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الملخص:
ركزت الدراسة على دراسة تقسيم وتصنيف وتوصيف األزياء بالمتاحف العالمية والمصرية والعربية ،ودراسة تقسيم
وتصنيف وتوصيف األزياء في الموسوعات والكتب األجنبية والعربية ،إلى جانب دراسة تقسيم وتصنيف وتوصيف األزياء
في المواقع اإللكترونية العالمية والمصرية ( الحكومية  ،الخاصة)  ،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 ،لذا تم دراسة البيئة الرقمية أيضا ً لالستفادة من هذه الدراسات
في توثيق األزياء المصرية التاريخية والتراثية بأساليب أكثر دقة وتخصص حيث أن من أهم وسائل الحفاظ على الحضارة
والتراث المصري هي توثيقه بأسلوب علمي ومتخصص ودقيق ،فالتوثيق الرقمي هو الدور الفعال للتكنولوجيا الرقمية ،
ومن خالل ال دراسة تم التوصل إلى عدم وجود منظومة متكاملة ومتخصصة ودقيقة لتوثيق األزياء .لذا تم تصميم مقترح
لمنظومة رقمية لتوثيق األزياء المصرية تتميز بالشمولية والدقة والتخصص متبعة لألساليب العلمية ،فقد تم تصميمها بنا ًء
على ستة محاور (اجتماعي – فسيولوجي -جمالي – مكاني – الزماني – تقني) وتم االستبيان عنهم من أكاديميين
ومتخصصين .إلى جانب االستعانة بالبيئة الرقمية ليساعد على زيادة كفاءة المنظومة وجعلها أكثر شمولية وسهولة لالستفادة
منها وتداولها وتوفيرها للوقت والجهد ،وذلك من خالل ربط المقترح بقاعدة بيانات علي خادم ( )Serverمعد لذلك الغرض
حيث (يحتوى على قاعدة بيانات يمكن استرجعها وربطها بشبكات أخرى ويمكن الوصول اليها من خالل رابط ( URL
 )Linkيمكن تحويله إلى رمز االستجابة السريع (،) )QR codeو تم تطبيقه في الدراسة وبالتالي يمكن التوصل للمنظومة
باستخدام هذا الرمز ،فبمجرد فتح كاميرا الهاتف الذكي ووضعها أمام رمز االستجابة يمكن قراءته للوصل إلى مقترح
المنظومة الرقمية لتوثيق األزياء المصرية بسهولة ويسر .
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:الكلمات المفتاحية
.منظومة رقمية – التوثيق الرقمي– األزياء

Abstract:
The study focused on studying the division, classification and characterization of Costumes in
international, Egyptian and Arab museums, and studying the division, classification and
characterization of Costumes in foreign and Arab encyclopedias and books, as well as studying
the division, classification and characterization of Costumes in global and Egyptian
(government, private) websites, and in view of technological progress in all different fields, the
substitution of electronic publications for electronic information It has become one of the most
prominent milestones in the transformation from the traditional environment to the digital
environment, in order to help speed and ease of circulation, so the digital environment has also
been studied to benefit from these studies in documenting Egyptian historical and heritage
Costumes in more accurate and specialized ways as that of The most important means of
preserving Egyptian civilization and heritage is documenting it in a scientific, specialized and
accurate manner. Digital documentation is the effective role of digital technology. Through the
study, I reached to a lack of an integrated, specialized and accurate system of documenting
Costumes. So a proposal was designed for a digital system to document Egyptian Costumes
characterized by comprehensiveness, accuracy and specialization following scientific methods,
it was designed based on six axes (social - physiological - aesthetic - spatial - temporal technical) and were questioned by academics and specialists. In addition to using, the digital
environment to increase the efficiency of the system and make it more comprehensive and easier
to take advantage of circulate, save time and effort. By linking the proposal to a database on a
server set for that purpose, (which contains a database that can be retrieved and linked to other
networks and can be accessed through a URL link, it can be converted to a QR code, and which
has been applied in the study and thus the system can be reached using this code. Once opening
the smartphone camera and placed in front of the QR code, it will open the link of the proposal
of the digital system for documenting Costumes Egyptian easily and conveniently.

