتائج البحث 

وأصحاب الشركات  %80معاهد وكليات الفنون التطبيقية فى كال من الجهات الثالثة وهم الجهات األكاديمية بنسبة موافقة 

 . %83وافقة والطالب والخرجين بنسبة م %97والمصانع بنسبة موافقة 

 :  الكلمات المفتاحيه

  التطبيقات الرقميه –الموضه المرتديه الذكيه  – الرقمىالتصميم  

Abstract: 

The spread of the digital society has become an essential for various human activities, so the 

designer has the ability to create, publish and share content across on line , and COVID-19 has 

accelerated the digital transformation of fashion and fashion brands have adopted new digital 

methods, The research problem is to answer the following questions , Has the COVID-19 

affected the increase in the spread of digital fashion technology and is the graduate able to 

design and digital display of fashion in light of the current digital revolution, especially In light 

of the COVID-19 ),The aim of the research is to put forward a proposal to teach a set of courses 

whose goal is to be a graduate capable of digital design for fashion and digital display in light 

of the current digital revolution. For fashion and smart Fashion wearables " SFW", then a 

proposal was presented by the researcher for a set of courses proposed by the researcher to be 

taught in the fashion and clothing departments in institutes and Facalities of applied arts in light 

of the digital revolution. Approval of the courses proposed by the researcher to teach digital 

mailto:drmaisamir82@gmail.com
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design in the clothing and fashion departments in the institutes and colleges of applied arts in 

each of the three entities, namely the academic authorities with an approval rate of 80%, and 

the owners of companies and factories with an approval rate of 97%, and students and graduates 

with an approval rate of 83%. 

Keywords: 

Digital Design, digital applications , SFWS 

 

 مقدمه : 

حيث من خالل لمس الشاشه يتم اإلتصال مع المنتجات والمعلومات عالميا فى كل  ات الرقميهالعالم اليوم التكنولوجي يواجه

بشكل متزايد بطرق كان من الصعب تخيلها في يوم من األيام حيث خالل الفتره الراهنه أصبحت الحياه رقمية ف (1مكان )

، والتسوق أصبح من خالل شبكة المعلومات ، وحتى التعلم أصبح  Zoom االجتماعات الشخصية بمكالماتتم استبدال 

والمجموعات  runway shows افتراضًيا. ليس من المفاجئ إذن أن تصبح الموضة رقمية حيث عروض البث المباشر

أصدرت  2018وفي عام .  video gamesالتي يتم شراؤها من خالل ألعاب الفيديو  D collections-3ثالثية األبعاد 

عن طريق إرسال صورة ألنفسهم  المالبس أول مجموعة مالبس رقمية يمكن للعمالء من خاللها شراء  Carlings شركة

ير وبيع العينات رقمًيا بدًءا من ربيع عام بإنشاء وتطو Tommy Hilfigerمنذ ذلك الحين ، التزم ,  لتكون مصممة رقمًيا

تكنولوجيا الفالتكنولوجيا المرتديه هى   " WOW " World of wearables( وأصبح العالم األن يسمى 4).2020

 فى الرد على التساؤالت األتيه :  مشكلة البحثتتمثل و(.1الرقمية لكل ما يتم إرتداؤه  )

 هل أثرت جائحة كرونا على زيادة إنتشار التكنولوجيا الرقميه للموضة  -

هل الخريج قادر على التصميم والعرض الرقمى للموضة فى ظل الثورة الرقمية الراهنه وخاصة فى ظل جائحة كرونا  -

 ومابعدها 

طرح مقترح لتدريس مجموعة من المقررات هدفها هو خريج قادر على التصميم الرقمى للموضة والعرض  هو وهدف البحث

لوصفى وإتباع إسلوب التحليل من خالل عمل المنهج  افهى   منهجية البحثالراهنة أما الرقمى فى ظل الثورة الرقمية 

الرقمى للموضه  , هناك العديد نت المقررات التى  و يفترض البحث أن لجائحة كرونا أكبر األثر فى التحول  إستبيانات

  يجب تدريسها للطالب ليكون خريج قادر على العمل فى السوق الرقمى

: تم عمل استبيان لثالث جهات وهم محل الدراسة وهى الجهات األكاديمية والمتمثله فى كلية الفنون التطبيقة  وحدود البحث

, المعهد العالى للفنون   MSAجامعة بدر , جامعة أكتوبر للعلوم واالداب الحديثه  جامعة حلوان , كلية الفنون التطبيقية

من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهة الثانيه هى أصحاب  40التطبيقية بالتجمع الخامس وتتمثل العينه فى عدد 

والجهة الثالثة تتمثل فى الطالب والخرجين  فرد من أصحاب الشركات والمصانع 30الشركات والمصانع وتمثل العينه بعدد 

 طالب وخريج .  100بعدد 

 اوال : الموضة الرقميه اإلفتراضيه : 

 Brokerage platformsمثل   platformإنتشار المجتمع الرقمى أصبح أساسى لمختلف النشاطات البشريه والمنصات 

فأصبح المستخدم له القدره على إبتكار ونشر ومشاركة  applicationsوالتطبيقات  المواقع اإللكترونيه websitesو 

اعتمدت العالمات التجارية لألزياء و التحول الرقمي لألزياء COVID-19 وقد سرع(.2)المحتوى عبر شبكة المعلومات 

، أصبحت الموضة من بين الصناعات التي أُجبرت على تكييف استراتيجياتها التجارية واإلبداعية لتناسب  جديدهطرًقا رقمية 

بشكل أفضل تدابير التباعد االجتماعي. لذلك ، شهدت القناة الرقمية منذ ذلك الحين ارتفاًعا في االستخدام. وأصبح الوصول 

https://carlings.com/en/
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البث المباشر وعروض األزياء االفتراضية وتم تغيير اسم إلى منصات العرض وصاالت العرض أكثر سهولة من خالل 

