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الملخص:
لم يقتصر التقدم التكنولوجي والتقنيات الحديثة في البيئة الرقمية على استبدال المعلومات واألبحاث ،بل تخطى ذلك فأصبحت
من أهم وسائل التصميم ،ونظرا لسرعاتها وتقنياتها الحديثة فقد استخدمت في العديد من برامج التصميم بشكل عام ،واألزياء
بشكل خاص لما تتيحه من تقنيات وفرص أكثر لالبتكار واإلبداع.
ونظراً للتقدم التكنولوجي في جميع المجاالت المختلفة ،فقد أصبح من أبرز معالم التحول من البيئة التقليدية إلى البيئة الرقمية
إحالل مستودعات المعلومات اإللكترونية محل المطبوعات الورقية ،لكي تساعد على سرعة وسهولة تداولها ،وبما أن من
أهم وسائل الحفاظ على الحضارة والتراث المصري هي توثيقه ،لذا تم االستعانة بالتكنولوجيا الرقمية لتوثيق وحفظ الحضارة
والتراث بطريقة مبتكرة ،وذلك من خالل تصميم تكوينات تتبع االتجاهات الفنية الحديثة ل (قطعة أوموتيف أو مكان أو
شخصية ) سواء كانت تراثية أو حضارية كل على حده ،وتحويل هذا التكوين لرمز االستجابة السريعة ووضعه على ملبس
يتوافق مع جميع الفئات ،وبمجرد فتح كاميرا الهاتف الذكي أمام رمز االستجابة السريع (التكوين المحول) تظهر صورة
العنصر األصلي لهذا التكوين ومعلومات عنه سواء كان هذا العنصر (قطعة أو موتيف أو مكان أو شخصية) حضاري او
تراثي .وقد بنيت تصميمات التكوينات والقطع الملبسية على محورين هما (المحور األول :مالئمة التصميم مع الموضة
واالتجاهات الفنية الحديثة ،المحور الثاني :تحقق تقنية أكواد رمز االستجابة السريعة) ،تم التحقق من مدى الصدق والثبات
لهم إلى جانب التحقق من مدى تحقيق هذه المحاور من خالل االستبيانات المقررة من قبل المحكمين المتخصصين ،وقد
استنتج منه تحقق المحاور في التصميمات وبالتالي تحقق الغرض من البحث وهو تصميم األزياء للحفاظ على التراث
والحضارة باستخدام اكواد االستجابة السريعة.

الكلمات المفتاحية:
تصميم األزياء  -توثيق -التراث والحضارة  -أكواد االستجابة السريعة.

Abstract:
Technological progress and modern technologies in the digital environment were not limited to
replacing information and research, but became one of the most important means of design, due
to its speed and modern techniques, it has been used in many design programs in general, and
fashion in particular, because of the techniques it provides and more opportunities for
innovation and creativity.
In view of the technological progress in all different fields, it has become one of the most
prominent features of the transition from the traditional environment to the digital environment,
to replace paper publications with electronic information repositories, to help speed and ease its
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circulation. One of the most important means of preserving Egyptian civilization and heritage
is its documentation, so it was Using digital technology to document and preserve civilization
and heritage in an innovative way, by designing configurations that follow modern artistic
trends for (a piece, motif, place or personality), whether it is heritage or civilization separately,
and converting this configuration into a QR code and placing it on clothing that conforms to all
categories once the smartphone camera is opened in front of the QR code (transformed
configuration), the image of the original item of this configuration and information about it
appears, whether this item (a piece, motif, place or character) is cultural or heritage. The designs
of the formations and clothing pieces were built on two axes: (the first axis: adapting the design
to fashion and modern artistic trends, the second axis: realizing the technology of QR code
codes), the extent of honesty and stability of them was verified, in addition to verifying the
extent to which these axes were achieved through questionnaires. Assessed by specialized
arbitrators, and it was concluded from it that the axes were verified in the designs, and thus the
purpose of the research was achieved, which is to design fashion to preserve heritage and
civilization using rapid response codes.

Keywords:
fashion design ; documentation ; Heritage and civilization ; QR codes

مقدمة:
مما ال شك فيه أن من أهم وسائل الحفاظ على التاريخ والتراث هي توثيقه نظراً للتقدم التكنولوجي في جميع المجاالت
المختلفة ،فقد أصبح من أبرز معالم التحول من البيئة التقليدية إلى البيئة الرقمية إحالل مستودعات المعلومات اإللكترونية
محل المطبوعات الورقية ،لكي تساعد على سرعة وسهولة تداولها .وبما أن األزياء هي لغة كل عصر ،فسوف يتم عرض
بعض التعريفات والمفاهيم المرتبطة بتصميم األزياء ،وتوثيق التراث والحضارة ،واالستعانة بالتكنولوجيا الرقمية في توثيق
التراث والحضارة من خالل أكواد االستجابة السريعة.
مشكلة البحث:
على الرغم من أهمية تصميم األزياء لتوثيق التراث والحضارة باستخدام أكواد االستجابة السريعة ،وذلك من خالل تصميم
تكوينات تتبع االتجاهات الفنية الحديثة ل (قطعة أوموتيف أو مكان أو شخصية) سواء كانت تراثية أو حضارية كل على
حده ،وتحويل هذا التكوين لرمز االستجابة السريع ووضعه على ملبس يتوافق مع جميع الفئات .حيث تعد إحدى صيغ األبداع
أال أنها لم تنل االهتمام األكاديمي المتخصص بالقدر الكافي.
وتتلخص مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية:
 -1هل يمكن توظيف أكواد االستجابة السريعة الرقمية لتوثيق التراث والحضارة من خالل تصميم األزياء؟
 -2ما هو األسلوب األمثل لتصميم تكوينات تتبع االتجاهات الفنية الحديثة ل (قطعة أوموتيف أو مكان أو شخصية) سواء
كانت تراثية أو حضارية وتحويلها ألكواد االستجابة السريعة؟
أهداف البحث:
 -1الوصول إلى األسلوب األمثل لتوظيف أكواد االستجابة السريعة الرقمية لتوثيق التراث والحضارة من خالل تصميم
أزياء تتوافق مع جميع الفئات.
 -2تصميم تكوينات ل (قطعة أوموتيف أو مكان أو شخصية) ،مبتكرة ومعبرة عن التراث والحضارة ومالئمة مع االتجاهات
الفنية الحديثة.
306

مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية – عدد خاص ()4
" التحديات الحضارية في ظل األلفية الثالثة (تراث – تكنولوجيا – تصميم) "

ابريل 2022

أهمية البحث:
 -1تسليط الضوء على أهمية تصميم األزياء باالستعانة بالتكنولوجيا الرقمية (اكواد االستجابة السريعة) لتوثيق التراث
والحضارة.
 -2تعزيز دور التصميم والتكنولوجيا الرقمية للحفاظ على التراث والحضارة ،وتزويد المؤسسات األكاديمية والثقافية
بأساليب حديثة ومبتكرة لتوثيق التراث والحضارة.
فرضية البحث:
تصميم األزياء من خالل تصميم تكوينات (قطعة أوموتيف أو مكان أو شخصية) معبرة عن التراث والحضارة وتتميز
باالبتكار مالئمة لالتجاهات الفنية الحديثة باستخدام اكواد االستجابة السريعة تساعد على توثيق التراث والحضارة ومواكبة
التقدم التكنولوجي في ظل عصر الرقمنة والعولمة.
منهجية البحث:
قد اتبع البحث المنهج التجريبي ،المنهج التطبيقي.
المنهج التجريبي حيث تم إجراء عدة تجارب لتحويل التكوينات الى رمز االستجابة السريع دون حدوث تشوه بالتكوين مع
المحافظة على تقنية رمز االستجابة السريعة.
المنهج التطبيقي من خالل وضع مجموعة من المقترحات لتصميمات بواسطة الرسم باستخدام تطبيقات البيئة الرقمية.
أدوات البحث:
 -1تقنين أدوات الصدق والثبات  -االستبيان.
-2األدوات المستخدمة لتنفيذ التطبيق العملي للبحث:
ألة التصوير ،تم االستعانة ببرامج وتطبيقات البيئة الرقمية.
عينة البحث:
تتمثل عينة البحث فئات عمرية مختلفة.
حدود البحث:
حدود مكانية :جمهورية مصر العربية.
حدود زمانية :االتجاهات الفنية الحديثة
حدود تقنية:
-1تصميم تكوينات ل(قطعة أثرية أو تراثية ،وحدة زخرفية (موتيف) أثرية أو تراثية ،مكان أثرى أو تراثي  ،شخصية أثرية
أو تراثية)
-2تحويل التكوينات إلى رمز االستجابة السريع.
 -3تصميم مالبس تتناسب مع جمع الفئات ووضع عليها التكوينات المحولة.
الخطوات اإلجرائية للبحث:
 تصميم األزياء.


البيئة الرقمية والتوثيق الرقمي للحضارة والتراث.



أكواد االستجابة السريعة.



التطبيق العملي.
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نتائج البحث ومناقشتها.



توصيات البحث.



مراجع البحث.
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تصميم األزياء:
عملية معقدة ،تحتاج لعناصر أساسية " الشكل اللظى" ،والقصات واأللوان ،والنموذج األولى ،والتنفيذ ،والزخارف ،لتعطى
إطاراً مبدئيا ً للمالبس ،وكذلك للحصول على نتيجة ثالثية األبعاد)1( .
يقوم به المصمم (خبرات علمية– خبرات نفسية) من عمليات إدراك عقلي لنقاط عديدة للجسم البشري “فسيولوجيا –
سيكولوجيا" – خامات (أقمشة – مواد مساعدة – مكمالت) – قواعد فنية تشكيلية (أسس – عناصر – عالقات) – اتجاهات
سائدة (اجتماعية – فنية – سياسية -اقتصادية) تهتم بمشكلة ما (المنتج المصمم) البتكار حل لها من خالل منهج علمي مع
مراعاة طرق التنفيذ (تقنيات اإلنتاج الكمي – تقنيات التنفيذ اليدوي) .أي يقوم المصمم بالتصميم تبعا ً لموقف معين للوصول
إلى المنتج)2( .
والتصميم يعتبر عملية ابتكار لكل ما هو جديد ،وهو عبارة عن الخطوط والرسومات التي يضع فيها المصمم خالصة أفكاره
وتجاربه الفنية التي يستوحيها من مصادر إلهامه .والتصميم في صناعة المالبس هو القدرة على التحويل والتشكيل لكل من
الخطوط واألشكال واأللوان والنسيج حتى تتحدد وتندمج مع بعضها داخل التصميم الواحد)3( .
التصميم البنائيThe structural Design:
ويشتمل على الخطوط البنائية التي تظهر شكل الجسم المراد ابتكار زي يناسبه ،فتظهر أهميته في اختيار وترتيب الخطوط
واألشكال واأللوان والنسيج وتوظيفها لخدمة الجسم البشرى فهي تختلف باختالف شكل الزي وهي ترتبط بتكوين جسم
مرتديها فيتحدد بذلك شكل الجسم وشكل الملبس)1( .
التصميم الزخرفيDecorative Design :
هو التطوير للتصميم البنائي بهدف أضافة جماليات بحيث ال تغير البناء الخارجي أو صفته ،ويتم تصميم األزياء بإحدى
طريقتين ،اما بإضافة خامات خارجية للقطعة الملبسية مثل الخيوط واألزرار بدون العراوة وشرائط الدانتيل واألساور
والياقات والقالبات بدون جيوب أو الصباغة أو الطباعة أو وحدات التطريز بأساليبه المتنوعة بغرز مختلفة وخرز وأبليك
بحيث تتفق هذه الزخارف مع التصميم البنائي فتظهره أكثر جماالً)4( .

