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 ة ألوشحة زوار بٌت هللا الحرام )التصمٌم والتطبٌق(ٌدراسة تحلٌل

Analytical Study for the Scarfs of Holly Mosque Visitors  

(Design and Application)  

 نجالء محمد طعٌمة /د.م.أ

 جامعة دمٌاط–كلٌة الفنون التطبٌقٌة  – المالبس الجاهزة بقسم استاذ مساعد
 

 ملخص البحث:

مشارق  المالٌٌن من المسلمٌن فً الخوف الخشوع والرهبة ٌزورهالحب بكل معانً  هللا الحرام مكان ٌشعر الفرد فٌهبٌت 

العمرة وفً كلتا الحالتٌن ٌتجمع  الداءسواء كان لزٌارة البٌت أو  للعبادة والطواف فٌهع الناس تتجم غاربهااالرض وم

التً ٌرٌدها وفً خالل هذا الطواف نجد بعض من  بطرٌقتهالناس حول الكعبة من جمٌع األجناس كل ٌدعوا هللا بلغته 

من قدٌم االزل وكان الرجال الناس علً شكل مجموعات وطوائف سواء جنسٌات معٌنة او اصدقاء ٌؤدون الطواف سوٌا 

 .وظل هذا الزي عدٌد من السنوات للعباءة ون البٌضاء او السوداءالنساء ٌلبسون االلاما  ،م البٌضاءالبس االحراٌلبسون م

 أو فً الملبسموحدة  الوانوقد بدء ظهور جدا ان الطواف أعداده قد تزاٌدت بشكل ملحوظ األخٌرة  فً اآلونة وقد تالحظ

وهذا كان غٌر معتاد فً الملبس  أو طاقٌةرأس  ىأو مندٌال بلون موحد عل الوشاحتشبة  الكتفغطاء الراس أو شارة علً 

  .الشعائر لهذه

من قبل زوار الحرم الشرٌف، باإلضافة إلى دراسة تحلٌلٌة عن أنواع وألوان األوشحة المستخدمة وٌهدف هذا البحث إلى 

 لتحقٌق الهوٌة المصرٌة. الخاصة بزوار بٌت هللا الحرام من المصرٌٌن وشحة الممٌزةاأل مجموعة من وتنفٌذ تصمٌم

تصمٌم مستوحاة من علم جمهورٌة مصر  22ولتحقٌق هذا الهدف تم اقتراح مجموعة من تصمٌمات األوشحة عددها 

 ت.العربٌة وتحكٌمها من خالل مجموعة من المتخصصٌن. وتم تنفٌذ األوشحة الثالثة التً حققت أعلى التقدٌرا

ٌمكن تصمٌم وتنفٌذ مجموعة من األوشحة المعبرة عن الهوٌة المصرٌة، وقد القت التصمٌمات أنه  وقد أشارت النتائج إلى

أهمٌة التسٌق مع شركات السٌاحة لنشر . وأوصت الدراسة إلى االمقترحة قبوال من مجموعات المتخصصٌن بنسب عالٌة

 .وتطبٌق نتائج هذا النوعٌة من األبحاث

 تصمٌم المالبس، تصمٌم أوشحة، مكمالت مالبس :مفتاحٌة كلمات

Abstract: 

The holly Mosque is a place where the individual feels all the meanings of love Fear of 

reverence and awe visited by millions of Muslims in the outskirts of the earth and most of the 

people gather in it for worship and tawaf, whether to visit the house or to perform Umrah. 

In both cases people gather around the Kaaba of all races, all calling God in his language in 

the way he wants and during this tawaf we find some people in the form of groups and sects 

of certain nationalities or friends performing tawaaf together and men from the old wearing 

white garments, The white or black color of the cloak has remained for many years 

It has been noticed recently that the tawaf numbers have increased very significantly and the 

emergence of uniform colors in the clothing or cap of the head or a badge on the shoulder of a 

scarf or a uniform color of a scarf on a head or a hat and this was unusual in the clothing of 

these rituals. The aim of this research is to analyze the types and colors of scarves used by 

visitors to the Haram Al-Sharif, as well as the design and implementation of a collection of 

distinctive scarves for the visitors of the House of Allah. To achieve this goal, a number of 22 
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designs were proposed, inspired by the flag of the Arab Republic of Egypt and judged by a 

group of specialists. The three scarves were performed with the highest estimates. The results 

indicated that a range of scarves reflecting Egyptian identity can be designed and 

implemented. The proposed designs have been accepted by professional groups at high rates. 

The study recommended the importance of coordination with tourism companies to publish 

and apply the results of this type of research 

 

 Introduction المقدمة:

ٌوفر ظروفا افضل تعٌنه على أداء عمله   ٌقوم به حٌث تؤثر على مستوى أداء اإلنسان للعمل الذيهامة  وسٌلةالملبس 

 األنٌق الملبسى فالمظهرالخاص،  وبذوقةمباشرة  بالفرد ٌتصل هألن مرتدٌه لشخصٌةمرآة  ٌعتبر هانعلً اكمل وجه كما 

 ( )رباب٣١٠٢ ،)منال محمد. فٌه مع المجتمع الذي ٌعٌش وتوافقةاجتماعٌا  قبولةوعلى  بنفسها ثقتها  ٌؤثر   للفرد

كما تعتبر مكمالت المالبس ومن بٌنها أغطٌة الرأس أٌضا من الفنون التشكٌلٌة التً أخذت مكانتها على  .(٣١١٣ ،فرج

مر العصور وهً ال تنفصل عن المالبس، فهً جزء ضروري وأساسً من الزي ٌهتم به مصمم األزٌاء لٌحقق فً النهاٌة 