أسبوع الموضة في ميالنو إلى "أسبوع الموضة الرقمي في ميالنو" ونتيجة لذلك قرر العديد من المشاهير مشاهدة عروض 

 .Instagram وعرضوا إطالالتهم الفاتنة من صفحاتهم على األزياء التي اعتادوا حضورها في الصف األول من منازلهم

.(12 ) 

البرامج ثالثية المختلفه حيث الرقمية ليست مصنوعة من القماش هى مالبس تبتكر باستخدام تقنيات الكمبيوتر  وضهالمو

فال يمكن لمسها أو تجربتها ، ولكن يتم ارتِداؤها "رقمًيا" , والتقرير  لشخصويتم إرتداء المالبس رقمًيا على صورة ل األبعاد

,  هحيث عبر عن الموضه بثالث كلمات وهى متغير 2019عن حالة الموضة عام  McKinsey الذى تم نشره من قبل

 ية . , ورقم ةوسريع

 مميزات الموضه الرقميه : -

 .حيث أن الموضه الرقميه لن تنتج اال عندما يحتاجها العميل الموضة الرقمية نموذًجا لإلنتاج عند الطلب  -1

 .تقليل الفاقد الذي يمثل مشكلة كبيرة في صناعة األزياء  -2

فهى  لن تترك بصمه كربونيه هائلة مثل صناعة عن الموضه التقليديه  وصداقه للبيئة الموضه الرقميه أصبحت أكثر استدامه -3

وبالنظر إلى دور الموضة في األزمة البيئية ُتظهر التوقعات أن الصناعة يمكن أن تكون مسؤولة عن ربع األزياء التقليديه, 

يقودنا هذا إلى االستدامة للمالبس الرقمية مقابل و  (4. )إذا لم يتغير شيء  2050ميزانية الكربون لألرض بحلول عام 

كجم من  6.5الذي يشير إلى أن القميص األبيض للرجال مسؤول عن انبعاث  Carbon Trust وتقرير .المالبس المادية

 (9) مكافئ ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي بينما في المقابل يتم قضاء ساعة واحدة في صنع مالبس رقمية . 

 فايات المنسوجات.تم رقمًيا توفر انخفاًضا ملحوًظا في استخدام الموارد ونتعملية التصميم وأخذ العينات التي   -4

 وبرامج الحاسب ثالثية األبعاد :  يهلموضه الرقماتصميم  

المجال الرقمى للتصميم يتطلب تطوير المهارات الرقميه للمصممين ويجب تغيير العقليه التقليديه لرؤية اإلبداعات فى العالم 

 المرئي للمالبس التي تم إنشاؤها باستخدام تقنياتوالموضة الرقمية هي التمثيل  الرقمى الذى يتميز بالسرعه وقلة التكاليف

حيث  Maya ,, Designer Marvelous ,CLOD 3, والبرامج المتخصصة ثالثية األبعاد وهى برامج( 1) الكمبيوتر

 من قللي  3D ثالثية األبعاد واستخدام البرامج فى التصميمات اإلفتراضيه بشكل كامل virtual avatarsاستخدام  يتم

 (9. ) إستخدام العينات الماديه

األلعاب والتجارة اإللكترونية واإلنتاج حسب الطلب  والتي  هى والتكنولوجيا ذات الصلة والمجاالت الثالثة لألزياء الرقمية

التكنولوجيا المتعلقة بصاالت العرض الرقمية ومنصات العرض االفتراضية. وتعتمد جميعها على إنتاج أصول ثالثية األبعاد 

وتجعل الشركة أكثر قدرة على المنافسة ن والبائعي شراكة تضم كالً من المشترين الثوره الرقميه أدت الى تواجدو( . 11)

العينات ثالثية  أصبحت التطورات التكنولوجية بشكل متزايد جزًءا من صناعة األزياء ، على سبيل المثالو (12في صناعة األزياء )

. وظهر اتجاه جديد هو  virtual fitting rooms   , ,QR code printsغرف القياس اإلفتراضيه  ,3D prototyping األبعاد 

دمج تكنولوجيا  من خاللوالموضة الرقمية هي أيًضا التفاعل بين التكنولوجيا الرقمية واألزياء ( 11) .استهالك الموضة الرقمية

وبالتالى فتكنولوجيا الموضه  (12)بعمق في كل من صناعة األزياء وفي تجربة العمالء   (ICT) المعلومات واالتصاالت

الرقميه هى بمثابة عبور الحدود بين التخصصات المختلفة مثل تصميم الموضه والتكنولوجيا الرقميه وعلم البيولوجى 

 Coutureهى إندماج تصميم األزياء   Couture logy( , ومصطلح 1واإللكترونيات والتصميم التفاعلى والتسويق )

ا الرقميه, وتصميم المالبس هو تطبيق لكل ما هو مرتدى او يمكن ارتداؤه ضمن  زمن محدد وعلم الجمال والتكنولوجي

https://www.autodesk.co.uk/products/maya/overview
https://www.marvelousdesigner.com/
https://www.clo3d.com/
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وجماليات التصميم تتصل بخبرات األفراد والقيم المجتمعيه فى زمن محدد, حيث يبحث المستهلكين بصفه عامة عن القيم 

" وسهولة Convenience , والمالئمة ""  care " , واألمان واإلهتمام "comfort " حيث الراحه "5cالجماليه وهم "

ويقول ، ( 1" من خالل األجهزه المرتديه . )Communication واإلتصال " ",Context of usability اإلستخدام "

Derrick kerchkove   بمجرد إمتالك معلومات رقميه سيكون على هيئة عينات  وبالتالى كسر  فكرة البدايه والوسط