عناصر تصميم األزياء:
تعد العناصر التشكيلية هي مفردات لغة الشكل التي يستخدمها الفنان والمصمم .وسميت بعناصر التشكيل نسبة الى إمكانيتها
المرنة في اتخاذ أي هيئة مرنة وقابليتها لالندماج والتألف والتوحد بعضها مع بعض لتكوين شكالً كليا ً للعمل الفني)5( .
كما أن من أهم عوامل التصميم على المانيكان الضبط الجيد للملبس فالضبط الملبس من العوامل المؤثرة في الشكل العام
للقطعة الملبسية ،والمالبس التي تتصف بالضبط الجيد ليس من الضروري أن تنطبق على الخطوط العامة للجسم ،ولكن هي
التي توفر الراحة له وتؤدى النسبة بين خطوطها العامة الى إبراز محاسن الجسم ،فالزي الجيد الضبط يجب أن تعطى
خطوطه ونسبه للقوام مظهراً أفضل ()6
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تشمل العناصر المكونة ألي تصميم:
-3المساحة.
 -2الخط.
-1النقطة.
-5الشكل.

 -6اللون.

 -7الملمس.
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 -4الفراغ.
 -8الخامة)7( .

األسس المنظمة للتصميم وأهميتها في تصميم األزياء:
تشمل القيمة المنظمة لتصميم األزياء التوازن ،التناسب ،التناغم ،التأكيد ،الوحدة حيث تمزج مع بعضها لتصميم زي واحد.
 -1التوازن.

-2التناسب.

 -4التأكيد أو التركيز.

 -3اإليقاع أو التناغم.
-5الوحدة)5( .

البيئة الرقمية والتوثيق الرقمي:
البيئة الرقمية:
مجموعة من العناصر متفاوتة المهام واالختصاصات والدرجة والوظيفة والقناعات والكفاءات العلمية المتفاعلة فيما بينها
وفق منظومة إلنجاز مهام محددة .فالبيئة الرقمية هي نتيجة للتطبيقات التكنولوجية المختلفة في المؤسسات ،وتفاعل اإلنسان
ومدى تقبله للتغيرات التكنولوجية الجديدة ()8
هي عبارة عن كل متكامل من مجموعة من المفاهيم الحديثة مثل :نظم البحث باالتصال المباشر ،النشر اإللكتروني ،قواعد
البيانات على األقراص المدمجة ،الفهارس األلية ،شبكات األنترنت ،المكتبات الرقمية وإلكترونية واالفتراضية ،والمفهوم
الشائع لهذه البيئة هو انها تتلخص في شبكة األنترنت وجميع التكنولوجيا المعلومات واالتصال التي تلحق بها)9( .
ويمكن أن تعرف البيئة الرقمية بأنها مجموعة من العناصر متفاوتة المهام واالختصاصات والدرجة والوظيفة والقناعات
والكفاءات العلمية المتفاعلة فيما بينها وفق منظومة إلنجاز مهام محددة ،فهي نتيجة لتطبيقات التكنولوجيا المختلفة في
المؤسسات وتفاعل اإلنسان ومدى تقبله للتغيرات التكنولوجيا الجديدة)8( .
تعريف المستودعات الرقمية:
هي وسائل إلدارة وتخزين وتوفير إتاحة إلى المحتوى الرقمي ،ويمكن أن تتخذ المستودعات أشكاال عديدة ،وكل أنواع مواقع
الويب وقواعد البيانات يمكن أن تعد مستودعات)10( .
التوثيق الرقمي:
هو تحويل المادة العلمية المقروءة إلى ملفات رقمية يتم حفظها على الحاسب اآللي وتتداولها الشبكات الرقمية منة خالل
قاعدة بيانات إلكترونية شاملة ومتكاملة تضم مواد علمية مسموعة ومرئية)11( .
وخير مثال على ذلك لتوثق المادة الفولكلورية " مكنز الفولكلور" وهو أداة رئيسية في عملية التوثيق ،وهو يصنف منهجه
العلمي بحيث يكون لكل عنصر فولكلوري رقم دال عليه بحيث يمكن استدعاؤه من اية بقعة في العالم الستناده على النظام
الرقمي)12( .
فالتوثيق الرقمي هو الدور الفعال للتكنولوجيا الرقمية المتمثلة في الحاسبات ونظم االتصاالت الحديثة في تطور النظام
األرشيفي القائم على حفظ واسترجاع وإتاحة المواد األرشيفية وزيادة كفاءته ،وبالتالي تحقيق بعض األهداف األساسية
الستخدام التقنيات الحديثة في األرشيف)13( .
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خصائص المعلومات العلمية والتقنية في البيئة الرقمية:
الحداثة حيث أهم ما يميز بيئة األنترنت قدرتها العالية على تحديث معلوماتها ،حيث تتميز بالتجدد المتسارع لمعلوماتها ،على
عكس البيئة التقليدية التي تتصف بالبطء)14( .
 -1نمو هائل ومتصاعد باستمرار.
 -2عدم استقرار أماكن المعلومات.
 -3التعدد اللغوي للمحتوى المعلوماتي.
 -4تجدد سريع ومتواصل لهذا المحتوى.
 -5ال هيكلية المعلومات في بعض المواقع)15( .

أنواع المستودعات الرقمية:
 -1المستودعات المؤسساتية :يتم إنشاؤها بواسطة جامعة معينة أو مؤسسة بحث أخرى ،حيث تقوم بتجميع المخرجات
الفكرية للمؤسسة في الشكل الرقمي.
 -2مستودعات األقسام :يتم إنشاؤها لالستخدام بواسطة قسم أكاديمي أو مختبر معين.
 -3المستودعات الموضوعية :يتم إنشاؤها في مجال موضوعي معين ،ويمكن أن تدار بواسطة الحكومة أو مؤسسة بحث
أو قد تكون مستقلة.
 -4المستودعات القومية :يتم استخدامه بشكل عام بواسطة األكاديميين الذين يعملون في دولة معينة ،وتهدف إلى دعم
التدريس والتعليم.
 -5مستودعات المواد :تخزن نوعا معينا من المواد مثل مستودعات الرسائل اإللكترونية أو مستودعات الدوريات
اإلخبارية.
 -6مستودعات المواد التعليمية والتدريسية :يتم بنائها في مؤسسة أكاديمية وتهدف إلى تخزين المواد التعليمية والتدريسية
لخدمة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في العملية التعليمية عامة)10( .