ة للتصمٌم ككل، فالمكمالت عنصرا ذا قدرة كبٌرة على جذب عمال فنٌا متكامال مبدعا تتأكد فٌه العالقات الجمالٌة والنفعٌ

لمٌاء  )االنتباه من خالل خاماتها وألوانها وأشكالها فهً اللمسة األخٌرة التً بدونها ال ٌكتمل المظهر الخارجً للفرد 

 .(2009 ،السنهوري

 Statement of the problem: البحث مشكلة

ألداء الشعائر المقدسة بحٌث ٌرتدٌه المجموعات كشكل موحد ٌسمح بالتعرف كٌفٌة عمل تصمٌم ملبس او مكمل ٌصلح 

 .علً المجموعة مما ٌحافظ علً تجمع الصحبة اثناء اداء المناسك, ومن ثم السكٌنة اثناء الطواف

 ٌهدف البحث الً :Objectivesأهداف البحث 

 وان األوشحة المستخدمة فً الملبس.لأنواع وأدراسة تحلٌلٌة عن -1

 .عرض عٌنة من زوار بٌت هللا الحرام من الذٌن ٌمكن تمٌٌزهم باألوشحة والمالبس الخاصة بهم-2

 .الخاصة بزوار بٌت هللا الحرام من المصرٌٌن وشحة الممٌزةاأل مجموعة من وتنفٌذ تصمٌم -3

ترجع اهمٌة البحث الً التعرف علً نمط ملبسً جدٌد لزوار بٌت هللا  Study Significance: البحث أهمٌة

 الحرام والذي بدء بالظهور بطرز ملبسٌه وألوان جذابة وموحدة لبعض البلدان المختلفة وذلك من خالل:

 ما ٌمكن اضافته فً الوشاح للحفاظ علً الهوٌة المصرٌة–نوعٌة الوشاح المناسب المستخدم اآلن. 

  زائر والحرص على حالتة النفسٌة واألطمئنان بالتواجد فً المجموعة.لتصمٌم الوشاح لتالئم ارفع كفاءة 

 عمل مجموعة تصمٌمات مقترحة مناسبة لطبٌعة الشعائر المطلوبة. 

والمنهج التجرٌبً وذلك  ٌتبع المنهج الوصفً التحلٌلً )التارٌخً( لوصف وتحلٌل الوشاح المستخدم. منهج البحث:

 .ت للوشاح طبقا لنوعٌة البلد واٌضا لالستخدام من التجمعلوضع تصمٌما

 ى:ٌقتصر هذا البحث عل حدود البحث:

 لٌناسب الغرض من استخدامة. هتمٌز ىدراسة شكل الوشاح ومد 

  االستفادة من االنواع المستخدمة فً السوق وتطوٌرها لمالئمة نوعٌة العملٌة المستخدمة للنساء وتؤدي وظٌفتها

 .المطلوبة

  من ناحٌة اللون والداللة الخاصة بالهوٌةبأسلوب تصمٌمً جدٌد  المقترحة المجموعةنموذج من تنفٌذ. 
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 Terminologyمصلحات البحث: 

 )المعجم الوسٌط(هو قطعه طوٌله من القماش تلبس على الرأس أو الرقبه أو االكتاف  :الوشاح

هو عملٌة اختٌار وترتٌب لمجموعة من العناصر والمفردات بهدف االستخدام كوسٌلة اتصال مرئً ، وعلً  التصمٌم:

المصمم االختٌار بٌن عدد ضخم من االفكار واضعا فً اعتبارة وسائل التنفٌذ بحٌث ٌصنع تركٌبة مرضٌة من العناصر 

 .(2009-)دالل عبد هللا هواالفكار المختارة لكً ٌنجح فً توصٌل افكار

الصنعة أو الطرٌقة التى ٌنفذ بها أى عمل فنى وتشمل التقنٌة ترتٌب مراحل بناء العمل الفنى تبعا لطبٌعة هو  التطبٌق:

 .(2011)سوزان علً  العمل

 

  :الدراسات السابقة

 الجانب إلى باإلضافة والتشكٌلٌة الجمالٌة بالقٌم إلى إثراء مالبس المرأة المحجبة 2012 أمانً محمد تحدثت دراسة

 بتكلفة والتغٌٌر التجدد فً رغبتها بما ٌحقق المحجبات أزٌاء مكمالت فً مبتكر نسٌج استخدام خالل االقتصادي من

 فٌها  واهتمت المسلمة، ألزٌاء المرأة معاصرة تشكٌلٌة ورؤى مقترحات بتقدٌم (2009( محمد هالة اهتمت بٌنما مناسبة

 سلطان دراسة هدي وسعت .الشرٌفة النبوٌة والسنة القرآن من المسلمة المرأة الشرعٌة لمالبس األحكام على بالتعرف

 العمل كٌفٌة لمالبس السعودٌة الموظفة اختٌار على اضحا  و تؤثر تأثٌرا التً العوامل على بالتعرف 1993 -وآخرون

"دراسة لبعض األنماط المختلفة فً دراسة بعنوان  (1991)نادٌة محمود .كما اهتمت مالبسها لمكمالت المرأة اختٌار

غطٌة وحلً الرأس والوجة أقامت الباحثة بدراسة –ألغطٌة وحلً الرأس والوجه للنساء بالمملكة العربٌة السعودٌة" 

للنساء بالسعودٌة والتً تمٌزت بتراثها من حٌث الزخارف وااللوان والخامات المستخدمة وعرض لناذج عدٌدة من اغطٌة 

بعنوان "رؤٌة معاصرة للتصمٌم  (2006)دراسة منى نور كما اوضحت والشعر بالوصف والتحلٌل.الراس وحلً الرأس 

اختٌرت ومن خالل ما تعرفنا علٌة من الدراسات السابقة  الشعبٌة الفلسطٌنٌة"-بالوشاح على المانٌكان باستلهام الزخارف 

تركزت جمٌعها حول االنماط المستخدمة فً مجموعة من الدراسات السابقة الرتباطها بموضوع البحث الحالً فقد 

"المكمالت عبد الرؤف، ورانٌا هٌكل  ىنشو كما اوضحت دراسة المكمالت ومدي اختالفها واهمٌتها فً االستخدام .