ابتكاراته على الموقع اإللكترونى الخاص به مع شرح كيف يبنى هذه القطعه  إحدىوضع   Yamamatoالمصمم فوالنهايه 

من القماش واى شخص يقوم بتحميل لهذا الشرح ربما يبنى هذه القطعه مع الخامات الذى يريدها ويرتديها بطريقته الخاصه 

هو ليس دائما يتبع المنطق فى    yamamoto واى واحده تكون صوره منها ,  originalحيث اى واحده تكون أصليه 

األشكال وأعماله تتواجد على الموقع اإللكترونى الخاص به وهو 

www.showstudio.com/projects/ddl_yamamoto/download.html  ( .4 ) مات مثال للعالوسنتناول

 . (11)  التجارية الرائدة فى صناعة الموضه الرقمية

 
 2019عام  Fabricantلماركة  Iridescence" فستان 1شكل "

 

Fabricant  لواقع االفتراضيلاستخدامها  يتم  ةرقمي دار أزياء هولندية  وهى virtual realities.    (11) كبائع تجزئة إفتراضى 

يمكن للمتسوقين حيث ( 8)تمنح العمالء الفرصة المتالك مالبس رقمية تم تعديلها خصيًصا على صورة أو مقطع فيديو هى و

يقوم المتسوق بتحميل صورة لنفسه يتم وضع الثوب وشراء المالبس على شكل صورة ألنفسهم وهم يرتدون العنصر ، 

وهو أول  Iridescence " يمثل فستان 1وشكل " (9)ومات . الرقمي عليها ، ويكون جاهًزا لمشاركتها عبر شبكة المعل

 The Fabricant تعاونت دار األزياء الرقميةو( 7) ".دوالر 9500قطعة أزياء رقمية على اإلطالق تم بيعها بمقابل 

، مشيًرا إلى حقيقة أنه في العالم الرقمي  rebirth، تعني إعادة الميالد  RenaiXance إلنشاء مجموعة RTFKT مع

 " 2يمكننا أن نولد من جديد مراًرا وتكراًرا ، ونتحول يومًيا للتعبير عن ذوات متعددة" وكما هو موضح فى شكل " 

     

 The Fabricant دار األزياء الرقميةلRenaiXance مجموعة" 2شكل "

http://www.showstudio.com/projects/ddl_yamamoto/download.html
https://static.dezeen.com/uploads/2021/04/the-fabricant-rtfkt-renaixance-digital-fashion-design_dezeen_2364_col_0-852x852.jpg
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Dress  X  :يقع مقر فريق X-Dress  كال من ووجدفي لوس أنجلوس  Daria Shapovalova  وNatalia  

 Modenova مالكي DressX   يشتري المتسوقون حيث  هناك سوًقا للمالبس ال يحتاج إلى إنتاج على اإلطالقأن

بتركيبه بعد ذلك على صورة تم تحميلها للشخص ،كما أن إنتاج المالبس الرقميه يقلل من  DressX المظهر ، الذي تقوم

 ." 4" و "3كما هو موضح فى كال من شكل " (4) .٪ أقل من المالبس المادية97أكسيد الكربون بنسبة  إنبعاث ثاني

                                                   

 Dress-X  - Nina (8) الفستان الرقمى للمصممه  "4شكل "                DRESS-Xالرقمى  Paskal" فستان 3شكل "

 

 ثانيا : طرق العرض الرقميه 

 . وسنتناول فيما يلى بعض طرق العرض الرقمى الذى يستخدمها مصممى الموضه والماركات لعرض تصميماتهم الرقميه 

أفكارهم لتسويق      cloud computingالموضه  يستخدموا تطبيق  مصممى:  "cloud computing "تطبيق  -

  Body Scanning" وأنظمة عمل مسح 5بأقل تكاليف والتسليم عبر خدمات شبكة المعلومات كما هو موضح فى شكل "  

لتحديد مقاسات الجسد بدرجات عاليه من الدقه وهذه البيانات  Cloudللجسم تستخدم إلنشاء صور ثالثية األبعاد من بيانات 

 (2إفتراضيه تستخدم للتصميم والتسويق المرئى. ) Avatarsتطبق إلبتكار مانيكانات أنثروبومتريه و 

 
 cloud computing (14)تطبيق  "5شكل " 

 

حيث يتم ( , 1هى مزج العالم الحقيقى مع العالم اإلفتراضى ):    Augmented reality AR الواقع المعزز  -

تعكس المستخدم من خالل إيماءات بسيطة للذراع واليد يتم تجربة أي مالبس   Magic Mirrorsتحويل غرفة القياس الى  

 في المحل التجارى ومن ثم التقاط صورة ألي جماعة مختارة وإرسالها إلى هواتفهم المحمولة وتتيح اإليماءات البسيطة

 " . 6كما هو موضح فى شكل "( 12) .للمستخدمين "تجربة" أزياء مختلفة
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 Amazon’s AR mirror (15)مرأة الواقع المعزز  "6شكل " 

 

إنشاء المحاكاه بالكمبيوتر لصوره ثالثيه األبعاد  حيث التفاعل من :   "Virtual reality " VRالواقع اإلفتراضى  -

( ويستخدم 3)   sensorsخالل الشخص بإستخدام الوسائل اإللكترونيه مثل الخوذه مع شاشة داخليه او قفازات لليد بها 

فى هيئة بشرية  3D fashion portfolioوعروض األزياء والبورتفليوا خالل صناعة الموضه  VRالواقع اإلفتراضى  

 " .8" , "7( كما هو موضح فى شكل "1".) 3D avatarsإفتراضيه " 

    

 lil miquela (17)عارضة األزياء الرقميه  "8شكل "  (16) 2013يف صلربيع /  Burberryتصميم  "7شكل "