توثيق التراث والحضارة:
فالتراث هو ما خلفه األجداد ،فالتراث هو حصيلة ما تراكم من الخبرات والمعارف والممارسات عبر األجيال ،يختص بقطاع
معين من الثقافة هو الثقافة التقليدية أو الشعبية ،يحاول القاء الضوء عليها من زوايا تاريخية ،وجغرافية ،واجتماعية ،ونفسية،
ويتضمن المعتقدات والمعارف الشعبية ،العادات والتقاليد الشعبية ،األدب الشبعى وفنون المحاكاة ،الفنون الشعبية والثقافة
المادية ()16
م صطلح الحضارة :يعني مجموعة المظاهر العلميّة ،واألدبيّة ،والفنيّة ،وكذلك االجتماعيّة ،الموجودة في المجتمع .وتعتمد
الحضارات اإلنسانيّة المختلفة على بعضها البعض ،فك ّل حضارة جاءت متم ً
ّمة للحضارة التي سبقتها ،و ُتسهم هذه الحضارات
في البناء الحضاري اإلنساني للعالم بأكمله)17( .
فتوثيق التراث والحضارة يتضمن وثائق دقيقة ورسومات ،وصور فوتوغرافية ،وكتابات من موارد تاريخية ،يتم إنتاجها من
أجل بحوث الحفاظ ،والتصميم وأعمال الصيانة ،ولألجيال المقبلة.
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أكواد االستجابة السريعة:
رمز االستجابة السريع (:)QR Code
هو صورة صغيرة عبارة عن رموز ،هذه الرموز تمثل معلومات يمكن معرفتها

http://keefwiki.com

عند استخدام كاميرا هاتف ذكي بواسطة تطبيق مخصص لذلك .هذا النوع من
الترميز يشبه ما يُعرف بالباركود ( ،)Barcodeولكن يتميز عنه أنه يقبل األحرف
واألرقام ،بينما الباركود يمثل األرقام فقط .رمز االستجابة السريع يسهل إمكانية
الدخول إلى رابط محدد أو الحصول على معلومة محددة بمجرد توجيه الكاميرا

صورة ( )1توضح رمز االستجابة السريع
QR Code

إليه يظهر الرابط المتصل بالسيرفر الذي يحتوي على البيانات المطلوبة بكل سهولة ويسر)i( .
تاريخ رمز االستجابة السريع (:)QR - Code
وقد بدأت فكرة ال ( )QR - Codeفي عام  1994م عن طريق الياباني  Wave-Densoوهو عبارة عن كود مصفوفي
أو باركود في مصفوفة ثنائية األبعاد وترجع تسمية الباركود هذا باسم  QRإلى كلمتي » Quick Responseأو االستجابة
السريعة والكلمة تعني مصطلح «الكود ذو االستجابة السريعة».
وقامت بتطويره شركة تويوتا في اليابان ثم انتشر بعد ذلك انتشارً ا واس ًعا ليحتل المركز األول والحصري بين طرق الترميز
هناك ،ويمتاز بإمكانية ترميز أنواع كثيرة من البيانات من روابط إنترنت وبطاقات شخصية ونصوص ...إلخ.
المواد التي يمكن تحميلها كمحتوى للباركود مثل :نص ،بطاقة أعمال ،رابط موقع ويب ،رسالة ،مواقع للتواصل االجتماعي،
مكالمة ،خرائط قوقل ،إضافة موعد إلى التقويم ،وغيرها كثير)ii( .
أشكال شفرات االستجابة السريعة كما هي موضحة بالجدول ()1
تتميز بوجود هيئتان خاصتين هما:
كود االستجابة السريعة المصغرة Micro QR Code
كود االستجابة السريعة القياسي Standard QR Code
جدول ( )1مقارنة اشكال رمز االستجابة السريع
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نوعية البيانات التي تخزنها أكواد االستجابة السريعة:
يمكن تخزين كم هائل من البيانات داخل أكواد االستجابة السريعة فهيال تقتصر على تخزين بيانات نصية أو حروف فقط
كما هو الحال في الشفرة الخطية (البار كود) ومن أمثلة البيانات التي يمكن تخزينها في كود االستجابة السريع ما يلى ()i
النصوص

موقع على شبكة االنترنت

عنوان بريد إلكتروني

رقم محمول يتم
االتصال به مباشرة

رسالة ( )SMSنص
محمى بكلمة مرور

الخادم ):)sever
هو عبارة عن جهاز حاسب آلي (ذو إمكانيات ومواصفات خاصة فهو يحتوي على كل مكونات الحاسب تقريبا ً لكنه يختلف
في أن مكوناته تكون غالبا ً أكبر .وأهم هذه اإلمكانيات هي اتصاله باإلنترنت بسرعة فائقة ومصدر كهرباء مستمر)iii( .
أهمية الخادم ):)sever
يُعتبر السيرفر هو األساس لتكوين االستضافة فالسيرفر هو المنزل او المبنى الذي يوجد به المواقع ،وظيفة السيرفر هو تقديم
البيانات الى زوار الموقع (المُستخدمين) .وتستخدمه الشركات والمؤسسات والمتاحف وغيرهم من اجل تقديم خدمات لفروعها
عن طريق ربط جميع فروعها بمصدر واحد للبيانات)i( .