المستحدثة" التً تعد من التفاصٌل السحرٌة للموضة والتً ٌمكن عن طرٌقها تغٌٌر الشعور الكلً بالمظهر الخارجً 

كنها أن تضفى على الزى البسٌط قٌمة جمالٌة ورونقا جذابا وتجعلة  مشرقا ذو طابعا خاصا ومظهرا للمرأة، حٌث ٌم

متجددا؛ حٌث ٌتٌح للمرأة ارتدائة مع اكثر من زي أو مع الزي الواحد بأكثر من طرٌقة لتعطً لنفسها مظهرا مختلفا وبأقل 

 اإلمكانٌات.

 إلً تصل ولكً األناقة، وكذلك والوقار ذات مظهر ٌتمٌز بالحشمة ٌه لتبدوترتد ما اختٌار المرأة تحسن أن المهم منلذلك  

فً مظهرها ٌجبأن تقرر ما هو المالئم والمناسب لها. ومن الخصائص البارزة التً تمٌز المرأة األنٌقة قدرتها علً  األناقة

هً التً ال تحاول تقلٌد األخرٌن أو اتخاذ طابع ذاتً ٌمٌل لما ترتدٌة بحٌث تبدو ذات شخصٌة منفردة فالمرأة الواعٌة 

 .الٌها األناقة رها الشخصً مما ٌعزز جمالها وٌضٌفتتأخذ اسلوبهم الملبسً منهاجا  لها بل توضع الموضة طبقا لمظه

تأثبرها مما ٌؤدى إلى كمال وجمال الملبس من  زٌادة  أشٌاء أو قطع تصاحب المالبس وتعمل على ًه فمكمالت األزٌاء

كل المرتبطة بالبناء العضوى للجسم البشرى  المكمالتبها (, وٌقصد 2010 ،لجمالٌة والوظٌفٌة )منال الدٌبا الناحٌتٌن

الكبش، األزرار،  السوست، وهى المتصلة والثابتة بالملبس مثل المكمالت المتصلةمن المكمالت المتصلة والمنفصلة. 

 ،)نادٌة خلٌل التطرٌزوالكلف، األبلٌك، الرٌش،  البٌة، الدانتٌل، الكرانٌش الخطاف الناٌلون، الجالون، الشراشٌب،
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 ومن عن المالبس إزالتهاأوإضافتها هى ٌمكن ف المكمالت المنفصلةأما  .(٣١١٠ –غادة رمضان -(، )لٌن شبارود ٣١١٠

)زٌنب  أربطة العنق، الحلى، الشال، الجوارب، األحذٌة المكمالت حقائب الٌد، األحزمة، القفازات، اإلٌشاربات، ههذ

 (2016، رانٌا حسنى هٌكل، أسمهان أسماعٌل)  (2010 ،فرغلى

 الدوافع النفسٌة واختٌار الملبس:

صفاتا  تعطٌهاو ذاتهوتعبر أحٌانا عن  لة الخارجًالمظهر تشكل  فهً تلعب المالبس دورا سٌكولوجٌا فً حٌاة الفرد،

ثر أ لهاغالبا ما ٌكون  انه باإلضافة إلى قٌمتهتحط من  وقد  ،وقوة  وقارا  وتكسبة من رونق الشخص خاصة، فقد تزٌد

 .(2002)علٌة عابدٌن ٌلبسهامعٌن على حالة من 

 ،التملك ،الشعور باألهمٌة والفخر ،التقلٌد ،حب الجمال ،الراحةكل من  وتتضمن دوافع الشراء الشائعة المتعلقة بالمالبس

( 2010)أمانً رافت واخرون ما هو جدٌد كل تجربة فً  والرغبة حب االستطالع  ، باالضافة إلىالتمٌز عن اآلخرٌنو

 (2015، كلرانٌا حسنً هٌ–عبد الرؤف  ى)نشو

 :ألزٌائهاالعوامل التً تؤثر علً اختٌار المرأة 

 اكثر فً التجدٌد وجرأة علً ممارسة الجدٌد، ثم ٌتدرج . الطراز: ٌسٌر كل طراز فً دائرة تبدأ بفئة قلٌلة عندها رغبة1

 المستوٌات السابقة. المستوٌات االجتماعٌة األدنى من ىالطراز فً االنتشار إل

 قوانٌن اجتماعٌة تحكم سلوك الناس فً هذه البالد وتسٌطر هً بمثابة . التقالٌد االجتماعٌة: ٌسود كل دولة تقالٌد وأعراف2

 ظلةفً  قوة القانون التً تحمً الدولة لهاواحٌانا  أبنائها علً تقالٌد

، ازٌائها ، فٌلعب السعر دورا فً قرار المرأة الختٌاراالستهالك  الدخل: من العوامل األساسٌة ذات األثر الفعال فً .3

 األزٌاء. لشراء المخصص  الدخل زاد المبلغ فكلما زاد

 جدٌدة الرغبة لسلع مما ٌؤدي إلى زٌادة االستهالكٌةاألذواق  . التعلٌم: الشك أن التعلٌم والثقافة ٌوسعان األفق وٌنمی ان4

 وسلع افضل.

