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 البحثملخص 

ٌعد التراث الثقافً و الحضاري لألمم منبعا لإلبداع و اإللهام فً كافة المجاالت خاصة فى بالدنا التى تتمتع بالعدٌد من 

المعالم التراثٌة للحضارات العدٌدة التى مرت علٌها عبر العصور وتركت فٌها من الفنون ما ٌثري خٌال المصممٌن و 

عد تصمٌم المنتجات باالستلهام من عناصر التراث من أحد المحاور الهامة فى اعداد المبدعٌن فى شتى المجاالت، وحٌث ٌ

المصممٌن بكلٌات الفنون التطبٌقٌة عامة و قسم طباعة المنسوجات خاصة فان هذا البحث ٌتناول دراسة مدي تحقٌق هذه 

فى السؤال4 كٌف ٌمكن االستفادة من  مشكلة البحثالقٌمة لدى الطالب باعتبارهم نواة لمصممً المستقبل, و ٌمكن تلخٌص 

مفهوم التراث و الهوٌة كمبعث فى تنمٌة الجانب االبداعً للطالب من خالل محتوى تعلٌمى مقترح لمقرر اتجاهات 

تنمٌة الجوانب االبتكارٌة فى كل من المحاور التصمٌمٌة الثالثة الالزمة العداد  وٌهدف البحثالموضة القمشة السٌدات ؟ 

من الموروث الحضاري و التراثً,دراسة اثر المحتوى العلمى لمقرر اتجاهات  المنسوجات باالستفاده مصمم طباعة

الموضة القمشة السٌدات فى تنمٌة المهارات االبداعٌة لطالب قسم طباعة المنسوجات فى االستلهام من التراث و 

بالدهم كمصدر الستلهام افكار ابداعٌة الى4اعداد مصممٌن على وعً بقٌمة  تراث وحضارات  أهمٌة البحثالحضاره.

معاصرة تحقق جمالٌات الهوٌة القومٌة فى تصمٌم طباعة المنسوجات,ووضع حلول تصمٌمٌة و مجموعة من المعاٌٌر 

للطالب االلتزام بها كل من محاور التصمٌمٌة الثالثة مع االهتمام بتطوٌر المحتوى التعلٌمً لمقررات التصمٌم بالقسم وأثر 

الوصفى التحلٌلً لوصف وتحلٌل للمراحل التصمٌمٌة  المنهجرفع كفاءة المصممٌن من خرٌجً القسم, وقد اتبع ذلك فى 

الثالثة لمصمم طباعة المنسوجات وفق خطة تدرٌسٌة محدده لتحقٌق الهدف, والمنهج التطبٌقى4 بالتطبٌق على طلبة الفرقة 

ت الراء الطلبة و استبٌانات من أساتذه متخصصون تقٌس درجة تحقٌق الثانٌة بالقسم و تقٌٌم المخرجات الفنٌة مع استبٌانا

امكانٌة تحقٌق الهدف من  الخطة التدرٌسٌة المقترحه بنسبه كبٌره مع تحدٌد بعض  فىنتائج البحث الهدف, وتتلخص 

 .المعوقات التى ٌفتقدها النظام التعلٌمً لمقرر التصمٌم لتحقٌق نتائج اكثر اٌجابٌة

  تعلٌم التصمٌم. –لوحات الصٌغة  -االبتكار :احٌةالمفت كلماتال

Abstract 

 cultural and civilizational heritage of nations is a source of creativity and inspiration in all 

fields, especially in our country, which has many heritage features of civilizations which 

enriches the imagination of designers and creators in various fields, And as that is one of the 
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important axes for the preparation of students in the colleges of applied arts specially in  

textile printing department, So this research deals with the extent to which this value is 

achieved by students which is the future designers, Hence the problem of research in the 

question How can the concept of heritage and identity be used as a source of creative 

development for students through the proposed content of "fashion trends for women textile 

printing"? The research aims to develop design solutions and set of standards for students in 

the design process, taking advantage of the cultural heritage and heritage in the realization of 

designs of a national identity, and studying the impact of a current design syllabus in the 

creative skills for students of the Department of Textile Printing at the Faculty of Applied 

Arts. The importance of studying is to develop student's awareness to the value of the heritage 

and civilizations as a source of inspiration for contemporary creative ideas with aesthetics of 

national identity in the design of textile printing, also to the development of educational 

content of the design courses in the department to raise the efficiency of graduated students. 