 

يقوم يث ح Whering  مثل تطبيقتطبيقات المتنوعه استخدام ال تطبيقات الموضه اإللكترونيه عبر شبكة المعلومات : -

أن  برقمنة خزانة المالبس و يتمثل المفهوم في جعل الناس يرتدون مالبسهم أكثر من إغراقها في خزانة المالبس وبمجرد

 (10) .تقوم برقمنة خزانة المالبس، فإن التطبيق يطالب بمجموعات مختلفة من المالبس الرتدائها

 
 عبر شبكة المعلومات Whering  تطبيق "9شكل " 

 

ارتداء المالبس افتراضًيا حيث الموضة الرقمية لها تطبيق واضح في عالم األلعاب :   gamesالموضه الرقميه واأللعاب 

 2018في عام و ولعبت األلعاب دوًرا مهًما في تعزيز الجوانب الرقمية لعالم الموضة ( , 5)في األلعاب ،  avatarعلى 

من خالل المالبس المصممه رقميا على مليون دوالر  Glu Mobile’s ‘Covet Fashion’ game 53.4, ، حققت 

avatar  . (7 ) 
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 ثالثا : الطباعه الرقميه للموضه : 

فى عام   Laser sinteringتكنولوجيا بليد الليزر  تم تطوير:   3Dprinting ثالثية األبعاد :الرقميه الطباعة  -

والطباعه ثالثية   fashion wearablesإلنتاج الموضه المرتديه  3D printingإلبتكار عناصر ثالثيه األبعاد  2006

هى عملية صنع لنموذج رقمى ثالثى األبعاد من خالل وضع طبقات رقيقه متتاليه عديده من الخامه و 3D printingاألبعاد 

 . Tel Avivيمثل فستان مطبوع ثالثيا للمصممة " 10شكل "و(  1وشعاع اإللكترونى )

 
 Tel Aviv (18)مصممه لل 3Dprintingفستان مطبوع  "10شكل " 

 

علم الحركة  الطباعه رباعية األبعاد وهى تتمثل فى 2015 عام فى : 4D printing رباعية األبعادالرقميه الطباعة  -

فستان  "11وتستخدم فى عالم الموضه كما هو موضح فى شكل "  Kinematics wearablesالمجرده القابله لإلرتداء

 .  Valerianoمطبوع رقميا طباعة رباعية األبعاد للمصمم 

    
 Valeriano(19)للمصمم  4D printingفستان مطبوع رقميا  " .11شكل "

 

  تكنولوجيا الليزر حيث تطبيق ضوء شعاع الليزرعلى الخامات : Laser Technologyتكنولوجيا الليزر  -

" وهى تقنيه يستخدم فيها شعاع الليزر  Stero lithographyالمسطحه للقص واللحام دون حياكه وللطباعه الحجريه " 

المتحرك ويتم التحكم فيه بالحاسب األلى لبناء الهيكل المطلوب طبقه تلو األخرى من بوليمر سائل يتحول الى صلب بمجرد 

 ( 2مالمسته لضوء الليزر . )
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 2013لخريف   Alice McCallفستان مطبوه بتكنولوجيا الليزر للمصممه  "12شكل "

 

  " SFWالرقميه بالتكنولوجيا بطه المرتالذكيه  رابعا: الموضه

مثل المالبس الذكيه والساعات الذكية "  Smart fashion wearableوهى "   SFWS الموضه الذكيه المرتديه

 تستخدم لتضمن SFWS( 2) قفازات ذكيه والمنسوجات الذكيه واألنسجه الذكيهالساور ذكيه واألوالمجوهرات الذكيه و

يتم من خالل التفاعل بإحدى الطرق    SFW ( و1)  wearable operating systemوهو  WOSنظام اإلرتداء 

,   Person to person interactionبين المستخدم والمجتمع  PPIالثالثه األتيه وهى التفاعل من شخص لشخص 

" , والتفاعل العاطفى للموضه  Person to machine interaction   "PMIوالتفاعل بين المستخدم والجهاز الرقمى 

 machine aided emotional fashionبإستخدام أجهزه مساعده حيث اإلتصال بين المستخدم والمالبس والمجتمع 

" MAEF"  (1وسنتناول فيما يلى العديد من األساليب المتنوعه للموضه الذكيه المرتديه , )  التى لها عالقة بالتكنولوجيا

 صيل المعلومات .الرقميه لتو

  E- textilesرقميا لتتبع القياسات الحيويه  فى المالبسالنسيج اإللكترونى  -

تتمثل في ) خامات , الياف , خيوط ( مدموجه باأللياف اإللكترونيه كعناصر مباشره    e- textilesالمنسوجات اإللكترونيه 

في   OM Signalشركة " حيث 14كما هو فى شكل " (1للجسد )تتبع البيانات والقياسات الحيويه وتستخدم لداخل النسيج 

  biometricsذكى حول العالم للقياسات الحيويه   braاول وهو    OM Bra يرطوبتسان فرانسيسكوا ب   2016عام 

 Ying Gaoابتكر مصمم األزياءو.  تتبع عدد كبير من بيانات اللياقة الحيوية ، ولكنها أيًضا مريحة للغايةي وهوللمالبس 

، Standing Time و Water Flowing ويطلق عليهم   dresses robotic زوًجا من الفساتين  في مونتلاير

، وتستجيب  والتقلص كما لو كانت على قيد الحياة مددالتموج والتمع البيئة المحيطه بها من خالل هذه الفساتين وتتفاعل 

 Raspberry PI في محيطهم المباشر باإلضافة إلى الكاميرات الصغيرة المرتبطة بجهاز كمبيوتر للون والضوءالفساتين 

ن إلحداث تموج وتحرك تقوم هذه البيانات بتنشيط سلسلة من المشغالت المتداخلة مع السيليكو.، لجمع معلومات حول بيئتها