 الخاصة، وبالنسبة للملبس توجد عالقة بٌن تةوحاجاتة متطلبا . تحقٌق المتطلبات الفنٌة والجمالٌة فً الزي: لكل شخص5

 . وٌستطٌع كل فرد أن ٌدرك الخصائصمرتدٌهاالجمال علً  الملبس والشخصٌة الن المالبس المالئمة واألنٌقة تضفً

 الخطوط. لهذةواأللوان والنسٌج المناسب  له  بالخطوط المالئمة هذه الخصائص وٌربط   لشخصٌتة  الممٌزة

ٌرغبون فً االنفراد بزي خاص فرٌد لٌس  فكثٌرا ما نجد أفراد  . التفرد بنموذج خاص: أن التمٌز هو عكس المحاكاة 6

الخروج عن الطراز وإنما من الممكن تغٌٌر شكل  بٌن اغلب أفراد المجتمع، ولٌس معنً التمٌز بزي معٌن هو شائعا

 (2009 -بإضافات معٌنة من مكمالت الزٌنة بحٌث تتوافق مع الطراز السائد. )أم محمد جابر الزي

 إلى:بشكل آخر العوامل هذه ٌمكن تقسٌم و

 .عوامل بٌئٌة: تتعلق بالمناخ ونمط البٌئة الجغرافً والتارٌخ 

 ورأي الجماعة.ته وتشكٌال تهالمجتمع وتكوٌنا ت والتقالٌد والعرف ونمطعوامل اجتماعٌة: وتتعلق بالعادا 

  التارٌخً. والمٌراث والهوٌة عوامل ثقافٌة: تتعلق باألفكار والدٌانات 

 والدوافع والمٌول وعملٌة التقلٌد. عوامل نفسٌة: تتعلق بالشخصٌة واالتجاهات والسلوك والقٌم 

 والدخل االقتصادي للفرد. صادي وثمن الملبسعوامل اقتصادٌة: تتعلق بالمستوى االقت 

 والموضة والتزٌن والحشمة. )منال محمد هووظٌفت عوامل فنٌة: تتعلق بأهمٌة النواحً الجمالٌة فً الملبس- 

2013) 
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 :مالبسهاكٌفٌة اختٌار المرأة لمكمالت 

والوقار وكذلك األناقة، ولكً تصل إلً بالحشمة  ٌتمٌز مظهرلتبدو ذات  ٌهأن تحسن المرأة اختٌار ما ترتد المهممن 

 (2012 -. )أمانً محمدلهاٌجب أن تقرر ما هو المالئم والمناسب  مظهرها األناقة فً

ان استخدام بعض المكمالت سواء كانت لالستخدام الجمالً او االستخدام للمعرفة للتواجد مع المجموعة وترى الباحثة 

وموضعا الن ذلك ٌوثر علً الجانب السٌكولوجً  نهائٌا عن عنصر الجمال شكالوالتعرف علً بعضهم البعض ال ٌغنً 

 .للنفس ومدي مناسبتها للجانب الدٌنً موضوع البحث

 مكمالتهاالمرأة عند اختٌار ألوان  اعٌهاالعوامل التً ٌجب أن تر

 . مالئمة لون المكمل للون الملبس ولون البشرة.1

 والسن المناسب.. ارتداء اللون المناسب فً الوقت 2

 (2012 -)ضوء طبٌعً أو صناعً(. )أمانً محمد  الزيفٌة . أن ٌتم اختٌار اللون فً الضوء الذي سوف ترتدي 3

 الهوٌة واالنتماء الوطنً:

ترجع الهوٌة إلى الثقافة الحضارٌة الخاصة بشعب من الشعوب أو نمط من أنماط التطور الحضاري لدٌها، وتستند إلى 

أهمها: الزمان والمكانوالعرف والبٌئة و ترسم الفكر السائد للمجتمعات وتضع أسس بنائها السٌاسً عدة محددات 

 األمة وحدها تمتلك الهوٌة سواء كانت جماعة صغٌرة أم كبٌرة، ولعل االعتزاز. واالقتصادي واالجتماعً والثقافً

المواطن ألمة ما أمر ٌحدث دون اختٌار ،  انتماءباالنتماء للتارٌخ والحضارة هو األساس فً تشكٌل تلك الهوٌة ، وإن 

الحال  التعاٌش معها عن طرٌق الوعً واستٌعاب العالقة بهذه األمة وهو ٌحدث بطبٌعة فٌكتسب الوالء لألمة من خالل

ظروف تارٌخٌة متماثلة وإن اختلفت نسبة  نتٌجة االشتراك فً نمط المعٌشة والحٌاة والثقافة فوق أرض واحدة فً ظل

 . (2012، جمال السٌد األحول وآخرون)ذلك بٌن فرد وآخر  وعً ومدى الصدق فً التعبٌر عنال

واالتجاهات واإلرث الثقافً والتربٌة والتعلٌم والوعً الثقافً والخبرات  وتتأثر الهوٌة بعدة عوامل منها : الدٌن والقٌم

واكساب الفرد ثقافة مجتمعه  تعزٌز تعلٌم اللغة القومٌةوالنشأة االجتماعٌة والتغٌر التارٌخً والتطبٌع الثقافً و الشخصٌة

والمعلوماتٌة وٌعتبر العامل الدٌنً حالٌا  أكثر هذه العوامل أهمٌة حٌث  وثقافة المعرفة فً عالم المعرفة والتقدم التكنولوجً

ما تخاطب ضمٌره تبدو أهمٌة الدٌن فً تشكٌل فكر الناس وسلوكهم فً أنه دعوة ال تخاطب عقلٌة اإلنسان فقط وان

 (2013، )مروة ممدوح مصطفً حمودة (2012، حسٌن محمد حجاج وآخرون) ووجدانه أٌضا  
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 الدراسة التطبٌقٌة:

