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عادات تناول الطعام على االبتكارٌة فً تصمٌم األوانً الزجاجٌة للمائدة دراسة  أثر

 باستخدام الزخارف االسالمٌة

The Impact of Investigating Eating Habits on The Creativity of Designing 

Glass Tableware by using Islamic motifs   

 *عال عبد اللطٌف صَباح /أ.م.د

 -المقدمة: 

تتنوع العادات االجتماعٌة فً تناول الطعام من منطقة ألخرى ومن شرٌحة ألخرى ومن بلد ألخرى ومن عمر آلخر، كما 

ٌكثر فٌها تناول األسماك تختلف عن تؤثر فً هذه العادات أنواع األطعمة المقدمة وكمٌاتها، فالمناطق الساحلٌة التً 

المناطق القروٌة التً ٌكثر فٌها تناول األرز والدواجن واللحوم الحمراء والخضر المطهوة والتً لها متطلبات أخرى فً 

 التقدٌم.

خدمة كذلك تختلف عادات االجتماع على الطعام بٌن القرى والمدن والبدو، وطرٌقة تناول الطعام واألدوات واألوانً المست

المرتبطة بأنواع األطعمة فً كل مكان، وطرق تقدٌمها ومناسبة تقدٌمها أهً لالستخدام الٌومً أم للمناسبات واألعٌاد 

المختلفة، مما ٌستلزم استخدام أوانً متباٌنة األشكال واألحجام واأللوان التً تتفق مع أنماط حٌاة المستهلكٌن حسب طبٌعة 

 ط.مأكوالت وعادات ومناسبات كل نم

ومن هنا نجد حاجة المستهلك للمزٌد من تصمٌمات أوانً المائدة التً تساعد فً تلبٌة احتٌاجاته هو وأسرته وتغطً 

 عادات مجتمعاتهم فً تناول الطعام والشراب التً تختلف من بٌئة ألخرى.  

ا، حٌث أن هذه المنتجات وإلعداد المنتجات الجدٌدة أهمٌة كبرى لتمكن الشركات من خدمة األسواق التً تتعامل معه

الجدٌدة تعد مصدراً محتمالً لرفع اقتصادٌات الشركات لتعوٌض بطء نمو الشركات ونقص األرباح للمنتجات القائمة. كما 

% من أرباح الشركات تأتً على األغلب من المنتجات التً تم تقدٌمها فً الثالث سنوات 52اثبتت الدراسات أن 

ات ذات المنتجات المتمٌزة المتجددة التً تتابع احتٌاجات عمالئهم ٌكون لها األولوٌة فً كما أن هذه الشرك 1األخٌرة.

 اختٌار موقعها فً األسواق. 

وٌتناول هذا البحث الربط بٌن حاجات المستهلكٌن وتصمٌم أوانً المائدة باستخدام بعض الزخارف اإلسالمٌة التً ٌحقق 

لى مائدة الطعام المصرٌة باإلضافة لتلبٌتها الحتٌاجات المستهلكٌن ورغبات تجمٌع وحداتها نوعاً من الترابط األسري ع

 المصممٌن فً االبداع عن طرٌق دراسة عاداتهم المجتمعٌة فً تناول الطعام ومحاولة تلبٌتها. 

 -مشكلة البحث: 

الحاجةةة إلٌجةةاد نبةةام بنةةائً لتكةةوٌن الشةةكل لتصةةمٌم أوانةةً زجاجٌةةة للمائةةدة مرتبطةةة بعةةادات تنةةاول الطعةةام ومسةةتنبطة مةةن 

 الزخارف اإلسالمٌة. 

 -هدف البحث: 

التوصل إلى تحدٌد أثر العادات االجتماعٌة فً تناول الطعام على تحقٌق نبام ابتكةاري لتصةمٌم أوانةً المائةدة مسةتنبط مةن 

 اإلسالمٌة.الزخارف 
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 -أهمٌة البحث: 

اشباع احتٌاجات المستهلكٌن بتقوٌة التواصل معهم لتنمٌةة النشةاط االبتكةاري المةؤثر فةً القةدرات اإلبداعٌةة للمصةممٌن فةً 

 تصمٌم األوانً الزجاجٌة للمائدة.  

 -فرض البحث: 

ر ٌمكةن تفعٌلةه فةً رفةع االبتكارٌةة ٌفترض البحث أن التعرف علةى العةادات االجتماعٌةة للمصةرٌٌن فةً تنةاول وجبةاتهم أثة

 لتصمٌم أوانً المائدة الزجاجٌة باالستلهام من الزخارف االسالمٌة.

 -حدود البحث: 

ٌتحدد البحث فً دراسة أثر العادات االجتماعٌة فً مصر على كٌفٌة إٌجاد نبام بنائً لتكوٌن الشكل والتجمٌةع فةً تصةمٌم 

 الزخارف االسالمً. األوانً الزجاجٌة للمائدة باالستلهام من

 التحلٌل(. –ٌتبع البحث المنهج االستنباطً )االستقصاء   -منهجٌة البحث: 