 (6) ليست مصنوعة من مواد منسوجة تقليدية ، ولكن تم صناعتها من السيليكون والزجاج األقمشة مع العلم أن هذه الفساتين

.  

https://www.dezeen.com/tag/ying-gao/
http://dezeen.com/tag/robotics
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 (OMsignal  )21شركة ل  حمالة الصدر الرياضية "14شكل "Ying Gao(20 )ين للمصمم فستان" 13شكل "

 

بدأت بالتطوير لمقابلة المطالب الرقميه المستمره فى صناعه   adidas , nikeشركات صناعة الموضه الرياضيه مثل و

معلومات مثل معدل التكون أكثر دقه لقياس حيث المالبس لتملك قدرات وإمكانيات خاصة فى نشاطات الرياضه المهنيه 

ماركة أما ووضع الجسم وأجهزة تتبع اللياقه البدنيه ضربات القلب , نشاط الرئه ونشاط العضالت وضغط الدم 

Rochambeau   قامت بتصميم جاكيت يسمىBright Bmbr jacket  تتصل كى حيث الرقائق اإللكترونيه المدمجه ل

" يمثل فستان يتغير لونه بمجرد استقبال 16" وكذلك شكل "15كما هو موضح فى شكل "  appsالمالبس بالتطبيقات 

tweet     للمصممCutecircute    (13.) 

                                   
 tweet   (2)يتغير لونه بمجرد استقبال " فستان 16شكل "          Bright Bmbr jacketجاكيت  "15شكل "                          

 

فى أقسام الموضه والمالبس بمعاهد وكليات لمجموعه من المقررات تقترح الباحثه تدريسها مقترح  

 الفنون التطبيقية  فى ظل الثورة الرقميه 

الجمهور المستهدف هو الجيل الجديد من المهتمين بالتكنولوجيا الرقمية ومن المقرر أن تزداد الموضة الرقمية في المستقبل 

ور في إنشاء صناعة أزياء أكثر استدامة. يريد هذا ، والذين يبدعون الموضة ويستهلكونها رقمًيا والذين يرغبون في لعب د

  ميحتاج المصممون إلى تعلبالتالى والجيل تخصيص مناهجهم وخبراتهم التعليمية وفًقا الهتماماتهم وتطلعاتهم المهنية. 

 .بحاجة إلى مؤسسات تساعد في تعليم الموضه الرقميهبالتالى الرقميه ولموضه ا
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كليات الفنون التطبيقه طبقا للثوره بأقسام المالبس والموضه يتم تدريسها فى فتقترح الباحثه إضافة مجموعه من المقررات 

الرقميه ومانتج عن جائحة كرورونا من تطورات تكنولوجيه وصناعه رقميه فى العديد من المجاالت ومن ضمنهم صناعة 

 تتمثل فى  األتى : جموعات تشمل ثالث مالموضة الرقميه  وهذه المقررات 

 3Dمن خالل برامج   Collectionتصميم مجموعه كاملة يث ح يهمقررات لتصميم الموضه الرقم : المجموعة األولى

  ويتطلب دراسة األتى :وعمل عرض للتصميمات وعدم اإلنتاج إال فى حالة طلب العميل 

 مقدمة فى تكنولوجيات الموضه الرقميه  -1

 واإلستدامهالموضه الرقميه  -2

,   CLO 3D , Marvellous Designer وهى ىالحاسب األلالرسم والتصميم الرقمى  من خالل برامج برامج   -3

Adobe photoshop and Adobe illustrator  . 

 .3D Scanningغرف القياس اإلفتراضيه " الواقع اإلفتراضى والواقع المعزز"  -4

 

  platforms , Applications التطبيقات والمنصات وبيعه رقميا من خالل الرقمىتصميم ال رضع : المجوعة الثانية

 وتطلب دراسة األتى :  شبكة التواصل اإلجتماعىونشره على 

 Digital fashion showsعروض األزياء الرقميه  -1

 Platformsالمنصات  -2

3- Applications  التطبيقات المديا الرقميه 

  Video gamesألعاب الفديو  -4

 

وتطلب دراسة  طباعة المالبس رقميا حيث عمل تصميم وطباعته رقميا ثالثيا او رباعيا حسب الطلب الثالثة :المجموعة 

 األتى : 

 الرقميه  اإللكترونى وعالقته بالتكنولوجياالنسيج ا تكنولوجي  -1

 "   3D printing , 4D printingطباعة المالبس الرقميه "  -2

3- Laser Cutters 

 

فرد  170حيث تناول وتم عمل إستبيان موجه الى الجهات األكاديميه والخرجين والطالب وأصحاب الشركات والمصانع 

من أصحاب الشركات  30من الجهات األكاديميه وعدد  40طالب وخريج وعدد  100كعينه للدراسه يتمثلوا فى عدد 

الطالب وات األكاديميه , وأصحاب الشركات والمصانع تحديد مدى قبول وموافقة كال من الجهلى يهدف اوالمصانع حيث 

التصميم والخرجين على تدريس مجموعه من المقررات التى تختص بتصميم وعرض الموضه الرقميه لتأسيس الطالب فى 

ل ويتناوأقسام المالبس والموضه بمعاهد وكليات الفنون التطبيقيه وذلك فى ظل الثوره الرقميه الراهنه والعرض الرقمى ب

 .اإلستبيان ثالث مراحل
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 المرحلة األولى 

 ال نعم الموضوع

   هل طرق التدريس الحاليه تتماشى مع الثوره الرقميه والسوق الرقمى  للموضه ؟

   هل تعتقد أن مشكلة االستدامة في الموضة تحتاج إلى معالجة؟

   تفكر في استدامة المنتج عند الشراء؟ هل

السوق الرقمى وفى الصناعه الرقمية " بداية من التصميم الرقمى فى هل الخريج   قادر على العمل 