Key words:
digital system - digital documentation – Costumes

:مقدمة
 ومن أبرز معالم التحول من،جاءت البدائل التكنولوجية لتغير كل األسس العلمية لتلك األنظمة التي كانت سائدة منذ القدم
 لكي تصبح أسرع،البيئة التقليدية إلى البيئة الرقمية إحالل مستودعات المعلومات اإللكترونية محل المطبوعات الورقية
.وأسهل
 فهي معبر أساسي عن طبيعة العصر فلكل عصر من العصور زيه المميز له طبقا،وبما أن األزياء هي لغة كل عصر
 وإن من أهم وسائل الحفاظ على التاريخ والتراث هي توثيقه بأسلوب.لحضارته وبيئته المناخية وموارده ولعاداته وتقاليده
 مما،علمي متخصص ودقيق كما يساعد على إثراء مصممي األزياء من خالل االستلهام من األزياء التاريخية والمصرية
.يؤكد أهمية وضرورة المنظومة الرقمية لتوثيق األزياء
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مشكلة البحث:
على الرغم من أهمية توثيق التاريخ والتراث المصري للمحافظة عليه من االندثار والتدليس إال أنه لم يتم تصميم منظومة
لتوثيق األزياء المصرية بأسلوب متخصص .ونظراً ألهمية التكنولوجيا واستخدمها في كافة المجاالت ،أصبح من الضرورة
الملحة وضع منظومة رقمية لتوثيق األزياء المصرية متبع فيها أساليب البحث العلمي.

وتتلخص مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية:
 -1هل يمكن وضع منظومة لتوثيق األزياء المصرية للبيئة الرقمية بأسلوب متخصص؟
 -2ما هو األسلوب األمثل لتوصيف الزي ومكمالته من حيث (الباترون ،الخامة ،التصميم ،الزخارف ،التقنيات ،أصلها(...؟

أهداف البحث:
 -1الوصول إلى األسلوب األمثل لتوصيف األزياء التاريخية والتراثية.
 -2وضع منظومة متكاملة للمالبس المصرية.

أهمية البحث:
 -1تسليط الضوء على األزياء المصرية بوضع منظومة متكاملة لها لتوثيقها.
 -2مساعدة األكاديميين والدارسين وصناع المالبس والعاملين بمجال الدراما التاريخية (سنيما-مسرح-تلفزيون) بمنظومة
توثيق تعد مرجع رئيسي للمالبس المصرية.

فرضية البحث:
 -يمكن وضع منظومة رقمية شاملة لتوثيق األزياء المصرية التاريخية والتراثية.

منهجية البحث:
 -منهج وصفى تطبيقي.

الخطوات اإلجرائية للبحث:
 -تقسيم وتصنيف وتوصيف األزياء مرجعيا.

 -البيئة الرقمية.

 -مفهوم األزياء.

 -التطبيق العملي.

 -نتائج البحث.

 -المراجع
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تقسيم وتصنيف وتوصيف المالبس ومكمالتها مرجعيا وذلك من دراسة وتحليل طرق وأساليب تقسيم وتصنيف وتوصيف
المالبس ومكمالتها في:

أوالً :المتاحف:
 -1المتاحف العالمية:
فقد تم دراسة وتحليل يعض نماذج تقسيم وتوصيف وتصنيف المالبس ومكمالتها في 12متحف وسوف يتم عرض لبعض
المتاحف ونماذج منها التي تم دراساتها:
متحف اللوفر

متحف المتروبوليتان للفنون

صورة ( )1لمتحف اللوفر مع أحد النماذج المعروضة
https://www.louvre.fr/en

صورة ( )2لمتحف المتروبوليتان مع أحد النماذج المعروضة
https://www.metmuseum.org

متحف لندن

صورة ( )3لمتحف لندن مع أحد النماذج المعروضة
https://collections.museumoflondon.org.uk
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 -2المتاحف المصرية:
فقد تم دراسة وتحليل بعض نماذج تقسيم وتوصيف وتصنيف المالبس ومكمالتها في 10متحف وسوف يتم عرض لبعض
المتاحف ونماذج منها التي تم دراساتها:
متحف الشرطة بالقلعة