An analytical and applied approach by analysis of the three design axes according to a current 

teaching syllabus, And applied study by creating textile printing design inspired by the 

students and the evaluation of the outputs with questionnaires for students' opinions and 

questionnaires from specialized professors Experiments showed The success of the proposed 

teaching plan and the obstacles of the educational system of the design to achieve the aim of 

the research. 

Keywords: Innovation – mode board - Design Education.  

 مقدمة 

الحضاري لألمم منبعا لإلبداع و اإللهام فً كافة المجاالت خاصة فى بالدنا التى تتمتع بالعدٌد من ٌعد التراث الثقافً و 

المعالم التراثٌة للحضارات العدٌدة التى مرت علٌها عبر العصور وتركت فٌها من الفنون ما ٌثري خٌال المصممٌن و 

ا تعبر عن مالمح الطابع القومً و المستوحاه من المبدعٌن فى شتى المجاالت، فتصمٌم المنتجات بالشكل الذي ٌجعله

التراث والهوٌة من احد المحاور الهامة فى اعداد المصممٌن بكلٌات الفنون التطبٌقٌة عامة و قسم طباعة المنسوجات 

فى  خاصة والتى تعد مواد التصمٌم بها من المواد االساسٌة حٌث تعنى بتنمٌة الجانب االبداعً و االبتكاري لدى الطالب

 تصمٌم منتجات تحمل مالمح التراث والهوٌة المصرٌة بشكل معاصر.

لذا فان هذا البحث ٌتناول دراسة اثر المحتوى العلمى الحد مقررات التصمٌم التى ٌتم تدرٌسها بقسم طباعة المنسوجات  

لتمهٌدٌة لبناء الخبرة فى تنمٌة الجوانب االبداعٌة لدى طالب القسم خاصة طالب الفرق االولى التى تمثل المرحلة ا

المتنوعة الذي تذخر به حضاراتنا ، وتم اختٌار مقرر اتجاهات الموضة  المعرفٌة للطالب فى التعرف انواع التراث

القمشة السٌدات باعتبارها احد مواد التصمٌم الحدٌثة التى تتناول تعلٌم الطالب البحث فى مختلف مصادر االلهام المتنوعة 

التدرٌسٌة  كمصدر التجاهات الموضة المعاصرة ، و قد تم وضع منهجٌة لتحقٌق ذلك ضمن الخطة من البٌئة و التراث

لهذا المقرر على طالب الفرقه الثانٌه كلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة بنً سوٌف مع البحث عن مدى االستفاده من مفهوم 

اول المهارات الالزمة لمصمم طباعة المنسوجات التراث و الهوٌة كمبعث فى تنمٌة الجانب االبداعى للطالب من خالل تن

على ثالث مراحل رئٌسٌة و قٌاس مخرجاته على الطالب فى سبٌل اعداد خرٌجٌن من المصممٌن قادرٌن على فهم دور 

 التراث  فى تحقٌق تصمٌمات عصرٌة, ومن هنا ٌمكن تلخٌص مشكلة البحث فى السؤال4
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  مشكلة البحث :

كٌف ٌمكن االستفادة من مفهوم التراث و الحضارة  كمبعث فى تنمٌة الجانب االبداعً للطالب من خالل محتوى تعلٌمى  

مقترح لمقرر اتجاهات الموضة القمشة السٌدات ؟ و اختبار اثر مخرجات هذا المقرر التدرٌسً على مهارات الطالب 

 االبتكارٌة.

 ٌهدف البحث الىهدف البحث : 

الجوانب االبتكارٌة فى كل من المحاور التصمٌمٌة الثالثة الالزمة العداد مصمم طباعة المنسوجات باالستلهام من تنمٌة -

 الموروث الحضاري و التراثً التً ٌذخر بها تارٌخنا.

عة دراسة اثر المحتوى العلمى لمقرر اتجاهات الموضة القمشة السٌدات فى تنمٌة المهارات االبداعٌة لطالب قسم طبا-

 المنسوجات فى االستلهام من التراث و الحضاره.

 ترجع اهمٌة البحث الى4أهمٌة البحث: 

اعداد مصممٌن على وعً باهمٌة  تراث بالدهم كمصدر الستلهام افكار ابداعٌة معاصرة و باظهار جمالٌات الطابع -

 التراثً فى تصمٌم طباعة المنسوجات .