 رصد ووصف الحاالت الواقعٌة:

أثثاء اداء المناسك بداٌة عام  رمحبداٌة تم رصد مجموعة من الحاالت المعبرة عن استخدام األوشحة من دول متنوعة فً ال

وٌعد الوشاح توضح تكوٌن المجموعات فً بٌت هللا الحرام وهم ٌرتدون الوشاح الموحد  15إلى  1من  صورال .2016

وحده متحركه ٌمكن ربطها كغطاء للرأس او لفها حول الرقبه  او توضع على الكتف او ٌربط فى حقٌبة ٌد السٌدات لذلك 

االلوان وتناسقها مع بعضها وجمال الشكل وٌؤدي الغرض كان من الضرورى دراسه  تصمٌم الوشاح الذى ٌتمٌز بجمال 

 .المجموعة ى ترابطفاظ علحالوظٌفً فً ال

 

 ٌٌنالجزائر الزوار مجموعة من (1صورة )

 

 االندونسٌٌنالزوارمجموعة من  (2صورة )

 

 زٌٌنمالٌمن الزوار المجموعة  (3صورة )

 

 مجموعة من االتراك(4صورة )

 

 مجموعة من االتراك (5صورة )

 

 ٌنزٌمجموعة من المالٌ (6صورة )

 

 الزوار مجموعة من (7صورة )

 الهنود

 

 االندونسٌٌن لزوارا مجموعة من  (8صورة )

 

 االندونسٌٌن الزوارمجموعة من  (9صورة )
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 ٌرتدون الزوارجموعة من م (10صورة )

 اللون االحمرب اوشحة

 

 تركٌة زائرة (11صورة )

 

 الهنودزوارالمجموعة من  (12)صورة 

 ٌرتدون الوشاح باللون االخضر

 

ٌرتدون  مجموعات من الزوار (13صورة )

 اثناء الطوافصفراء  ةوشحأ

 

اثناء من الزوارمجموعات  (14صورة )

 أوشحة حمراء ٌرتدون عملٌة الطواف

 

اثناء عملٌة من الزوارمجموعات (15صورة )

 أوشحة زرقاءٌرتدون  الطواف

 

 :المجموعات التصمٌمٌة المقترحة

على الحاسب اآللى بإستخدام  ةتنوعمن التصمٌمات المبتكرة الموعشرون  اثنٌنمكونة من عمل مجموعة  تم

للمعالجات اللونٌة والتى تعكس فٌها طرٌقة جدٌدة ومبتكرة الستخدام  Adobe Photo Shop cs5برنامج الفوتوشوب 

 .الرقمٌةعلم جمهورٌة مصر العربٌة بطرق مختلفة وتنفٌذها بطرٌقة الطباعة 

جزء ٌستخدم للعلم فقط واالخر ٌستخدم العلم مع النسر  تم تقسٌم الرسومات المطبوعة على التصمٌمات كاآلتى،

 سم البلد. واالخٌر العلم مع كتابة ا

أسلوب الطباعة الرقمٌة لتطوٌع فن تصمٌم العلم بطرق متنوعة وبخامة الستان بعروض مختلفة وذلك  تم استخدام

إلبراز جمالٌات االتصمٌم وتأثٌرها على الشكل كمكمل. وقد تم تطوٌع الخطوط للتصمٌم لتعطى إحساس بالجمال عند 

 سلوب للتعارف بٌن المجموعات.أضً المقدسة كارتدائة كمكمل وشاحً ٌناسب االستخدام فً االرا

( 1تم عرض التصمٌمات على مجموعة من المحطكٌن من المتخصصٌن غً اطار االستبٌان الموضح فً ملحق )

محاور بالتساوي. المحور االول ٌشمل العناصر الخاصة  3عنصر موزعة على  12والتً ٌشمل استبٌان بسٌط مكون من 

تحقق الغرض  ىمدب العناصر الخاصة، والمحور الثانً ٌشمل المقترح للتصمٌم فً التصمٌم عناصر توافر مدىب

 تصمٌمات فً االبتكار عنصر تحقق مدىب العناصر الخاصة، أما المحور الثاللث فٌشمل ()الهوٌة المصرٌة الوظٌفً

 .االوشحة
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، ٌعبر عن الهوٌة المصرٌةقترحة كوشاح عرض مفصل لبعض االلوان والتصمٌمات المتوضح  22إلى  1األشكال من 

 مع االشارة باختصار إلى أسلوب توزٌع العنصر أو تطبٌق علم مصر فً التصمٌم.

 

 

 رافطمصر على األ معل (1تصمٌم )(: 1شكل )

 

 النسر على األركان (2تصمٌم )(: 2شكل )

 

 تكرار علم مصر (3تصمٌم )(: 3شكل )

 

 علم مصر وكتابة باالنجلٌزٌة (4تصمٌم )(: 4شكل )
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 علم مصر على الحدود (5تصمٌم )(: 5شكل )

 

 علم مصر وكتابة بالعربٌة (6تصمٌم )(: 6شكل )

 

 علم مصر موزع بتحوٌر (7تصمٌم )(: 7شكل )

 

 علم موزع بطرقة تكرارٌة (8تصمٌم )(: 8شكل )

 

 علم مصر محور (9تصمٌم )(: 9شكل )

 

علم مصر مكرر وبالداخل كتابة االسم (10)تصمٌم (: 10شكل )

 بالعربً واالنجلٌزي
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علم مصر علً االطراف االربعة والنسر  (11تصمٌم )(: 11شكل )

 بالداخل

 

 علم مصر محور علً شكل وردة ثنانٌة (12تصمٌم )(: 12شكل )

 

علم مصر علً االطراف والكنابة فً طرف (13تصمٌم )(: 13شكل )