متحف الفن اإلسالمي

صورة ( )4لمتحف الشرطة بالقلعة مع أحد النماذج المعروضة
(زيارة ميدانية)

صورة ( )5لمتحف الفن اإلسالمي مع أحد النماذج المعروضة (زيارة
ميدانية)

المتحف القبطي

متحف النسيج المصري

صورة ( )6للمتحف القبطي مع أحد النماذج المعروضة (زيارة
ميدانية)

صورة ( )7لمتحف النسيج المصري مع أحد النماذج المعروضة
(زيارة ميدانية)
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 -3المتاحف العربية:
فقد تم دراسة وتحليل يعض نماذج تقسيم وتوصيف وتصنيف المالبس ومكمالتها في 4متاحف ،وسوف يتم عرض لبعض
المتاحف ونماذج منها التي تم دراساتها:
متحف الفن اإلسالمي الدوحة

متحف بيروت الوطني

صورة ( )8لمتحف الفني اإلسالمي بالدوحة مع أحد النماذج
المعروضةhttp://www.mia.org.qa/ar .

صورة ( )9لمتحف الفني اإلسالمي بالدوحة مع أحد النماذج
المعروضة.
http://www.beirutnationalmuseum.com

متحف األمازيغ بمراكش

صورة ( )10لمتحف األمازيغ بمراكش مع أحد النماذج
https://ar.wikipedia.org/wiki

388

مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية  -المجلد السادس  -العدد الثامن والعشرون

يوليو 2021

ثانياً :الكتب والموسوعات:
 -1الكتب والموسوعات األجنبية:
تم دراسة وتحليل يعض نماذج تقسيم وتوصيف وتصنيف المالبس ومكمالتها في  10مراجع وسوف يتم عرض لبعض
المراجع ونماذج منها التي تم دراساتها:
االبداع األمريكي ي في صناعة المالبس الرياضية 1930- American Ingenuity Sports wearم –
1970م

صورة ( 2)1توضح بعض نماذج الكتاب
صورة ( )11توضح غالف وتقسيم وبعض نماذج الكتاب
( American Ingenuity Sportswear, 1930s – 1970s, Richard Martin, The Metropolitan
)Museum of Art, New York, Page98

كريستيان ديور Christian Dior

صورة ( )13توضح غالف وتقسيم وبعض نماذج الكتاب

صورة ( )14توضح بعض نماذج الكتاب

( American Ingenuity Sportswear, 1930s – 1970s, Richard Martin, The Metropolitan Museum
)of Art, New York, Page98
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األزياء )(Fashion

صورة ( )15توضح غالف وتقسيم الكتاب

صورة ( )16توضح بعض نماذج الكتاب

` ()Costumes, Dorling Kindersley Limited, New York 2012, Page482

 -2الكتب والموسوعات العربية:
تم دراسة وتحليل يعض نماذج تقسيم وتوصيف وتصنيف المالبس ومكمالتها في  14مراجع وسوف يتم عرض لبعض
المراجع ونماذج منها التي تم دراساتها:
موسوعة تطور أزيا ء العالم عبر العصور

صورة ( )21توضح بعض نماذج الموسوعة

صورة ( )22توضح بعض نماذج الموسوعة

علية عابدين :موسوعة تطور أزياء العالم عبر العصور

390

مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية  -المجلد السادس  -العدد الثامن والعشرون

يوليو 2021

تاريخ األزياء الشعبية في مصر

صورة ( )17توضح غالف وتقسيم الكتاب

صورة ( )18توضح بعض نماذج الكتاب

سعد الخادم :تاريخ األزياء الشعبية في مصر ،سلسلة الفنون ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  2007م،

كتاب األزياء المصرية

صورة ( )19توضح غالف وتقسيم الكتاب

صورة ( )20توضح بعض نماذج الكتاب

تحية كامل حسين :األزياء المصرية من الفراعنة حتى عصر محمد على ،دار المعارف  2003م

ثالثاً :مواقع االنترنت:
تم دراسة وتحليل يعض نماذج تقسيم وتوصيف وتصنيف المالبس ومكمالتها في وسوف يتم عرض لبعض المراجع ونماذج
منها التي تم دراساتها :وتشمل الدراسة على  18مواقع أنترنت عربية وأجنبية لتوثيق األزياء التراثية والتاريخية كما
اشتملت على بعض المواقع الحكومية المصرية ،ومواقع العالمية لتسويق األزياء.