 .ٌر للطالب االلتزام بها فى كل من المحاور التصمٌمٌة الثالثة وضع حلول تصمٌمٌة و مجموعة من المعاٌ -

 منهج البحث:

منهج وصفى تحلٌلى 4 لوصف وتحلٌل المحاور التصمٌمٌة الثالثة لمصمم طباعة المنسوجات وفق خطة تدرٌسٌة محدده 

ات و درجة تحقٌق الهدف من لتحقٌق الهدف ومنهج التطبٌقى 4 التطبٌق على طلبة الفرقه الثانٌه بالقسم و تقٌٌم المخرج

لمخرجات الطالب وقٌاس تحقٌق االهداف  الماده بواسطة استبٌانات اراء الطلبه و استمارات تقٌٌم من اساتذه متخصصون

 المطلوبه فى تنمٌة الجانب االبداعى لدٌهم.

 حدود البحث:

 جامعة بنً سوٌف .–حدود مكانٌة4 كلٌة الفنون التطبٌقٌه قسم طباعة المنسوجات 

 الفرقه الثانٌة . 7102-7102حدود زمانٌة4 الترم االول للعام الدراسً 

حدود موضوعٌه4 االختبار على مقرر مادة اتجاهات موضة القمشة السٌدات للفرقة الثانٌة كأحد مواد التصمٌم العملٌة 

الحضارات المتنوعه كمصدر التى تركز على تنمٌة الجانب البداعى و المهارى للطالب و تتضمن دور التراث و  بالقسم و

 التجاهات الموضه القمشة السٌدات .

 فروض البحث:

ٌفترض البحث وجود عالقه مباشره بٌن محتوى مقرر اتجاهات الموضة لتصمٌم اقمشة السٌدات و تنمٌة  قدرة  الطالب 

, كما ٌفترض البحث وجود االبتكارٌة و االبداعٌة فً االستفاده من مصادر االستلهام من الحضارات المتنوعه و التراث

بعض معوقات مرتبطه بنجاح المقرر ٌمكن تحدٌدها من خالل تقٌٌم المهارات الفنٌة التى اكتسبها الطالب فى المراحل 

 التصمٌمٌة الثالثة المحدده بالبحث وقٌاس مردوده على الطالب .

 تعلٌم التصمٌم. –لوحات الصٌغة  -االبتكار مصطلحات البحث :
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للمقرر اتجاهات  ضمن الخطة التدرٌسٌة المحاور التصمٌمٌة الثالثة الالزمة العداد مصمم طباعة المنسوجاتأوال: 

 :موضة القمشة السٌدات

قامت الباحثة بتدرٌس المقرر التدرٌسً وفق منهجٌة تشمل المهارات الالزمة العداد مصمم طباعة المنسوجات من خالل 

 :بها المصمم اثناء العملٌة التصمٌمٌة وهً المحاور الثالثة الرئٌسٌة التى ٌمر

 )أ(: محور االستلهام من عناصر التراث و الحضارة.

 )ب(: محور التصمٌم االبتكاري.

 )ج(: محور التوظٌف على المنتج النهائً.

للمصمم " وتم تحدٌد محتوى المقرر بحٌث ٌتناول التطبٌقات الالزمة الكساب الطالب المهارات الالزمة لإلعداد الفنى 

فتحدٌد المحتوى احد العناصر الهامة و االساسٌة فى تحوٌل اهداف الخطه التعلٌمٌة الى منظومه قابله للتطبٌق و ٌعتمد 

تحدٌده على منهجٌة علمٌة واضحة كما ٌجب ان تكون مناسبه للمتعلمٌن و ٌتم من خاللها تحقٌق اهداف المقرر ومن ثم 

 (. 59،0336) احمد حسٌن اللقانى ،صتحلٌل عناصر المحتوى "النتائج المحددة و ٌتطلب مهارة فى 

 –المناقشات المفتوحه  –وقد تم تحدٌد المحتوى بحٌث تشمل الخطة التعلٌمٌة لكل محاضره على ثالثة اجزاء ) النظرى 

 ساعة لكل معٌار كاالتى4 07محاضرات  4العملى ( بواقع عدد 

 حضارة.)أ( : محور االستلهام من عناصر التراث و ال

وفى هذه المرحله ٌقوم الطالب باالطالع و التعرف على اكبر قدر من مصادر االبداع من البٌئة أو من العناصر الفنٌة فى 

التراث والحضارات المختلفة ومنها التراث االسالمً بما ٌحمله فً طٌاته من سمات وتقالٌد مختلفة ابرزها التقالٌد العربٌة 

، كذلك ( 7107، 05") ماجد الراهب ، صى انتشرت مع مرور الزمن فى كل انحاء العالم االسالمً" و التركٌه و االٌرانٌة الت