التطبيق العملي:
ونظرا ألهمية التكنولوجيا فقد تم االستعانة بالبيئة الرقمية في الجانب التطبيقي من خالل:
تصميم تكوينات تتبع االتجاهات الفني ة الحديثة ل (قطعة أوموتيف أو مكان أو شخصية) سواءكانت تراثية أو حضارية كل
على حده ،وتحويل هذا التكوين لرمز االستجابة السريعة ووضعه على ملبس يتوافق مع جميع الفئات ،وبمجرد فتح كاميرا
الهاتف الذكي أمام رمز االستجابة السريع (التكوين المحول) يظهر صورة العنصر األصلي لهذا التكوين ومعلومات عنه
سواء كان هذا العنصر (قطعة أو موتيف أو مكان أو شخصية) حضاري او تراثي.
وتم ذلك على مجموعة مراحل سوف يتم توضيحها في الخطوات التالية:
أوال محاور التصميمات:
قد بنيت تصميمات التكوينات والقطع الملبسية على محورين هما(:المحور األول :مالئمة التصميم مع الموضة واالتجاهات
الفنية الحديثة ،المحور الثاني :تحقق تقنية أكواد رمز االستجابة السريع) ،كما هو موضح بالجدول ()2
تم التحقق من مدى الصدق والثبات لهم إلى جانب التحقق من مدى تحقيق هذه المحاور من خالل االستبيانات المقررة من
قبل المحكمين المتخصصين ،وقد استنتج منه تحقق المحاور في التصميمات.
جدول ( )2المحور ألول والمحور الثاني
المحور الثاني
المحور األول
تحقق تقنية أكواد رمز االستجابة السريع:
مالئمة التصميم مع الموضة واالتجاهات الفنية الحديثة:
 -1هل يتضح تقنية أكواد رمز االستجابة السريع؟
-1هل يعكس التصميم الزخارف بالمصدر؟
 -2هل يتم توظيف أكواد رمز االستجابة السريع بالتصميم؟
-2هل يعكس التصميم بنائيات المصدر؟
-3هل يعكس التصميم مصدر االلهام بوضوح ،أو يعبر -3هل يعكس التصميم أكواد رمز االستجابة السريع
بوضوح؟
عنه؟
-4هل قام التصميم بمعالجة مصدر االلهام بشكل معاصر
 -4هل يتميز التصميم باإلبداع؟
بالتصميم؟
 -5هل التصميم يعبر عن التراث والحضارة بشكل مبتكر؟  -5هل التصميم يلبى متطلبات المجتمع؟
-6هل يتسبب التصميم بإنشاء مجموعة متناسقة؟
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وقد تم التحقق من مدى الصدق والثبات لهم والتحقق من مدى تتحقق هذه المحاور من خالل االستبيانات المقدرة من قبل
محكمين متخصصين.
ثانياً :ربط معلومات التكوين بقاعدة بيانات علي خادم ( )severويتم التوصل لمعلومات عنه باستخدام رمز االستجابة
السريع ( ،)QR codeوتم تنفيذ ذلك بالخطوات اآلتية:
أ-تحميل ملف يحمل معلومات وبيانات التكوين على خادم(Google Drive )server
ب-خطوات تحويل التكوين إلى ( )QR Codeوربط ال ( )QR Codeبالسيرفر ( )Google Driveكالتالي
ج -الوصول لملف المعلومات وبيانات التكوين من خالل QR Code
خطوات ربط معلومات عن التكوين على الخادم والوصل إليها باستخدام رمز االستجابة:
أ-تحميل ملف يحمل معلومات وبيانات التكوين على خادم(:drive Google )server
--1فتح موقع ( )Google Driveعلى شبكة االنترنت ،ثم
النقر على اختيار+New

-2اختيار تحميل ملف ( )File uploadمن ()+ New

صورة ()2

صورة ()3

-3ختيار الملف المراد تحميله من على الحاسب

-4ظهوررسالة بانتهاء عملية التحميل للملف

صورة ()4

صورة ()5

-5فتح الملف الذي تم تحميله عن طريق النقر على الملف

-6تفعيل مشاركة الملف مع أي شخص ثم نسخ الرابط

(( double clickالضغط على اختيار ) (shareمن أعلى

الخاص بالملف لعمل ( )QR codeمن خالل النقر على

يمين الصفحة ،لفتح صفحة جديدة بها رابط الملف.

( )Copy Linkواختيار نسخ ()Copy

صورة ()6

صورة ()7
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ب-خطوات تحويل التكوين إلى( )QR Codeوربط ال ( )QR Codeبالسيرفر ( )Google Driveكالتالي:
-1الدخول إلى موقع ( )https://qrcode.studio/ثم
الضغط على كلمة  get startedيظهر االختيار
()Staticو(( )Dynamicكود ثابت غير قابل للتغير أو
التعديل) ثم اختيار ()Url

صورة ()8

 -3الضغط على ( )Transparentلجعل الكود شفاف

 -2نسخ الرابط ) )URLلتحويل الرابط إلى رمز( ،الرابط
الخاص بالملف المنسوخ سابقا ً من ()Google Drive
وضع الملف ثم الضغط على ()Design QR Code

صورة ()9

 -4الضغط على ()upload Background imageثم
اختيار الصورة المطلوب ربطها بالكود

صورة ()10

صورة ()11

 -5الضغط على ( )Use Designبعد ضبط صورة الخلفية

 -6الضغط على تحميل ( )Downloadبعد ضبط صورة

مع الكود

الخلفية مع الكود لتحميل الكود النهائي الستخدامه

صورة ()12

صورة ()13
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ج  -الوصول لملف المعلومات وبيانات التكوين من خالل :QR code
 -1يتم من خالل إحدى الطرق فتح كاميرا الهاتف الذكي
ووضعها أمام صورة ( )QR Codeسيتم فتح الملف

 -2الضغط على الملف الظاهر أعلى الشاشة للتصفح

على ( Google Driveالخادم) .أو من خالل استخدام

والمشاهدة كما يمكن تحميله عل جهازك الخاص.