 للمالبس الى التسويق الرقمى" ؟

  

    CLO 3D  , Marvelous Designerهل مقررات برامج الحاسب األلى   ثالثية  األبعاد "

 طبيقيه   فى مصر ؟تدرس فى أقسام المالبس والموضه بمعاهد وكليات الفنون الت

  

هل يتم تدريس أى مقررات تختص بتكنولوجيات الموضه الرقميه فى أقسام المالبس والموضه بمعاهد 

 وكليات الفنون التطبيقيه   فى مصر ؟

  

  , " Applicationsهل قمت بالتصميم الرقمى وعرضه رقميا خالل جائحة كرونا أو قبلها أيا من 

platforms " , Social media , video games , Digital fashion show 

  

   هل قمت بتصميم وإستخدام أو تدريس الموضه الرقميه  ؟

ماهى المقررات الدراسية التى يدرسها الطالب  ليكون قادرا على التصميم الرقمى  للموضه فى ظل الثورة الرقميه 

 وفى ظل جائحة كرونا ؟

 

 

 المرحلة الثانية : 

 ال نعم الموضوع

   هل أثرت جائحة كرونا على إنتشار وزيادة إستخدام الموضه الرقميه ؟

 Applications " ,  platforms " , Socialهل تتعامل مع السوق الرقمى من خالل  أيا من 

media , video games , Digital fashion show 

  

   التواصل االجتماعي؟ هل سبق لك شراء قطعة من المالبس لترتديها من خالل وسائل

   ؟  On lineهل تشعر باألمان عندما تشترى المنتجات عبر 

عبر شبكة المعلومات مثل تطبيق   Applicationsهل إستخدمت إحدى تطبيقات الموضه اإللكترونيه 

whering  او غيره 

  

   هل إستخدمت الموضه الرقميه اإللكترونيه لمتابعة الحاله الصحيه ؟

   التى تتعلق بالموضه الرقميه ؟   video gamesهل قمت بإستخدام  األلعاب اإللكترونيه 
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   او غيرها ؟   Dress xهل قمت بالشراء من الموضه الرقميه مثل 

 Augmented realityهل استخدمت إحدى الطرق األتيه فى قياس او تجريب المالبس الرقميه  " 

, virtual reality , Virtual Fitting rooms 

  

   فى التصميم واإلنتاج والتدريس ؟  Laserهل تم إستخدام تكنولوجيا 

   فى التصميم او إلنتاج قطعه محدده من المالبس ؟  E- textileهل قمت بإستخدام النسيج اإللكترونى 

أو إلنتاج قطع من المالبس   prototypeإلنتاج عينه    D Printing 3هل استخدمت الطباعه الثالثيه 

 حسب الطلب ؟

  

أو إلنتاج قطع من المالبس   prototypeإلنتاج عينه    D Printing 4هل استخدمت الطباعه الثالثيه 

 حسب الطلب ؟

  

 التصميم الرقمى وعرضه رقميا خالل جائحة كرونا أو قبلها ؟بإستخدامها فى  قمتأى الطرق التاليه 

        Digital fashion show                    Social media                  Platforms 

   Applications                             video games 

 ما هي أفكارك حول مفهوم أن الموضه تكون رقميه وليست بشكل مادى ملموس ؟

 

 المرحلة الثالثة : 

 الموضوع
الجهات 

 األكاديميه

أصحاب الشركات 

 والمصانع

الطالب 

 والخرجين

 ال نعم ال نعم ال نعم 

أذكر مدى قبولك او رفضك لتدريس مقررات  لتعليم التصميم 

والعرض الرقمى للموضه خالل الثوره الرقميه بأقسام المالبس 

 والموضه بمعاهد وكليات الفنون التطبيقيه فى مصر ؟  "

      

لتدريس مقررات "رسم الموضه  أذكر مدى قبولك او رفضك

رقميا","الموضه الرقميه واإلستدامه" "غرف القياس اإلفتراضيه 

3D Scanning ""الواقع اإلفتراضى والواقع المعزز" " .

مقدمة فى تكنولوجيات الموضه الرقميه" "تكنولوجيا النسيج 

اإللكترونى وعالقته بالتكنولوجيا الرقميه "  بأقسام المالبس 

 معاهد وكليات الفنون التطبيقيه فى مصر ؟ والموضه ب

      

 Adobeأذكر مدى قبولك او رفضك لتدريس مقررات

photoshop ,  Adobe illustrator   بأقسام المالبس

 والموضه بمعاهد وكليات الفنون التطبيقيه فى مصر ؟  
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 Laserأذكر مدى قبولك او رفضك لتدريس مقررات   

Cutters , 3D  printing , 4Dprinting   بأقسام المالبس

 والموضه بمعاهد وكليات الفنون التطبيقيه فى مصر ؟ 

      

لرسم   Softwareأذكر مدى قبولك او رفضك لتدريس برامج 

 , CLO 3Dوهى ,    avatarالتصميمات وعرضها على 

Marvelous Designer  الرقمى للموضه خالل الثوره

س والموضه بمعاهد وكليات الفنون التطبيقيه الرقميه بأقسام المالب

 فى مصر ؟  " 

      

 

   : :ولى نتائج تحليل المجموعة األوكانت  

تتماشى مع الثوره الرقميه والسوق الرقمى  ال طرق التدريس الحاليه  من المشاركين فى اإلستبيان يرون أن %80نسبة  -

 للموضه 

 . أن مشكلة االستدامة في الموضة تحتاج إلى معالجة ترىمن المشاركين فى اإلستبيان  %81نسبة   -