 العلم

 

علم مصر بالخطٌٌن وكنابة مصر فً طرف (14تصمٌم )(: 14شكل )

 العلم
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 رسم تحوٌري للعلم والنسر (16تصمٌم )(: 16شكل ) رسم تحوٌري للعلم والنسر (15تصمٌم )(: 15شكل )

 

 تحوٌر اللوان العلم والنسر (17تصمٌم )(: 17شكل )

 

 تحوٌر اللوان العلم والنسر (18تصمٌم )(: 18شكل )

 

 تحوٌر اللوان العلم والنسر (19تصمٌم )(: 19شكل )

 

 تحوٌر اللوان العلم والنسر (20تصمٌم )(: 20شكل )

 

 تحوٌر للنسر فً اماكن متعددة (21تصمٌم )(: 21شكل )

 

 تحوٌر اللوان العلم والنسر (22تصمٌم )(: 22شكل )
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 النتائج والمناقشة:

المتخصصٌن، إلكمال االستبٌان الموضح فً الدراسة العملٌة.  المحكمٌن مجموعة منتم عرض هذه التصمٌمات على 

كما هو مبٌن فً النتائج المحاور،  لٌن للتصمٌمات المتنوعة من ككمبتحلٌل النتائج إحصائٌا وحساب متوسط تقدٌر المح

، فً 97.8الثالث بنسبة ، ٌلٌه التصمٌم 98.2، حٌث حقق التصمٌم الثامن أعلى ترتٌب بنسبة (1الموضحة فً جدول )

   .%77.5%، ٌسبقه التصمٌم الثالث عشر بنسبة 77.0حٌن حصل التصمٌم العاشر على أقل تقدٌر بنسبة 

 ( متوسط نتائج تقٌٌم المحكمون:1جدول )

 الترتٌب متوسط التقدرٌر التصمٌم الترتٌب متوسط التقدرٌر التصمٌم

 10 %89.7 التصمٌم الثانى عشر  8 %94.2 التصمٌم األول 

 21 %77.5 التصمٌم الثالث عشر 4 %96.8 التصمٌم الثانى 

 11 %88.35 التصمٌم الرابع عشر 2 %97.8 التصمٌم الثالث 

 12 %87.8 التصمٌم الخامس عشر 3 %97 التصمٌم الرابع 

 20 %79 التصمٌم السادس عشر 5 %96.2 التصمٌم الخامس 

 13 %87.2 عشرالتصمٌم السابع  7 %95 التصمٌم السادس 

 14 %86.6 التصمٌم الثامن عشر 6 %95.2 التصمٌم السابع 

 15 %86.6 التصمٌم التاسع عشر 1 %98.2 التصمٌم الثامن 

 16 %84.85 التصمٌم العشرون 9 %92.8 التصمٌم التاسع 

 17 %82.4 التصمٌم الحادى والعشرون 22 %77 التصمٌم العاشر 

 18 %81 التصمٌم الثانى والعشرون 19 %80 التصمٌم الحادى عشر

 

 االول:الحاصل على الترتٌب التصمٌم 

  

 ( نموذج التصمٌم ونتائج التحلٌل االحصائً للتصمٌم الثامن23شكل )

 

وٌعد السبب الرئٌسى إلنجاح   ,%98.6نسبة ب متوسط تقدٌر إن التصمٌم الثامن حصل علىٌتضح وبالتحلٌل اإلحصائى 

 والذى ٌشٌر إلى عناصر التصمٌم ومستوى اإلقتباس. %100بنسبة 1التصمٌم هو المحور رقم 

وهذه المحاور تعبر على الترتٌب، % 97.6% و98% و 98.4بنسبة  المحور الثالث ثم الرابع والتانىٌلى هذا المحور ، 

 عن الغرض الوظٌفى للتصمٌم ثم مستوى اإلقتباس.

100 

97.6 

98.4 98. 99 

عناصر 
 التصمٌم

اسس 
 التصمٌم

الغرض 
 الوظٌفً

مستوى 
 االبتكار

 النسبة الكلٌة

 النسبة المئوٌة

 النسبة المئوٌة
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 الثانى: الحاصل على الترتٌبالتصمٌم 

  

 ( نموذج التصمٌم ونتائج التحلٌل االحصائً للتصمٌم الثالث24شكل )

 

%  وٌعد السبب الرئٌسى إلنجاح 96.8نسبة  متوسط تقدٌر إن التصمٌم التاسع حصل علىٌتضح وبالتحلٌل اإلحصائى 

الغرض الوظٌفى وإمكانٌة استخدام التكنولوجٌا بالطباعة  والذى ٌشٌر إلى  %100بنسبة 3التصمٌم هو المحور رقم 

 الرقمٌة والتى تتناسب مع طبٌعة الخامة المستخدمة للتصمٌم.

وهذه المحاور تعبر علً الترتٌب  % 92% و 96% و 100ٌلى هذا المحور، المحور األول ثم الثانى والرابع بنسبة 

 التصمٌم و مستوى اإلبتكار.عن عناصر التصمٌم ومستوى اإلقتباس ثم أسس 

 

 الثالث : الحاصل على الترتٌبالتصمٌم 

  

 رابع( نموذج التصمٌم ونتائج التحلٌل االحصائً للتصمٌم ال25شكل )

 

.وٌعد السبب الرئٌسى إلنجاح التصمٌم هو %96.2تصمٌم الخامس حصل على نسبة إن الٌتضح وبالتحلٌل اإلحصائى 

إمكانٌة استخدام التكنولوجٌا بالطباعة الرقمٌة  والذى ٌشٌر إلى الغرض الوظٌفى وهو% 97.6بنسبة 3المحور رقم 

 وإظهار جمالٌات الزخرفة المطبوعة بما ٌتناسب مع طبٌعة الخامة المستخدمة.