391

مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية  -المجلد السادس  -العدد الثامن والعشرون

 -1مواقع أجنبية:
موقع ()Arts and Culture

صورة ( )24توضح بعض نماذج الموقع
صورة ( )23توضح صفحة الموقع وتقسيمه.
)https://artsandculture.google.com/theme/-gLSnpTzzdkwJw

موقع ()wikipedia /Clothing_in_ancient_Egypt

صورة ( )26توضح بعض نماذج الموقع
صورة ( )25توضح صفحة الموقع وتقسيمه
()https://en.wikipedia.org/wiki/Clothing_in_ancient_Egypt
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موقع Dior

صورة ( )27توضح بعض نماذج الموقع

صورة ( )28توضح بعض نماذج الموقع

صورة ( )29توضح بعض نماذج الموقع

()https://www.dior.com/en_int

موقع zara

صورة ( )30توضح بعض نماذج الموقع

صورة ( )31توضح بعض نماذج الموقع
()https://www.zara.com/eg/en
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 -2مواقع عربية:
موقع الهيئة العامة لالستعالمات

موقع محافظة البحر األحمر

صورة ( )33توضح أقسام الموقع

صورة ( )34توضح أقسام الموقع

http://www.sis.gov.eg/?lang=ar

http://www.redsea.gov.eg/t/Egyptian

موقع يدوية

صورة ( )35توضح صفحات الموقع وتقسيمه

صورة ( )36توضح تقسيم الموقع

صورة ( )37توضح بعض نماذج الموقع

()www.yadaweya.com

البيئة الرقمية:
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 -1( .ص.)35
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 -2( .ص .)114
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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 -3( .ص .)17

التوثيق الرقمي:
هو تحويل المادة العلمية المقروءة إلى ملفات رقمية يتم حفظها على الكومبيوتر وتتداولها الشبكات الرقمية منة خالل قاعدة
بيانات إلكترونية شاملة ومتكاملة تضم مواد علمية مسموعة ومرئية -4( .ص )15
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 -5( .ص )57
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)6( .

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 -7( .ص )52
 -1نمو هائل ومتصاعد باستمرار.
 -2عدم استقرار أماكن المعلومات.
 -3التعدد اللغوي للمحتوى المعلوماتي.
 -4تجدد سريع ومتواصل لهذا المحتوى.
 -5ال هيكلية المعلومات في بعض المواقع -8( .ص )127

أنواع المستودعات الرقمية:
المستودعات المؤسساتية:
التي يتم إنشاؤها بواسطة جامعة معينة أو مؤسسة بحث أخرى ،حيث تقوم بتجميع المخرجات الفكرية للمؤسسة في الشكل
الرقمي.
مستودعات األقسام :يتم إنشاؤها لالستخدام بواسطة قسم أكاديمي أو مختبر معين.
المستودعات الموضوعية :التي يتم إنشاؤها في مجال موضوعي معين ،ويمكن أن تدار بواسطة الحكومة أو مؤسسة بحث
أو قد تكون مستقلة.
المستودعات القومية :التي يتم استخدامه بشكل عام بواسطة األكاديميين الذين يعملون في دولة معينة ،وتهدف إلى دعم
التدريس والتعليم.
مستودعات المواد  :التي تخزن نوعا معينا من المواد مثل مستودعات الرسائل اإللكترونية أو مستودعات الدوريات
اإلخبارية.
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مستودعات المواد التعليمية والتدريسية :التي يتم بنائها في مؤسسة أكاديمية وتهدف إلى تخزين المواد التعليمية والتدريسية
لخدمة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في العملية التعليمية عامة -3( .ص .)24-23