 في استدامة المنتج عند الشراء يفكرون من المشاركين %70نسبة  -

السوق الرقمى وفى الصناعه الرقمية " بداية من التصميم فى قادر على العمل غير الخريج  يروا أن%  76.7نسبة  -

 الرقمى للمالبس الى التسويق الرقمى"

  " D , Marvelous  Designer3CLO برامج الحاسب األلى ثالثية األبعاد أكدوا أنه ال يتم تدريس %80نسبة   -

 فى أقسام المالبس والموضه بمعاهد وكليات الفنون التطبيقيه فى مصر 

الموضه يتم تدريس أى مقررات تختص بتكنولوجيات لم  من المشاركين فى اإلستبيان يروا أن %56وكانت نسبة  -

  الرقميه فى أقسام المالبس والموضه بمعاهد وكليات الفنون التطبيقيه فى مصر

بالتصميم الرقمى وعرضه رقميا خالل جائحة كرونا أو  لم يقوموا% من المشاركين فى اإلستبيان  75.9كانت نسبة  -

 ital fashion Applications " , platforms " , Social media , video games , Digقبلها أيا من

show. 

 . تدريس ال أوتصميم فى ال سواء الموضه الرقميه  يستخدموا لممن المشاركين فى اإلستبيان  %78.6نسبة  -

المقررات الدراسية التى يدرسها الطالب ليكون قادرا على التصميم  أما بالنسبة إلجابة المشاركين حول التساؤل عن أسماء

لم يدرسوا أى مقرر تماما يخص  %50وجد أن نسبة  الرقمى للموضه فى ظل الثورة الرقميه وفى ظل جائحة كرونا 

% من المشاركين تتنوع  10تدرس برامج الفوتوشوب واإلليسترور , بينما  %40الموضه الرقميه بينما كانت نسبة 

البرمجيات الخاصة ,   CAD Design applications Clo3d, marvelous ¸و إدارة تسويقالمقررات مابين 

بيانى لنتائج الجزء األول من اإلستبيان الذى يتمثل فى طرق التدريس والتصميم " يوضح الرسم ال17, وشكل " بالموضة

 الحالية والموضه الرقميه 



  2022بريل ا                                                      العدد الثامن -المجلد الثاني  -مجلة التراث والتصميم 

206 

 

 " طرق التدريس والتصميم الحالية والموضه الرقميه17شكل "

 

" والذى تمثل نتائج طرق العرض الرقمى للتصميم 18من اإلستبيان كما هو موضح فى شكل " نيهنتائج تحليل المجموعة الثا

 وطباعته رقميا والتكنولوجيا الرقمية للموضه وكانت النتائج كالتالى : 

 على إنتشار وزيادة إستخدام الموضه الرقميه  ثرتأجائحة كرونا  من المشاركين فى اإلستبيان وجدوا أن %90نسبة  -

  , " Applicationsمنسواء من المشاركين فى اإلستبيان على تواصل مع السوق الرقمى  %57نسبة كانت  -

platforms " , Social media , video games , Digital fashion show  

 . قطع من المالبس من خالل وسائل التواصل االجتماعيمن المشاركين فى اإلستبيان قد قاموا بشراء  %71كانت نسبة  -

 Onشبكة المعلومات  المنتجات عبر شراء باألمان عند واشعري المن المشاركين فى اإلستبيان  %63.3كانت نسبة و -

 line  . 

عبر  Applications إحدى تطبيقات الموضه اإللكترونيه م يستخدموال% من المشاركين فى اإلستبيان  70ونسبة  -

  wheringمثل تطبيق Online شبكة المعلومات

 الموضه الرقميه اإللكترونيه لمتابعة الحاله الصحيه وا ستخدمي% لم  71.4نسبة  -

 . التى تتعلق بالموضه الرقميه  video games األلعاب اإللكترونيه واستخدميلم  %80نسبة  -

 او غيرها  Dress x من الموضه الرقميه مثل وارتشي لممن المشاركين فى اإلستبيان  %95نسبة  -

  "إحدى الطرق األتيه فى قياس او تجريب المالبس الرقميه واستخدميمن المشاركين فى اإلستبيان لم  %98نسبة  -

Augmented reality , virtual reality , Virtual Fitting rooms 

  فى التصميم واإلنتاج والتدريس Laser تكنولوجيا مواستخديم ل% من المشاركين فى اإلستبيان  76نسبو  -

 فى التصميم او إلنتاج قطعه محدده من المالبس   textile -E النسيج اإللكترونى واستخداميلم  %92،6نسبة  -

أو إلنتاج قطع من المالبس  prototype إلنتاج عينهD Printing3الطباعه الثالثيه  واستخدمي% لم  81،6نسبة  -

 حسب الطلب
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أو إلنتاج  prototype إلنتاج عينه D printing4من المشاركين فى اإلستبيان لم يستخدموا الطباعة   %88،9نسبة  -

 . قطع من المالبس حسب الطلب 

بالتصميم الرقمى وعرضه رقميا خالل جائحة كرونا أو قبلها  من المشاركين فى اإلستبيان قد قاموا %40.9نسبة   -

من المشاركين قد قاموا بعرض تصمصماتهم  %4.5" , ونسبة  Social Mediaجتماعى " من خالل وسائل التواصل اإل

من المشاركين قد قاموا بعرض تصميماتهم من خالل  %9.1بينما نسبة  Digital Fashion showsرقميا من خالل 

من المشاركين قد قاموا بعرض تصميماتهم من خالل  %9.1وكذلك نسبة  Platforms المنصات عبر شبكة المعلومات 

 Videogames  لم يستخدموا ايا من الطرق الرقميه سواء فى التصميم او العرض  36.1نسبة بينما كانت % 