أحد تطبيقات قراءة رمز االستجابة (.)QR code APP

صورة ()14

صورة ()15
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التصميمات المنفذة
أسم التصميم

التصميم األول

ترتيب التصميم

الثالث

النسبة المئوية

99.5%
كليوباترا

التكوين

التصميم
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قبل رمز االستجابة

بعد رمز االستجابة
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أسم التصميم

التصميم الثاني

ترتيب التصميم

التاسع

النسبة المئوية

97.67%
ومسجد ومدرسة السلطان
حسن

التكوين

التصميم
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قبل رمز االستجابة
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أسم التصميم

التصميم الثالث

ترتيب التصميم

الخامس

النسبة المئوية

98.17 %
القناع الذهبى(توت عنخ
أمون)

التكوين

التصميم
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قبل رمز االستجابة
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أسم التصميم

التصميم الرابع

ترتيب التصميم

األول

النسبة المئوية

99.59 %

التكوين

التصميم
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التلى (التطريز
موتيفات
ّ
بخيوط معدنية)

قبل رمز االستجابة
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أسم التصميم

التصميم الخامس

ترتيب التصميم

الرابع

النسبة المئوية

98.17 %

التكوين

التصميم
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أهرامات الجيزة (أثار
فرعونية)

قبل رمز االستجابة

ابريل 2022

بعد رمز االستجابة

مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية – عدد خاص ()4
" التحديات الحضارية في ظل األلفية الثالثة (تراث – تكنولوجيا – تصميم) "
أسم التصميم

التصميم السادس

ترتيب التصميم

الثامن

النسبة المئوية

97.75 %
موتيفات سيناء (التطريز
بالخيط)

التكوين

التصميم
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قبل رمز االستجابة
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أسم التصميم

التصميم السابع

ترتيب التصميم

السابع

النسبة المئوية

97.75 %
قالدة فرعونية من الجعران

التكوين

التصميم
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قبل رمز االستجابة
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أسم التصميم

التصميم الثامن

ترتيب التصميم

الثانى

النسبة المئوية

99.55 %

التكوين

التصميم
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مشط عاجى (أثار قبطية)

قبل رمز االستجابة
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أسم التصميم

التصميم التاسع

ترتيب التصميم

السادس

النسبة المئوية

98 %

التكوين

التصميم

324

أم كلثوم( مطربة مصرية)

قبل رمز االستجابة
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بعد رمز االستجابة
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" التحديات الحضارية في ظل األلفية الثالثة (تراث – تكنولوجيا – تصميم) "
أسم التصميم

التصميم العاشر

ترتيب التصميم

العاشر

النسبة المئوية

96.42 %

ابريل 2022

أحمد زويل (عالم
التكوين

مصري حاصل على
جائزة نوبل)

التصميم
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قبل رمز االستجابة

بعد رمز االستجابة
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تقنين األدوات (صدق والثبات):
أوالً :استبيان تقييم التصميمات:
تم إعداد استبيان موجه لألكاديميين المتخصصين بمجال المالبس والموضة– لتحكيم مدى صدق وثبات االستبيان :وتتضمن
االستبيان على محورين:
المحور األول :مالئمة التصميم مع الموضة واالتجاهات الفنية الحديثة وتتضمن ( )6عبارات.
المحور الثاني :تحقق تقنية أكواد رمز االستجابة السريع ( )5عبارات.
وقد استخدم ميزان تقدير ليكرت خماسي المستويات بحيث تعطي االجابة وكانت درجة المحور األول ( )30درجة ،والمحور
الثاني ( )25درجة وكانت الدرجة الكلية لالستبيان ( )55درجة.
صدق محتوي االستبيان :صدق المتخصصين:
ويقصد به قدرة االستبيان على قياس ما وضع لقياسه .وللتحقق من صدق محتوي االستبيان تم عرضه في صورته
المبدئية على مجموعة من لألكاديميين المتخصصين بمجال المالبس والموضة عددهم  15وذلك للحكم على مدي مناسبة
العبارة للمحور الخاص به ،وصياغة العبارات وتحديد وأضافه أي عبارات مقترحة ،وقد تم التعديل بناء علي أراء
المتخصصين كما هو موضح بالجدول التالي:
جدول ( )3معامل اتفاق السادة المتخصصين على بنود استبيان تقييم التصميمات
بنود التحكيم

عدد مرات االتفاق

عدد مرات عدم االتفاق

معامل االتفاق

الصياغة اللغوية

15

0

%100

سهولة ووضوح العبارات

15

0

%100

تناسب عدد المحاور مع الهدف

14

1

%93.3

تناسب عدد العبارات مع كل محور

14

1

%93.3

تسلسل العبارات مع كل محور

15

0

%100

وقد تم االستبيان من محكين البالغ عددهم ( )15في حساب ثبات المالحظين لتحديد بنود التحكيم التي يتم تنفيذها بشرط أن
يسجل كل منهم مالحظاته مستقال عن األخر ،وتم تحديد عدد مرات االتفاق بين المالحظين باستخدام معادلة كوبر Cooper
حيث نسبة االتفاق= (عدد مرات االتفاق ( /عدد مرات االتفاق  +عدد مرات عدم االتفاق))  100xوتراوحت نسبة االتفاق
بين  %93.3 ،%100وهي نسب اتفاق مقبولة.
الصدق باستخدام االتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبيان:
تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة
الكلية لالستبيان ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( :)4قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور ودرجة االستبيان
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المحور

االرتباط

تالئم التصميم مع الموضة واالتجاهات الفنية الحديثة

** 0.890

تحقق تقنية أكواد رمز االستجابة السريع

** 0.888
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ويتضح أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوي ( )0.01القترابها من الواحد الصحيح ،ومن ثم يمكن القول أن هناك
اتساق داخلي ا بين المحاور المكونة لهذا االستبيان ،كما أنه يقيس بالفعل ما وضع لقياسه ،مما يدل علي صدق وتجانس
محاور االستبيان.
ثبات االستبيان:
دقة االختبار في القياس والمالحظة ،وعدم تناقضه مع نفسه ،وهو النسبة بين تباين الدرجة على ratabilityيقصد
 Alpha Cronbacالمقياس التي تشير إلي األداء الفعلي للمفحوص ،وتم حساب الثبات عن طريق معامل ألفا
جدول ( :)5قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان
المحور

معامل ألفا

تالئم التصميم مع الموضة واالتجاهات الفنية الحديثة

** 0.835

تحقق تقنية أكواد رمز االستجابة السريع

** 0.837

ثبات االستبيان (ككل).

** 0.836

ويتضح من جدول ( )5أن جميع قيم معامالت الثبات دالة عند مستوي  0.01مما يدل على ثبات االستبيان.