مفهوم المالبس:
المالبس في أصل اللغة تشير إلى الثياب ،والثوب هو لفة كاملة ،أما الرداء ما يلبس فوق الثياب كالجبة والعباية وجمعها
أردية ،واللباس ما يسنى الجسم ،والملبس ما يلبس وجمعها مالبس)9( .
فالمالبس تعتبر رمزا للمجتمع الواعي ،وتعكس مكانة الفرد االجتماعية ومهنته وثقته بنفسه -10( .ص.)194

مكمالت الزي:
المكمل هو جزء يساعد على بناء الشكل الكلى بتنوعه وتنظيمه دون تأثيره في أساسيات بنائه ،هي أشياء تصاحب الزي
وتعمل على زيادة أناقته فهي في حد ذاتها ثانوية وليست أساسية -11( .ص.)12
وهناك نوعين من المكمالت:
مكمالت أساسية :هي التي تعمل على إضافة قيمة جمالية ونفعية.
مكمالت ثانوية :هي التي تعمل على إضافة قيمة جمالية فقط -12( .ص .)165

األزياء:
األزياء في اللغة هي جمع كلمة زي ،تزيه أي هيأه ولبسه وتعنى اللباس ،فالزي هو الهيئة والمنظر ،أي كل ما يرتديه األنسان
ويغطى جسمه من رأسه إلى قدمه-12( .ص  .)298وهي كل ما له صلة بالجسم البشرى من المالبس واإلكسسوارات،
الحلى ،تسريحة الشعر ،أدوات الزينة ،الوشم -13( .ص .)131

أهمية األزياء-11( :ص )118-117-116
الحماية

االحتشام

الزينة

مسايرة األزياء

تحقيق الذات

جذب االنتباه

االنتماء االجتماعي

التميز الرمزي.

التطبيق العملي:
ونظرا ألهمية التكنولوجيا فقد تم االستعانة بالبيئة الرقمية في الجانب التطبيقي من خالل:
تصميم منظومة مقترحة لتوثيق األزياء باللغة العربية ،وباللغة اإلنجليزية .والتي اعتمدت  6محاور وهي (اجتماعي،
الفسيولوجي ،الجمالي ،المكاني ،التقني ،الزمنى).
وقد تم ربط المنظومة الرقمية المقترحة بقاعدة بيانات علي خادم ( )severمعد لذلك ويتم التوصل للمنظومة باستخدام رمز
االستجابة السريع ( ،)QR codeوتم تنفيذ ذلك بالخطوات اآلتية:
أ-خطوات ربط  QR Codeبالخادم .Google drive
ب -خطوات أنشاء .QR Code
ج-طريقة استخدام  QR Codeللتوصل للمنظومة الرقمية.
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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 ( )38توضح رمز االستجابة
السريع QR Code

إليه يظهر الرابط المتصل بالسيرفر الذي يحتوي على البيانات المطلوبة بكل سهولة ويسر)14( .

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.)15( .

أهمية السيرفر:
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)14( .

خطوات ربط المنظومة الرقمية لتوثيق األزياء على الخادم والوصل إليها باستخدام رمز االستجابة:
أ-تحميل ملف المنظومة الرقمية على خادم(:Google drive )server
--1فتح موقع ( )Google driveعلى شبكة االنترنت،
ثم النقر على اختيار+New

-3ختيار الملف المراد تحميله من على الحاسب
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تحميل -6الضغط على اختيار ) (shareمن -7نسخ الرابط الخاص بالملف لعمل

(المنظومة الرقمية لتوثيق األزياء) عن أعلى يمين الصفحة ،لفتح صفحة جديدة ( )QR codeمن خالل النقر
طريق النقر على الملف (  doubleبها رابط الملف.