تراث الفنون القبطٌة او الفرعونٌة او الشعبٌة المصرٌة او االفرٌقٌة او الهندٌة ...الخ ، وهى مرحله تعتمد الزٌارات 

نمٌة مهارات الطالب فى المالحظه و التذوق و االطالع تجمٌع المعلومات و هو ٌعتمد اٌضا على ت والمتحفٌه و المكتبٌة 

بهدف ابتكار افكار فنٌة مستحدثه، " فاالبتكار فى العمل الفنى تعنى عمل شئ ممٌز ٌفى ببعض االحتٌاجات االنسانٌة سواء 

عاالت و والمصمم المبتكر ٌتناول موضوعاته من خالل االنف ( "0332، 49" )جٌالم سكوت، ص كانت جماعٌه او فردٌة 

  (7104، 740)اشرف عبد الفتاح, صالخبرات التى ٌترجمها الى افكار تصمٌمٌة صٌغت فى شكل عالقات تشكٌلٌه مبتكره " 

فخبرة التعرف على المفردات التراثٌة و تحلٌلها و التمٌٌز بٌن سمات كل حضاره و اخرى  كل ذلك ٌثري ذاكرة الطالب 

ات االبداعٌه خاصة مع توفر المتاحف المتنوعه التى تضم قطع اصلٌة لمنتجات البصرٌة فى استلهام العدٌد من االتجاه

تحمل فنون الحضارات المختلفة وهو ما ٌعد فرصة غنٌة جدا للطالب تتٌح له التعرف عن قرب من السمات الفنٌة التى 

فٌة الربط بٌن الحفاظ تمٌز تصمٌمات منتجات كل حضاره من الوان و خامات و مالمس بالشكل الذي ٌجعله ٌفكر فى كٌ

على هذه السمات فى تصمٌماته و بٌن التجدٌد واالبداع " كذلك فإنه كلما زادت معرفة المصمم بامكانٌات الخامات و طرق 

معالجتها ٌؤدى ذلك الى ازدٌاد افكاره التخٌلٌه و قدرته على الخلق و ٌتطلب ذلك من المصمم استكشافا لحدود و امكانٌات 

   (. 7107،  03)اسماعٌل شوقً،ص"   ة فى البٌئة من حوله فالخامات مصدر النهائً اللهام حس الفنانالخامات المتعدد

ومن اهم التدرٌبات التى تساعد الطالب فى هذه المرحلة هى قدرته على اعداد لوحات الصٌغه واستٌعابه لمفهومها  

واهمٌتها لمصمم طباعة المنسوجات كمصدر استلهام لالفكار التصمٌمٌة ، و تعرف لوحة الصٌغة بأنها اداة ٌستخدمها 

شركات تصمٌم و انتاج المالبس لتساعدهم فى ابتكار افكار  مصممً االزٌاء لتكون بمثابة لغة مشاركه بٌنهم و بٌن

تصمٌمٌة وفقا لألسس و الخامات و العناصر و المفردات الموجوده داخل هذه اللوحات و التى تبٌن فكرة و فلسفة المصمم 
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 , concept board" (Simon Selvewrightاو لوحة المفهوم  story board و تعرف اٌضا باسم لوحة القصة 

2011,p 96)  و تستخدم لوحات الصٌغة للتعبٌر عن فكرة و فلسفة المصمم و تؤكد على المصادر التى استلهم منها المصمم

فهى  (  55, ص7101) رانٌا محمد رضا, الخطوط العرٌضه للزخارف المستخدمة او اسلوب الطباعه و التطرٌز المستخدم " 

خرفٌة و البنائٌة التى تمٌز سمات كل حضاره و كأنها تسرد قصة لوحة عمل تتضمن تجمٌع لكل العناصر و االسس الز

متسلسلة متناغمة العناصر مع بعضها البعض بحٌث تكون مصدر الهام التجاه تصمٌمً معٌن و وضع حلول تصمٌمٌة و 

اللها تبرز من خ ( و7105, 710) شرٌن سٌد , ص معاٌٌر ٌمكن للطالب االلتزام بها فى اعداد موضوع تصمٌمى معٌن " 

مصادر االستلهام بالخطوط التصمٌمٌة االساسٌة البنائٌة وافكارها والخطوط الزخرفٌة الخاصة بكل من الخامات و االلوان 

فتتضمن مجموعات من الخامات الجدٌده من االقمشه و الخٌوط و االلوان التى  ( (jones,2005,177 و مكمالت الزي. "