وهذه المحاور تعبر علً الترتٌب  % 92% و96.8% و97.6ٌلى هذا المحور، المحور الثانى ثم األول والرابع بنسبة 

 التصمٌم ثم عناصر التصمٌم ومستوى االبتكار . عن أسس

100 

96 

100 

92 

96 

عناصر 
 التصمٌم

الغرض  اسس التصمٌم
 الوظٌفً

مستوى 
 االبتكار

 النسبة الكلٌة

 النسبة المئوٌة

 النسبة المئوٌة
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 النسبة المئوٌة
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 :نماذج تم تنفٌذها من التصمٌمات المقترحة

فً الترتٌب األول  توضح نماذج الرتداء التصمٌمات المقترحة التً حققت أعلى درجات التقٌٌم  28، و27 ،26األشكال 

 بعد تنفٌذها. والثانً والثالث

   

 على الترتٌب األول بشكلٌن )مربع ومستطٌل( وارتداؤه بأكثر من طرٌقة ( تنفٌذ الوشاح الحاصل26شكل )

 

   

 بشكلٌن )مربع ومستطٌل( وارتداؤه بأكثر من طرٌقة ثانً( تنفٌذ الوشاح الحاصل على الترتٌب ال27شكل )
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 بشكلٌن )مربع ومستطٌل( وارتداؤه بأكثر من طرٌقة ثالث( تنفٌذ الوشاح الحاصل على الترتٌب ال28شكل )

 

 :خالصة النتائج والتوصٌات

 ٌمكن تلخٌص نتائج وتوصٌات هذه الدراسة على النحو التالً:

 .ٌمكن تصمٌم وتنفٌذ مجموعة من األوشحة المعبرة عن الهوٌة المصرٌة 

  عالٌة.تصمٌمات األوشحة المقترحة القت قبوال من مجموعات المتخصصٌن بنسب 

 من األبحاث. عٌةٌوصى بالتسٌق مع شركات السٌاحة لنشر وتطبٌق نتائج هذا النو 

 .كما ٌوصى بالتوسع فً االبحاث التً تؤكد على الهوٌة بشكل علم والهوٌة المصرٌة على وجه الخصوص 

 

  المراجع:

 للمكمالت الجمالٌة القٌم على الخارجٌة العوامل "تأثٌر (:2016هٌكل ) حسنى رانٌا -النجار محمد أسماعٌل أسمهان -1

 .2، العدد 6، المجلدمجلة التصمٌم الدولٌة ،المتصلة"

 ،"إمكانٌة عمل تصمٌمات تتألئم مع السلوك الملبسً للسٌدات بعد سن األربعٌن"(: 2009)ام محمد جابر السٌد محمد  -2

  .جامعة المنوفٌة -كلٌة األقتصاد المنزلً -ماجستٌررسالة 

"، للٌكراوعً المرأة المصرٌة نحو استخدام البادي ا ى"مد(: 2010) خالد محمد احمد عمارة -مانً رافت بشريأ -3

 .اكتوبر -القاهرة–القومً للبحوث ز مركلالمؤتمر السابع للبحوث النسٌجٌة با

"استحداث اسلوب نسجً جدٌد باستخدام الخامات الصناعٌة الحدٌثة واالستفادة منه فً  (:2012) مانً محمد شاكرأ -4

جامعة دمٌاط )الفنون التطبٌقٌة والتوقعات -مكمالت زي المرأة المحجبة" المؤتمر الدولً الثالث لكلٌة الفنون التطبٌقٌة

 (.3المستقبلٌة

على تصمٌم مشغوالت الحلً كلٌة التربٌة النوعٌة  : اتجاهات الطفل وأثرها(2012) جمال السٌد األحول وآخرون -5

  .الدولً الرابع –بالمنصورة المؤتمر السنوي السابع 
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, "تصمٌم بعض اجزاء الملبس الحرٌمى المالئمه لنمط الوجه والرقبه": (2007) جٌهان ابراهٌم فوزى عبد العظٌم -6

 جامعه المنصوره. كلٌه التربٌه النوعٌه, رساله ماجستٌر,

: ارتباط النحت البارز بالهوٌة القومٌة ومدى اإلستفادة منها فً إثراء التذوق (2012) محمد حجاج وآخرونحسٌن  -7

 .المؤتمر السنوي السابع الدولً الرابع-الفنً كلٌة التربٌة النوعٌة بالمنصورة 

 –الة دكتوراه رس –"تكنولوجٌا الضوء فى المنسوجات كمصدر التصمٌم على المانٌكان" (: 2009)دالل عبد هلل  -8

 .جامعة ام القرى –كلٌة التربٌة. لالقتصاد المنزلى 

"إمكانٌة تنفٌذ مالبس خارجٌة واقتصادٌة مبتكرة للمرأة باستخدام مكمالت  (:2002) رباب فرج ابراهٌم محرم -9

  جامعة المنوفٌة. –كلٌة االقتصاد المنزلً  -ماجستٌررسالة المالبس ومدي تأثٌرها علً المظهر الملبسً" 

جامعة  –والمطابع :"القٌم الجمالٌة للتطرٌزوكٌفٌة تحقٌقها" النشر العلمى (2011)سوزان على عبدالحمٌد مبروك  -10

 .الملك سعود

 .القاهرة –دار الفكر العربً  -1"المدخل لدراسة المالبس والنسٌج" ط (:2002) علٌة عابدٌن -11

مجلة بحوث التربٌة النوعٌة " ظهرٌة اقمشة الساتانتأثٌر تقنٌات التطرٌز االلً علً م" (:2009)لمٌاء السنهوري  -12