( )Right clickعلى الرابط واختيار

( click

نسخ ()Copy

ب-خطوات ربط  QR codeبالسيرفر ( )Google driveكالتالي:
-1الدخول إلى موقع (https://www.the-qrcode-
 )generator.comثم الضغط على كلمة Generate
يظهر االختيار( Staticكود ثابت غير قابل للتغير أو
التعديل)

-2ستجد عدّة خيارات ،نستخدم الرابط ) )URLلتحويل
الرابط إلى رمز ،لصق ( )Pasteالرابط الخاص
بالملف المنسوخ سابقا ً من .Google drive

-3الضغط على اختيار حفظ saveمع مراعاة الضغط على

-4حفظ الصورة(الرمز) على الحاسب ،مع وضع اسم

اختيار  PNGمن  Formatلحفظ الرمز كصورة.

لها

ج-طريقة الوصول للمنظومة الرقمية المقترحة من خالل :QR code
-1يتم من خالل إحدى الطرق فتح كاميرا الهاتف الذكي ووضعها أمامصورة ( )code QRسيتم فتح الحافظة المقترحة كمنظومة رقمية

-2-فتح الملف للمشاهدة كما يمكن تحميله

لتوثيق األزياء على ( drive Googleالخادم) .أو من خالل استخدام

عل جهازك الخاص.

تطبيق رمز االستجابة (.)QR code APP
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صورة ( )41توضح الملف المراد تحميله

مقترح منظومة رقمية لتوثيق األزياء المصرية:
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الصفحة األولى من المنظومة المقترحة

الصفحة الثانية من المنظومة المقترحة

الصفحة الثالثة من المنظومة المقترحة

الصفحة الرابعة من المنظومة المقترحة
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الصفحة الخامسة من المنظومة المقترحة

الصفحة السابعة من المنظومة المقترحة

الصفحة التاسعة من المنظومة المقترحة

400

يوليو 2021

الصفحة السادسة من المنظومة المقترحة

الصفحة الثامنة من المنظومة المقترحة

الصفحة العاشرة من المنظومة المقترحة
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الصفحة الحادية عشر من المنظومة المقترحة

الصفحة الثانية عشر من المنظومة المقترحة

الصفحة الثالثة عشر من المنظومة المقترحة

الصفحة الرابعة عشر من المنظومة المقترحة

الصفحة الخامسة عشر من المنظومة المقترحة
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وقد تم وضع استبيان للمنظومة المقترحة معتمدا على المحاور التالية:

نتائج التطبيق العملي للمنظومة الرقمية المقترحة لتصميم األزياء المصرية:
تقنين األدوات (صدق والثبات):
استبيان تقييم المنظومة الرقمية المقترحة:
تم إعداد استبيان موجه لألكاديميين المتخصصين بمجال المالبس واألزياء ،مجال الفنون الشعبة– لتحكيم مدى صدق وثبات
االستبيان لتقيم المنظومة الرقمية المقترحة وتتضمن االستبيان على ( )6محاور:
المحور األول :االجتماعي وتتضمن ( )3عبارات.
المحور الثاني :الفسيولوجي وتتضمن ( )5عبارات.
المحور الثالث :الجمالي وتتضمن ( )3عبارات.
المحور الرابع :المكاني وتتضمن ( )3عبارات.
المحور الخامس :الزماني وتتضمن ( )2عبارة.
المحور السادس :التقني وتتضمن ( )3عبارات.
وقد استخدم ميزان تقدير ليكرت خماسي المستويات بحيث تعطي االجابة ( )1أقل درجة واإلجابة ( )5أعلى درجة وكانت
درجة المحور األول ( )30درجة ،و المحور الثاني ( )25درجة ،و المحور الثالث ( )30درجة ،و المحور الرابع ( )30
درجة والمحور الخامس درجة ( ) 10والمحور السادس (  )30وكانت الدرجة الكلية لالستبيان ( )155درجة.