) شرٌن سٌد محمد " بٌعة المنتج الذى ٌنتجه و ذوق المستهلك و احتٌاجات السوق ٌراها المصمم مناسبة لتصمٌماته وحسب ط

،و بتوضٌح هذا المفهوم للطالب تم تكلٌفه باعداد لوحة صٌغه بحٌث تعكس مدى استٌعابه لبعض  (7105، 711, ص

حرٌة اختٌار اتجاه  المفاهٌم التى تساعد مصمم طباعة المنسوجات فى مراحل العملٌه االبتكارٌه بحٌث ٌترك للطالب

الموضه المفضل لدٌه و مصادر االستلهام الخاصه به من عناصر التراث و البٌئة المحٌطه به او اى حضاره من 

 . الحضارات سواء قدٌمة او معاصره بحٌث تشمل هذه اللوحات على بعض العناصر التى اختارها و جمعها الطالب

 وٌتناول المحتوى العلمى لهذا المحور على :

خلفٌة نظرٌة عن التراث و الحضارات المتنوعة و فنونها و  –و ٌتناول مفهوم و اعداد لوحات الصٌغة  الجزء النظري: -ا

التعرف على االتجاهات المعاصره  –االتجاهات المعاصره للتصمٌم و نشاة الموضة –سماتها كمصادر الهام للمصمم 

 للموضة.

ح مجال للحوار و المناقشة مع الطالب حول تجهٌز كل منهم لفنون احد فتالجزء الخاص بالمناقشات المفتوحة:   -ب

مدى فهمه لسماتها الممٌزه و ذلك فى صٌغة اسئله مباشره عن ) ما المقصود  الحضارات التى  فضلها و اسباب اختٌاره و

ما العناصر  –لمختلفة ما الغرض من تجمٌع و استكشاف الخامات المتنوعه و ا -ماالمقصود بلوحات الصٌغة –باالستلهام 

كٌف ٌرى توظٌف الخامات و  –الفنٌه الممٌزه للحضارة التى اختارها لتكون هً مصدر االتجاه التصمٌمً الذي ٌخطط له 

 االلوان و المالمس التى جمعها كمصدر الهام فى مجال تصمٌم الطباعة وذات عالقه باالتجاه التصمٌمً الذى اختاره (.

الطالب باالعداد و التخطٌط للوحات الصٌغة و االطالع على العدٌد من المصادر المعرفٌة و  تكلٌف الجزء العملى: -ج

زٌارات متحفٌة لتصوٌر المفردات و العناصر التى تخدم  –االنترنت عن االتجاهات الحدٌثه فى مجال التصمٌم و الموضه 

د المراجع اعدا –له باالتجاه التصمٌمى الذى اختاره انتقاء الخامات المتنوعه ذات الص -االتجاه التصمٌمً الذي تم تحدٌده 

و الصور التى توضح فلسفته و رؤٌته االبتكارٌة وقد اظهرت المناقشات المفتوحة مع الطالب فى هذه المرحله ان 

حلة المشاركة و التفاعل بٌن الطالب و االستشاره من خالل النقد و التحلٌل و االستنباط هى مرحله هامه فى التمهٌد لمر

االبتكار و التصمٌم  وانتاج افكار مبتكره حٌث تنقسم مصادر االلهام فى التصمٌم لدى مصممً االزٌاء الى عاملٌن االول 4 

ان تكون االفكار مبتكره جدٌده من وحى فكر المصمم التى ٌظهرها الول مره و الثانى 4 ان تكون االفكار نتاج تفاعل بٌن 

) ٌسري معوض ، ٌجرى على مفرداته بعض التعدٌالت بهدف مالئمة روح العصر(  المصمم و مصدر اقتباس ٌتاثر به 

 (.055، ص 7101
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 )ب( : محور التصمٌم االبتكاري.

التجرٌب و اعادة الصٌاغة للعناصر الفنٌة التراثٌة , فالتصمٌم فى مجال طباعة  وتتم هذه المرحلة باالعتماد على

المنسوجات هو عملٌة ابداعٌة تبدا بتصمٌم ٌقوم فٌه المصمم باختٌار الخامة و االدوات المناسبة و التصمٌم المالئم للتنفٌذ 

اجب ان ٌتوافر فى التصمٌم انسجاما فى االلوان لٌشكل تلك الخامات بالشكل المناسب للوظٌفة المطلوبة و بهذا فانه من الو

و العناصر و ٌكون قائما على اسس و مقومات تكنولوجٌة الخراجه على المنتج النهائً وهو بذلك ٌجمع بٌن العلم و 