 .3ص - جامعة المنصورة –( 14العدد )

  القاهرة -الطبعة الرابعة الدار العربٌة للعلوم  ""االكسسوار :(2004) غادة رمضان  لی شبارود -13

"دراسة العالقة بٌن السلوك والجانب االجتماعً "مجلة  (:2003) رشدي علً عٌد ،سنحمحمد السٌد محمد  -14

 .67-42ص ،4/3عدد  -13مجلد  –جامعة المنوفٌة  –االقتصاد المنزلً 

"صٌاغة تشكٌلٌة مستحدثة بالخامات البٌئٌة جاهزة الصنع لمدخل تجرٌبً لتطوٌر (: 2010) منال فوزي بهنسً -15

  .العربً الخامس والدولً الثالث -ر كلٌة التربٌة النوعٌةمؤتم–األداء االكادٌمً للطالب فً األشغال الفنٌة 

"دراسة تحلٌلٌة لالتجاهات الملبسٌة لدي موجهات التربٌة والتعلٌم (: 2013) منال محمد عبد الوهاب رضوان -16

  .جامعة المنوفٌة -كلٌة األقتصاد المنزلً –بمحافظة المنوفٌة" ماجستٌر 

تشكٌلٌة مستحدثة بالخامات البٌئٌة جاهزة الصنع كمدخل نجرٌبى  صٌاغة" (:2010) منال فوزى بهنسً الدٌب -17

 .الدولى الثالث العربى الخامس, مؤتمر كلٌة التربٌة النوعٌة" لتطوٌر األداء األكادٌمى للطالب فى األشغال الفنٌة

فال ابتكار هٌئات كنارٌة من زخارف الفن القبطً لتصمٌم طباعة مالبس األط" (:2013) مروة ممدوح مصطفى -18

 التصنٌع لتكنولوجٌات الحدٌثة التجاهات، النسٌجٌة للصناعات الثانً المؤتمر "تساهم فً تنمٌة الهوٌة المصرٌة

 .ٌونٌو 5-4"واإلدارة البشرٌة والتنمٌة

نحو اختٌار المكمالت المستحدثة"، مجلة  "اتجاهات المرأة العاملة (:2015) رانٌا حسنً هٌكل–عبد الرؤف  ىنشو -19

 ، أكتوبر.4، العدد 5التصمٌم الدولٌة، المجلد

"دراسة تحلٌلٌة تطبٌقٌة لبعض نماذج مكمالت األزٌاء الشعبٌة النسائٌة (: 1991)نادٌة محمود ونجوى حجازى  -20

  .القاهرة-دار الفكر العربً–الطبعة الثانٌة  "،السورٌة

، دار الفكر العربى، الطبعة الثانٌة" مكمالت المالبس واألكسسوار فى األناقة والجمال" (:2001) نادٌة محمود خلٌل -21

 . القاهرة

"، مجلة "العوامل المؤثرة علً األزٌاء التقلٌدٌة فً المدٌنة المنورة(: 2016) ثرٌا نصر -نادٌة خلٌل –نجالء نعٌم  -22

 .1، العدد 6التصمٌم الدولٌة، المجلد

"العوامل المؤثرة علً اختٌار الموظفات السعودٌات لمالبس  (:1993) محمود حواجة حنان–التركً  سلطان هدي -23

 .9ص ،3عدد ،3مجلد ،جامعة المنوفٌة ،نشرة بحوث األقتصاد المنزلً ،العمل بمدٌنة الرٌاض"
كلٌة  -دكتوراة"، رسالة المسلمة ألزٌاء المرأة معاصرة تشكٌلٌة "رؤى (:2009) هالة محمد مصطفً سلٌمان -24

 جامعة حلوان-األقتصاد المنزلً
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 ( استبٌان تقٌٌم تصمٌمات األوشحة1ملحق )

     الوشحةا تصمٌم فً اسس التصمٌم  عنصر تحقق مدى :ولاأل المحور

مالئم الً حد  مالئم العناصر
 ما

 غٌر مالئم

     الخطوط البنائٌة المناسبة للتصمٌم

    النسبة والتناسب للمساحة داخل التصمٌم

    توافق التوزٌع اللونً للتصمٌم

    مالمس سطوح الخامة المقترخة للتصمٌم

 

 للتصمٌم فً التصمٌم عناصر توافر ىمد: ثانًال المحور
 المقترح

   

مالئم الً حد  مالئم العناصر
 ما

 غٌر مالئم

    بعضها مع التصمٌم خطوط مالئمة

    المقترح بالتصمٌم الشكل مالئمة

    مساحة الوحدة الزخرفٌة بالنسبة لمساحات التصمً

    المقترحة الوشحة لتصمٌم األلوان مناسبة

 

 (الهوٌة المصرٌة) الغرض الوظٌفً تحقق ىمد:  لثالثا المحور
   

مالئم الً حد  مالئم العناصر
 ما

 غٌر مالئم

    التصمٌم داخل االعلم استخدام فً التوازن

    التصمٌم فً اإلٌقاع

 وحجمهما وبعضمها الوحمدات حجمم بٌن والتناسب النسبة
  للتصمٌم بالنسبة

   

    التصمٌم داخل والترابط الوحدة

 

  االوشحة تصمٌمات فً االبتكار عنصر تحقق ىمد :رابعال المحور
   

 غٌر مالئم مالئم الً حد ما مالئم العناصر

     التصمٌم فً األبتكار عنصر توافر

    علً الهوٌة المقترحة التصمٌمات محافظة مدي

    توافق خطوط التصمٌم مع خطوط المالبس العصرٌة )الحداثة

    الحالٌة للموضة التصمٌمات مساٌرة

  

 