صدق محتوي االستبيان :صدق المتخصصين:
تم إعداد استبيان موجه لألكاديميين المتخصصين بمجال المالبس واألزياء ،مجال الفنون الشعبة– لتحكيم مدى صدق وثبات
االستبيان:

صدق االستبيان:
ويقصد به قدرة االستبيان على قياس ما وضع لقياسه .وللتحقق من صدق محتوي االستبيان تم عرضه في صورته المبدئية
على مجموعة من األكاديميين المتخصصين بمجال المالبس واألزياء ،ومجال الفنون الشعبة عددهم ( )15وذلك للحكم على
مدي مناسبة كالعبارة للمحور الخاص به ،وكذلك صياغة العبارات وتحديد وأضافه أي عبارات مقترحة ،وقد تم التعديل بناء
علي أراء المتخصصين كما هو موضح بالجدول التالي:
جدول ( )1معامل اتفاق السادة المتخصصين على بنود االستبيان:
بنود التحكيم

402

عدد مرات االتفاق عدد مرات عدم االتفاق معامل االتفاق

الصياغة اللغوية

15

0

%100

سهولة ووضوح العبارات

14

1

%93.3

تناسب عدد المحاور مع الهدف

15

0

%100

تناسب عدد العبارات مع كل محور

14

1

%93.3

تسلسل العبارات مع كل محور

15

00

%100
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وقد تم استبيان األكاديميين المتخصصين 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
 Cooperحيث نسبة االتفاق= (عدد مرات االتفاق ( /عدد مرات االتفاق  +عدد مرات عدم االتفاق))  ،100xوتراوحت
نسبة االتفاق بين ( )93.3% ،100%وهي 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 ( :)2قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور ودرجة االستبيان:
المحور
االجتماعي
الفسيولوجي
الجمالي
المكاني
الزمنى
التقني

االرتباط
** 0.865
** 0.888
** 0.874
** 0.839
** 0.828
** 0.856

ويتضح أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوي ( )0.01القترابها من الواحد الصحيح ،ومن ثم يمكن القول أن هناك
اتساق داخلي بين المحاور المكونة لهذا االستبيان ،كما أنه يقيس بالفعل ما وضع لقياسه ،مما يدل علي صدق وتجانس محاور
االستبيان.

ثبات االستبيان:
يقصد بالثبات دقة االختبار في القياس والمالحظة ( ،)Ratabilityوعدم تناقضه مع نفسه ،وهو النسبة بين تباين الدرجة
على المقياس التي تشير إلى األداء الفعلي للمفحوص ،وتم حساب الثبات عن طريق معامل ألفا كرو نباخ ( Alpha
.)Cronbach
جدول ( :)3قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان:
المحور
االجتماعي
الفسيولوجي
الجمالي
المكاني
الزمنى
التقني
ثبات االستبيان (ككل)

معامل ألفا
** 0.835
** 0.828
** 0.844
** 0.849
** 0.865
** 0.828
** 0.839

ويتضح من جدول ( )3أن جميع قيم معامالت الثبات دالة عند مستوي  0.01مما يدل على ثبات االستبيان.
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جدول ( :)4لمحاور استبيان المنظومة المقترحة:
االجتماعي

الفسيولوجي

الجمالي

المكاني

الزماني

التقني

ويضم كل محور مجموعة من األسئلة وقد تم االستبيان عنها ويوضح الجدول التالي االسئلة الخاصة بكل محور ونتائج
االستبيان عن كل سؤال على حدي ،ونتيجة كل محور على حدي بالنسبة المئوية .مع العلم أن الرقم ) (5يمثل أعلى مستوى
والرقم ) (1يمثل أقل مستوى.
جدول ( :)5النسبة المئوية لتقيم أسئلة كل محور على حدي:
المحاور

البنود
-1تضمن المقترح لرتبة الشخص؟

1

الجانب
االجتماعي

-2تضمن المقترح للمناسبات (مناسبات رسمية
مثل تتويج ملك \ مناسبات غير رسمية مثل
زواج ،طهور ،حنة\ ،عزاء مناسبات عامة مثل
األعياد (عيد شم النسيم))؟
-3تضمن المقترح للوظيفة (نوع المهنة)؟
--1تضمن المقترح أبعاد الجسم (البترون،
الرسم المسطح)؟
--2تضمن المقترح للفئة العمرية للشخص
المنتمية له القطعة الملبسية؟