الجمال و ٌقوم على اساس من المقومات الجمالٌة ،" و فى هذه المرحله  ٌمكن للمصمم بالتعدٌل او التحوٌر فى محتوٌات 

 ,Brown "وحات الصٌغة  لجعلها اكثر توافقا مع احتٌاجات المستهلك و امكانٌات االنتاج للشركه و تسمى مرحلة التصمٌم ل

159, 2010) Carol )  و تعلٌم التصمٌم عملٌة تهدف الى تحفٌز القدره على التخٌل و تنظٌم و ربط المعلومات و االشكال

البٌئة المحٌطة و القدرة على المالحظة باستخدام كافة الحواس و القدرة على  المحٌطة و اكتشاف العالقات و القوانٌن فى

" و على المصمم فى مجال طباعة   (09، ص7107)اسماعٌل شوقى،التجرٌب فى وضع معالجات تشكٌلٌة للعناصر " 

الغرض الوظٌفى للمنتج المنسوجات االهتمام ببعض الجوانب فى العملٌة التصمٌمٌة مثل الحداثه فى االفكار، مراعاة 

النسجً ، الجمع بٌن القٌم الوظٌفٌة و الجمالٌة للتصمٌم ، مراعاة مالئمة الخامة وطبٌعتها مع التصمٌم و الوظٌفة ، سهولة 

و التصمٌم من المجاالت الخصبة التى تساعد طالب الفن ان  (091، ص7104) اشرف عبد الفتاح،تنفٌذ التصمٌم بجودة عالٌة "

كما ٌمكن له التعبٌر بلغة الرموز و الخطوط االشكال و االلوان فهو عباره عن مجموعه من القرارات التى  ٌجرب  بحرٌة

 ( . 09، ص 7107)اسماعٌل شوقى ، ٌتخذها الفنان المبدع فٌقرر اى االلوان و الخامات التى تتناسب مع تصمٌمه" 

 تتضمن 4 ساعة 07محاضرات  4عدد  وٌتناول المحتوى العلمً لهذا المحور على:

ما اهمٌة  -مفهوم إعادة الصٌاغه بما ٌتالئم مع طبٌعة المنتج  –) مفهوم اللون و اهمٌته فى التصمٌم  الجزء النظري: -ا

اعادة صٌاغة  –اختٌار و تحلٌل العناصر الزخرفٌة التراثٌة المستوحاه من احد الحضارات  –التجرٌب و االستكشاف

االسكتشات المبدئٌة للتكوٌنات  -وضع خطة التكرار وتوزٌع العناصر فى التصمٌم -العناصر فى التكوٌن بشكل مبتكر

 الفنٌة(.

كٌفٌة تلخٌص المجموعات اللونٌه  –اسئله مباشره عن مصادر التنبؤ باللون الجزء الخاص بالمناقشات المفتوحة: -ب

الصعوبات التى تواجههم فى اعداد  –المخططات اللونٌة الصٌفٌة و الشتوٌة للتصمٌمات  -الممٌزه لفنون كل حضارة  

 التصمٌم فى شكل تقارٌر.(

اعداد اسكتشات الفكار مبدئٌة لتكوٌنات فنٌة مستوحاة من فنون حضارة معٌنة اعداد التصمٌمات  الجزء العملً: -ج

االفكار  اعداد الخطط اللونٌة الموسمٌة صٌفا و شتاءا تنفٌذ -الطباعٌه بمجموعات لونٌه متنوعه باستخدام الحاسب 

 استخدام البرامج الرقمٌة فى اعداد تصمٌمات و مجموعات لونٌة و مالمس متنوعة -التصمٌمٌة

ومن التدرٌبات الفنٌة العملٌة للطالب فى هذه المرحلة تبٌن ان إلمام الطالب بالتفاصٌل الجمالٌة لمفردات و عناصر التراث 

ل زٌاراته المتحفٌة و مصادره المعرفٌة المختلفة لسمات فنون اي الحضارى المتنوع التى قام بتحلٌلها و دراستها من خال

من الحضارات ٌزود الطالب بمخزون بصري ٌستطٌع من خالله اثراء افكاره االبداعٌة تجعله ٌستطٌع اعادة استكشاف 

فى هذه المره ال  قٌمة هذا التراث و استشعار قٌمته الجمالٌة خاصة طالب المراحل الدراسٌة االولى فى مواد التصمٌم فهو

ٌتناولها باعتبارها شكل جمالً ٌحاكٌه فقط و انما ٌحاول ان ٌختار بعض عناصرها بدقة و تحلٌلها واعادة صٌاغتها  