نتائج البحث ومناقشتها:
وجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات في جوانب التقييم ككل (وفقا آلراء المتخصصين)
وللتحقق من هذا الفرض تم حساب النسبة المئوية لتقديرات كل تصميم في كل محور على حدي.
جدول ( )6حساب النسبة المئوية لتقديرات كل تصميم في
المحور األول :مالئمة التصميم مع الموضة واالتجاهات الفنية الحديثة
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التصميم

ممتاز

جيد جداً

جيد

مقبول

ضعيف

1

%100

%0

%0

%0

%0

2

%98.33

%0.837

%0

%0

3

%98.33

%0

%1.67

%0

%0

4

%99.17

%0.83

%0

%0

%0

5

%98.33

%1.67

%0

%0

%0

6

%97.5

%0

%2.5

%0

%0

7

%97.5

%1.67

%0.83

%0

%0

8

%99.17

%0

%0.83

%0

%0

9

%96

%3.33

%0.67

%0

%0

10

%95.83

%3.33

%0.84

%0

%0

0.833
%
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شكل لرسم بياني ( )1حساب النسبة المئوية لتقديرات كل تصميم للمحور األول مالئمة التصميم مع الموضة واالتجاهات الفنية الحديثة

جدول ( )7حساب النسبة المئوية لتقديرات كل تصميم في المحور الثاني :تحقق تقنية أكواد رمز االستجابة السريع
جيد جداً
ضعيف
مقبول
جيد
ممتاز
التصميم
2

%97

%2

%1

%0

%0

3

%98

%2

%0

%0

%0

4

%100

%0

%0

%0

%0

5

% 98

%1

%1

%0

%0

6

%98

%2

%0

%0

%0

7

%98

%1

%1

%0

%0

8

%100

%0

%0

%0

%0

9

%100

%0

%0

%0

%0

10

%97

%1

%2

%0

%0

ح ساب ال ن س بة الم ئو ية ل تقد يرات كل تصم يم
للمحور ال ثا نى  :تحقق تق ن ية أكواد رمز اال س تجا بة ال سر يع

100%

98%

98%

98%

100%

98%

200%
97%

99%
100%
0%

تصميم 10

تصميم 9

تصميم 8

تصميم 7

تصميم 6

تصميم 5

التصميمات

تصميم 4

تصميم 3

تصميم2

تصميم 1

النسبة المئوية

97%

100%

1

%99

%1

%0

%0

%0

-100%

شكل لرسم بياني ( )2حساب النسبة المئوية لتقديرات كل تصميم للمحور الثاني تحقق تقنية أكواد رمز االستجابة السريع
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جدول ( )8ترتيب جودة التصميمات في كل محور :المحور األول :مالئمة التصميم مع الموضة واالتجاهات الفنية الحديثة:

و اال ت ج ا ه ا ت ا ل ف ن ي ة ا ل ح د ي ث ة
101% 100%
99.17%
99.17%
100%
98.33%
98.33%
98.33%
99%
97.50%
97.50%
98%
96.67%
97%
95.33%
96%
95%
94%
93%
92%
العا الت الس الس الث الث الخا الثام الرا واح
شر اسع ابع ادس اني الث مس ن بع د
 100 99.1 99.1 98.3 98.3 98.3 97.5 97.5 96.6 95.3النسبة المئوية

النسبة المئوية

التسلسل التصميم الرتبة النسبة
%100
األول
واحد
1
99.17
الثاني
الرابع
2
%
99.17
الثاني
الثامن
3
%
الخامس الثالث 98.33
4
%
الثالث 98.33
الثالث
5
%
الثالث 98.33
الثاني
6
%
السادس الرابع %97.5
7
الرابع %97.5
السابع
8
الخامس 96.67
التاسع
9
%
العاشر السادس 95.33
10
%

تر ت يب جودة ال تصم يمات في
المحور األول  :م ال ئ م ة ا ل ت ص م ي م م ع ا ل م و ض ة

التصميمات
النسبة المئوية

شكل لرسم بياني ( )3ترتيب جودة التصميمات في المحور األول:تالئم التصميم
مع الموضة واالتجاهات الفنية الحديثة.

جدول ( )9ترتيب جودة التصميمات في كل محور :المحور الثاني :تحقق تقنية أكواد رمز االستجابة السريع

5
6

السابع
الثالث

7
8
9
10

السادس
الخامس
الثاني
العاشر
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الثاني %99
الثالث %98
الثالث
الثالث
الرابع
الرابع

%98
%98
%97
%97

ا ل سر ي ع
99% 99% 98% 98% 98%
97% 97%
العا الثان الخام الساد الثال الس الت
شر ي س س ث ابع اسع
99% 99% 98% 98% 98% 97% 97%

102% 100%100% 99%
100%
98%
96%
94%
األو الثام الرا
ن بع
ل
 100%100% 99%النسبة المئوية

النسبة المئوية

التسلسل التصميم الرتبة النسبة
األول 100
الرابع
1
%
األول 100
الثامن
2
%
الثاني %99
األول
3
الثاني %99
التاسع
4

تر ت يب جودة ال تصم يمات في
المحور ال ثا ني  :ت ح ق ق ت ق ن ي ة أ ك و ا د ر مز اال س ت ج ا ب ة

التصميمات
النسبة المئوية

شكل لرسم بياني ( )4ترتيب جودة التصميمات في المحور الثاني تحقق تقنية أكواد
رمز االستجابة السريع
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جدول ( )10ترتيب جودة التصميمات في المحورين اإلثنين مجتمعين معا ً
المحور األول :مالئمة التصميم مع الموضة واالتجاهات الفنية الحديثة  ،المحور الثاني :تحقق تقنية أكواد رمز االستجابة
السريع
المجموع
ترتيب
النسبة
الترقيم التصميمات
التصميم
المئوية
مقبول ضعيف
جيد
جيد جدا
امتياز
1