2

الجانب
الفسيولوجي

-3تضمن المقترح للصيغة التشريحية للجسم
مثال (أحدب)؟
-4تضمن المقترح لجنس الشخص المنتمية له
القطعة الملبسية؟

التقييم %

النسبة
المئوية

1

2

3

4

100

5
100
100

100

100

100

100

100

93

6.67

93

6.67

93.33

93.33

100

100

-5تضمن المقترح لصنف القطعة الملبسية
(مالبس خارجية  -مالبس تحتية  -مكمالت)؟
-1تعبير المقترح عن الجانب الفني التشكيلي
للقطعة الملبسية؟
3

الجانب

-2تضمن المقترح للتصميم البنائي للقطعة

الجمالي

الملبسية؟
-3تضمن المقترح للتصميم الزخرفي للقطعة
الملبسية؟
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-1تعبير المقترح عن البيئة (صحراوية -
زراعية  -ساحلية  )....التي يعيش بها الشخص

6.67

93

93.33

المنتمية له القطعة الملبسية؟
4

الجانب

-2تعبير المقترح عن مناخ المكان التي يعيش

المكاني

بها الشخص المنتمية له القطعة الملبسية؟

6.67

93

93.33

-3تعبير المقترح عن تضاريس المكان (جبال -
سهول  -هضاب  )....التي يعيش بها الشخص

87

86.67 13.33

المنتمية له القطعة الملبسية؟
-1تعبير المقترح عن الفترة الزمنية للقطعة
5

الجانب
الزماني

100

100

الملبسية (مثال)1850 -1800 :؟
-2تعبير المقترح عن توقيت ارتداء القطعة
الملبسية خالل اليوم (صباحا ً  -ظهيرة  -مسا ًء -

100

100

سهرة)؟
-1تضمن المقترح لخامات القطعة الملبسية من
حيث (طبيعية (نباتي  -حيواني  -معادن )...أو

87

86.67 13.33

صناعية (نسجية  -مخلوط))...؟
6

الجانب التقني

-2تضمن المقترح بنائية القطعة الملبسية
(نموذج القطعة  -التشطيب واالنهاء)؟
-3تضمن المقترح لزخرفة القطعة الملبسية
(الطباعة – التطريز – رسم – قطع مضافة-

93

100

)......؟
جدول ( :)7النسبة المئوية لتقدير المحور ككل كل محور منقصل بالرسم البياني:

405

رسم بياني ( )1للنسبة المئوية للمحور
االجتماعي %100

رسم بياني ( )2للنسبة المئوية للمحور
الفسيولوجي %97

رسم بياني ( )3للنسبة المئوية للمحور
الجمالي %89

رسم بياني ( )4للنسبة المئوية للمحور المكاني
%91

6.67

93.33

100
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الجمالي %100
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رسم بياني ( )6للنسبة المئوية للمحور التقني
% 93

جدول ( :)8مقارنات تقدير النسب المئوية لتقدير أسئلة كل المحاور ( )6منفصلة ونسبة تقدير ( )6محاور بالرسم البياني:

رسم بياني ( )7لتقيم أسئلة المحاور ( )6للمنظومة الرقمية المقترحة بالنسبة المئوية.

جدول ( :)9المقارنة بين النسبة المئوية لتقدير ( )6محاور المنظومة الرقمية المقترحة بالرسم البياني:

رسم بياني ( )8لتقيم المحاور ( )6للمنظومة الرقمية المقترحة
بالنسبة المئوية.

النتائج:
ومن خالل االستبيان تم استنتاج:
المحور األول حقق نسبة  ،%100المحور الثاني حقق نسبة  ،%97.2المحور الثالث حقق نسبة  ،%89المحور الرابع
حقق نسبة  ،%91المحور الخامس حقق نسبة  ،%100المحور السادس حقق نسبة  .%93.3وبنا ًء على هذه النتائج فإن
الحد األعلى  %100والحد األدنى  %89مما يدل على تحقيق مقترح المنظومة الرقمية لتوثيق األزياء المصرية للغرض.
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