 كمصدر الستلهام لتجاهات تصمٌمٌة مبتكره  تتوافقا مع التصمٌم ومدى مالئمته للغرض الوظٌفى للمنتج النهائً.
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 النهائً.)ج(: محور التوظٌف على المنتج 

وتاتى هذه المرحلة لٌكتسب الطالب المصمم مهارة الربط بٌن تصمٌمة و الغرض الوظٌفى الذى تم من اجله" حٌث ٌتم 

وضع التصمٌمات لخدمة وظٌفة معٌنة و باختالف الوظٌفة تختلف الخامة و ٌختلف الشكل و لذلك فعلى المصمم ان ٌعً 

) اسماعٌل  ار الخامات المناسبة و ٌشكلها بوعى بحٌث تحقق الغرض منها "بمتطلبات الوظٌفه لٌضمن نجاح التصمٌم و ٌخت

وال بد ان ٌتناسب  اللون و الشكل و الخامة التى ٌقوم علٌها التصمٌم االساسً حٌث ان اتمام ذلك  (71، ص7107شوقى ، 

 (.717، ص 7112) ٌسري معوض ،  بعناٌة ٌرفع من قٌمة الشكل

 تتضمن 4 ساعة 07محاضرات  4عدد  المحور على: وٌتناول المحتوى العلمى لهذا

الجانب المعرفً الخاص باستخدام البرامج الرقمٌه فى توظٌف التصمٌمات على المجسمات و تاثٌر الجزء النظري: -ا

 اظهار المنتج على ااالزٌاء (. -مالمس الخامات المتنوعة وتاثٌرها على التصمٌم و األلوان المطبوعة

اسئله مباشره عن الدور المتبادل بٌن مهمة كل من مصمم طباعة المنسوجات و  بالمناقشات المفتوحة:الجزء الخاص  -ب

كٌفٌة اختٌار التصمٌم الطباعى المناسب للمودٌالت المختلفة و توظٌفه على  –مصمم االزٌاء وكٌف ٌخدم كل منهما االخر 

هل التصمٌم ٌظهر  -لتصمٌم الطباعى على المودٌالتاالعتبارات الواجب اتخاذها عند توزٌع و تكرار ا –المانٌكان 

هل ٌتمٌز  –هل ٌظهر التصمٌم النهائً للمنتج طابع تراثً  -السمات الفنٌة و الجمالٌة للحضارة التى تم االستلهام منها

 باالبتكارٌه و التجدٌد فى تناول العناصر والتكوٌنات الفنٌة.

القٌام بورشة عمل مشتركه مع قسم النحت و قسم المالبس الجاهزة وتصمٌم االزٌاء  الجزء العملى واالبتكارى: -ج

للتعرف على النسب و الكتل الخاصة بالمانٌكان السٌدات و محاولة اٌجاد افكار ابتكارٌه لتوظٌف التصمٌمات بالتجسٌم 

توظٌف التصمٌمات على مجموعات  -التعرف على التوظٌف االمثل للتصمٌم لٌتوافق مع تصمٌم الزي  -على المانٌكانات

طباعة عٌنات مصغره من التصمٌمات  –متنوعة من المودٌالت والمنتجات النسجٌة القمشة السٌدات باستخدام الحاسب 

اعداد افكار  -ٌدوٌا او رقمٌا لعمل بعض تجارب لتوزٌع الوحدات و التكرارات الطباعٌة على المنسوجات و االزٌاء 

 م الطباعى علً المانٌكان بافكار مبتكرة(.  لمجسمات وتوظٌف التصمٌ

ومن خالل تقٌٌم التجارب الفنٌة التى نفذها الطالب اظهرت ان التدرٌب العملى على توظٌف التصمٌم على خامات متنوعه 

 له اثر هام فى ادراك الطالب الهمٌة مالئمة التصمٌم والخامه حٌث انها " تلعب دورا فى اظهار ممٌزات او عٌوب الجسم

المصمم من اجله  كذلك حجم النقوش فى التصمٌم و مكان طباعتها و الملمس و انعكاس الضوء على الخامه كلها عوامل 

( كما ٌتضح اكتساب الطالب الخبره 717، ص 7112لها دورا هاما فى اظهار قوة التصمٌم ." ) ٌسري معوض ، 

 المناسب .العملٌة فى محاولة الربط بٌن االتجاه التصمٌمً مع التوظٌف 

 ثانٌا : الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة :

 تم استخدام مجموعه من األدوات و الوسائل التعلٌمٌة المتنوعه لتوصٌل محتوى الماده منها