األول

199%

1%

0%

-

-

99.5%

الثالث

2

الثاني

195.33%

2.83%

1.84%

-

-

97.67%

التاسع

3

الثالث

196.33%

2%

1.67%

-

-

98.17%

الخامس

4

الرابع

199.17%

0.83%

0%

-

-

99.59%

األول

5

الخامس

196.33%

2.67%

1%

-

-

98.17%

الرابع

6

السادس

195.50%

2%

2.50%

-

-

97.75%

الثامن

7

السابع

195.50%

2.67%

1.83%

-

-

97.75%

السابع

8

الثامن

199.17%

0%

0.83%

-

-

99.59%

الثاني

9

التاسع

196%

3.33%

0.67%

-

-

98%

السادس

10

العاشر

192.83%

4.33%

2.84%

-

-

96.42%

العاشر

شكل لرسم بياني ( )6ترتيب جودة التصميمات في المحاورين اإلثنين مجتمعين معا ً
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جدول ( )11ترتيب جودة المحورين في كل التصميمات مجمعة
لمحور األول  :مالئمة التصميم مع الموضة واالتجاهات الفنية الحديثة ،المحور الثاني :تحقق تقنية أكواد رمز االستجابة
السريع:
المحور األول:
المحاور

مالئمة التصميم مع الموضة واالتجاهات الفنية
الحديثة.

المحور الثاني:
تحقق تقنية أكواد رمز االستجابة السريع

التقدير

امتياز

جيد جدا

جيد

امتياز

جيد جدا

جيد

1

100%

0%

0%

99%

1%

0%

2

98.33%

0.83%

0.84%

97%

2%

1%

3

98.33%

0%

1.67%

98%

2%

0%

4

99.17%

0.83%

0%

100%

0%

0%

5

98.33%

1.67%

0%

98%

1%

1%

6

97.50%

0%

2.50%

98%

2%

0%

7

97.50%

1.67%

0.83%

98%

1%

1. %

8

99.17%

0%

0.83%

100%

0%

0%

9

96%

3.33%

0.67%

100%

0%

0%

10

95.83%

3.33%

0.84%

97%

1%

2%

المجموع

980%

12%

8%

985%

10%

5%

المتوسط

%98

1%

1%

98.5%

1%

0.5%

النسبة المئوية

%98

شكل لرسم بياني ( )7ترتيب جودة المحورين في كل التصميمات مجمعة
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نتائج التطبيق العملي:
 -1قد تم استنتاج للنسية المئوية لتقديرات المحكمين وعددهم (20محكم) للتصميمات عددهم ( )10للمحورين ،المحور
األول (مالئمة التصميم مع الموضة واالتجاهات الفنية الحديثة) ويتضمن  6محاور ،المحور الثاني (تحقق تقنية أكواد
رمز االستجابة السريع) ويتضمن  5أسئلة ،أن:
الحد األعلى لتصميم المحور األول مالئمة التصميم مع الموضة واالتجاهات الفنية الحديثة) هي  ،%100والحد األدنى هو
 ،%95.83ان الحد األعلى للمحور الثاني (تحقق تقنية أكواد رمز االستجابة السريع) هو  ،%100والحد األدنى ،%97
نسبة جيدة لتحقق الغرض.
 -2في المحور األول (مالئمة التصميم مع الموضة واالتجاهات الفنية الحديثة) حصل التصميم األول والتصميم الرابع
الترتيب األول لجودة التصميم في المحور ونسبة كل منها  ،%100وحصل التصميم العاشر على أخر ترتيب لجودة التصميم
في المحور ونسبته  %95.33وترتيبه الرابع.أما المحور الثاني (تحقق تقنية أكواد رمز االستجابة السريع) فقد حصل
التصميم الرابع والتصميم الثامن الترتيب األول لجودة التصميمات في المحور الثاني نسبة كل منهما  %100وحصل التصميم
الثاني والتصميم العاشر على الترتيب األخير لجودة التصميمات في المحور الثاني ونسبة كل منهما هي  %96وترتيبهما
الرابع .وبالتالي قد حققت التصميمات الغرض من المحاور.
 -3قد حصل التصميم الرابع على الترتيب األول في ترتيب جودة التصميمات في المحورين معا ً ونسبته ،%99.59
والتصميم األخير هو التصميم العاشر وترتيبه العاشر ونسبته  %96.42وهي منسبة جيدة لتحقيق الغرض من البحث
 -4ترتيب جودة المحورين في كل التصميمات مجمعة المحور الثاني (تحقق تقنية أكواد رمز االستجابة السريع) نسبته
 %98.5أعلى من المحور األول (مالئمة التصميم مع الموضة واالتجاهات الفنية الحديثة) ونسبته  ،%98وبالتالي قد
حققت الغرض.

نتائج البحث ومناقشتها:
قد تضمنت فرضية البحث على تصميم األزياء من خالل تصميم تكوينات (قطعة أوموتيف أو مكان أو شخصية) معبرة عن
التراث والحضارة وتتميز باالبتكار مالئمة لالتجاهات الفنية الحديثة باستخدام اكواد االستجابة السريعة تساعد على توثيق
التراث والحضارة ومواكبة التقدم التكنولوجي في ظل عصر الرقمنة والعولمة .وقد تم تحقيقها من خالل:
 -1تصميم تكوينات ل (قطعة  -موتيف – شخصية -مكان) تراثية او حضارية مالئمة لالتجاهات الفنية الحديثة .
 -2تحويل التكوينات الي رموز االستجابة السريعة مع توظيف هذه االكواد لتوثيق الحضارة والتراث.
 -3تصميم تصميمات لقطع ملبسية تتناسب مع جميع الفئات ووضع عليها رموز االستجابة السريعة.

توصيات البحث:
 -1االهتمام األكاديمي بترميم وصيانة وتوثيق وحفظ التراث والحضارة باألساليب والطرق المتخصصة باستخدام التقنيات
الحديثة.
-2عدم االكتفاء باالستلهام من التراث والحضارة لتصميم األزياء ،بل البد من تطويعه طبقا للفن السائد ،والتكنولوجيا الحديثة.
 -3دعوة وزارة ا لسياحة واألثار وجميع الجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع األكاديميين المتخصصين لتوثيق التراث
والحضارة باستخدام التكنولوجيا الرقمية للحفاظ على الهوية وتنشيط السياحة.
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