عرض , وأن  تتناسب مع الظروف الحالية الرقميه أنها الموضه مفهومهم عن %70المشاركين تمثل  أفكاروكانت  -

المالبس بشكل رقمي يسهل وصول المستهلك إلى السلعة التي ترضيه بشكل أسرع وأيسر ، وكلما تم عرضها بشكل 

من المشاركين فى اإلستبيان  %20بينما يرى نسبة  حديث ويحتوي على تفاصيل أكثر دقة يسهل أيضا عملية اإلختيار

من المشاركين فى اإلستبيان رفضوا فكرة  %10انت نسة أنها فكرة ليست واقعيه وخاصة بين الفئات األكبر سنا بينما ك

 .تماماالموضه الرقميه 

 
 " طرق العرض الرقمى للتصميم وطباعته رقميا والتكنولوجيا الرقمية للموضه18شكل "

 

 نتائج تحليل المجموعة الثالثة :

والعرض الرقمى للموضه خالل تدريس مقررات لتعليم التصميم  وبتحليل نتائج اإلستبيان عن مدى قبول أو رفض -

نالت المقررات  وكانت النتائج كالتالى : الثوره الرقميه بأقسام المالبس والموضه بمعاهد وكليات الفنون التطبيقيه فى مصر

للطالب والخرجين  %89نسبة وألصحاب الشركات والمصانع   %95نسبة وب% للجهات األكاديميه  70القبول لنسبة 

. 

أقسام ستبيان عن مدى قبول أو رفض مجموعة المقررات التاليه والمقترح تدريسها من قبل الباحثه فى وبتحليل نتائج اإل -

 "  المالبس والموضه بمعاهد وكليات الفنون التطبيقيه فى مصر

 "رسم الموضه رقميا", -1
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 اإلستدامه" و"الموضه الرقميه  -2

 D Scanning3" " ."غرف القياس اإلفتراضيه  -3

 الواقع اإلفتراضى والواقع المعزز""  -4

 مقدمة فى تكنولوجيات الموضه الرقميه"  -5

 "تكنولوجيا النسيج اإللكترونى وعالقته بالتكنولوجيا الرقميه " -6

ألصحاب الشركات  %100نسبة ب وللجهات األكاديميه  %91سبة بننالت المقررات القبول وكانت النتائج كالتالى :  

 .للطالب والخرجين  %70نسبة ووالمصانع  

 
 " مدى قبول المقررات المقترحة من قبل الباحثة لدى الجهات األكاديمية وأصحاب المصانع والشركات والطالب والخرجين19شكل "

 

 Adobe photoshop , Adobe وبتحليل نتائج اإلستبيان عن مدى قبول أو رفض مجموعة المقررات التاليه -

illustrator  أقسام المالبس والموضه بمعاهد وكليات الفنون التطبيقيه فى مصروالمقترح تدريسها من قبل الباحثه فى  "

% ألصحاب الشركات 100نسبة وب% للجهات األكاديميه  70نسبة بنالت المقررات القبول  وكانت النتائج كالتالى :

 . للطالب  %90نسبة وبوالمصانع 

 , D printing3Laser Cutters "  مدى قبول أو رفض مجموعة المقررات التاليهوبتحليل نتائج اإلستبيان عن  -

Dprinting4,   " أقسام المالبس والموضه بمعاهد وكليات الفنون التطبيقيه فى والمقترح تدريسها من قبل الباحثه فى

ألصحاب الشركات  %90نسبة وب % للجهات األكاديميه 87نالت المقررات القبول لنسبة  وكانت النتائج كالتالى :"  مصر

 للطالب والخرجين  %80نسبة و والمصانع 

 لرسم التصميمات وعرضها على Software تدريس برامجوبتحليل نتائج اإلستبيان عن مدى قبول أو رفض  -

 avatarوهى  " D , Marvelous Designer3CLO  " أقسام المالبس والمقترح تدريسها من قبل الباحثه فى

% للجهات  78نسبة بنالت المقررات القبول  وكانت النتائج كالتالى :"  عاهد وكليات الفنون التطبيقيه فى مصروالموضه بم

  .للطالب والخرجين  %85نسبة وألصحاب الشركات والمصانع   %100نسبة وباألكاديميه 
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 نتائج البحث : 

 ردا على تساؤالت البحث وجد أن 

 أثرت جائحة كرونا على زيادة إنتشار التكنولوجيا الرقميه للموضة   -

قادر على التصميم والعرض الرقمى للموضة فى ظل الثورة الرقمية الراهنه وخاصة فى ظل جائحة كرونا غير الخريج  -

 ومابعدها 

 وكانت النتائج العامة للبحث تتمثل فى : 

الباحثة لتعليم التصميم الرقمى وعرضه رقميا بأقسام المالبس والموضة تم الموافقة على المقررات المقترحة من قبل  -

وأصحاب الشركات  %80فى معاهد وكليات الفنون التطبيقية فى كال من الجهات الثالثة وهم الجهات األكاديمية بنسبة موافقة 

 . %83والطالب والخرجين بنسبة موافقة  %97والمصانع بنسبة موافقة 

فرد كعينة لإلستبيان وجد أن إضافة مقرر البرمجيات الخاصة  170ستبيان والمقترحات من قبل بناء على نتائج اإل -

 بالموضة الى قائمة المقررات المقترحة من قبل الباحثة . 

 تنقسم الموضة الرقمية الى مجموعات عديده وطبقا للبحث قامت الباحثة بالتصنيف األتى :  -

 التصميم الرقمى للموضة .  -1

 مى لتصميمات الموضة .العرض الرق -2

 الطباعه الرقمية للموضة وفقا للطلب على التصميم .  -3

 المتابعة الرقمية للتصميمات اإللكترونيه للموضه .  -4

 الموضه الرقميه واإلستدامة . -5
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