 استخدام الفٌدٌو التعلٌمى واسالٌب العرض الفعال للمحتوى النظرى للماده و عرض التجارب السابقه و المعاصره.-

 تصاالت و االنترنت فى االطالع وتجمٌع المعلومات و احدث اتجاهات فى مجال التخصص .استخدام تكنولوجٌا اال-

استخدام الخامات والمالمس والصور المتحفٌة كمرجعٌة للسمات الفنٌه الممٌزه لكل حضاره و بعض المنتجات المتاحة -

 الهام .باالسواق وذات صلة باالتجاه التصمٌمً وتوظٌفها فى اعداد لوحات الصٌغه كمصدر 

استخدام االدوات الفنٌه من االلوان و االوراق و العٌنات التجرٌبٌة و الملمسٌة فى تنفٌذ االسكتشات و الرسم الٌدوي -

 لالفكار التصمٌمٌة.

 استخدام البرامج الرقمٌة فى اعداد التصمٌمات بمساعدة الحاسب .-
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 ات .استخدام الطباعة الرقمٌة فى طباعة عٌنات مبدئٌة على المنسوج-

 استخدام استخدام البرامج الرقمٌة فى اعداد المجموعات اللونٌة و التوظٌف على المانٌكان-

 استخدام خامات طبٌعٌة فى اعداد المانٌكان المجسم و توظٌف التصمٌم الطباعى علٌه فى نماذج اولٌة.-

-pc computer- graphic pen-scannerاستخدام مجموعه من االدوات و التكنولوجٌا المساعده مثل )  -

adobe Photoshop-digital camera-data show) 

 ثالثا : االنشطه التعلٌمٌة:

 مناقشة و تحلٌل المحتوى النظرى للمفاهٌم و السمات العامه لفنون بعض الحضارات المختلفه -

 التعرف على االتجاهات المعاصره و العالمٌه فى التصمٌم  و اتجاهات الموضة.-

 توضٌح لمفهوم االستلهام و اعادة الصٌاغة للعناصر الفنٌة بما ٌتناسب مع تصمٌم المنسوجات -

 شرح الهمٌة لوحات الصٌغة كأحد االدوات المساعده للمصمم فى استلهام افكار تصمٌمٌة.-

 التجرٌب و االستكشاف كاساس لتنمٌة الجانب االبتكارى للطالب.-

 الحوار و التحلٌل لمحتوى واهداف كل مرحلة تصمٌمٌة و اهمٌة ترابطها مع المراحل التالٌة.  -

مناقشه عن المشكالت التى واجهت الطالب فى مراحل العملٌة التصمٌمة الثالث و محاولة استنتاج اوجه القصور فى  -

 محتوى التعلٌمى للماده .

فنٌه توضح المام الطالب باهمٌة كل مرحله من المراحل التصمٌمٌة و  مجموعه من التكلٌفات للطالب فى شكل مخرجات-

 ربطها ببعضها البعض. 

 تحلٌل المشكالت التى ٌعرضها الطالب فى شكل تقارٌر ترفق مع التكلٌفات .-

 توظٌف التصمٌمات فى عٌنات ونماذج أولٌة توضح فكرة الطالب و رؤٌته االبتكارٌة. -

 س تحقٌق الهدف المطلوب فى كل من المراحل الثالث و العقبات.بطاقة استبٌان للطالب تقٌ -

 بطاقة قٌاس لمجموعة من المحكمٌن من االساتذه فى التخصص للمخرجات الفنٌة للطالب.  -

رابعا : التحلٌل الفنً لبعض الحلول التصمٌمٌة و لوحات الصٌغة باالستلهام من مصادر التراث و 

 ب:الحضارات المختلفة من تنفٌذ الطال

   

 ( التراث  االسالمً كمبعث لتصمٌم طباعة المنسوجات 2,1( لوحة الصٌغه رقم )1،2شكل )
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نوع التراث مصدر  -1
 االستلهام:

عناصرالتراث التى تم -2
 اختٌارها:

مصادر معرفٌة عن نوع -3
 التراث:

 ( 7،0التراث االسالمً شكل )-
 الزخارف النباتٌة .-
المتحفٌة, صور ومراجع وكتب من النت الزٌارات -

لفن الخزف,اطباق االسالمٌة, عٌنات لزخارف 
 محفورة على اخشاب,.
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 اعادة الصٌاغة : -4
 
االلوان الممٌزه لهذا  -5

 التراث:
 الفكرة التصمٌمٌة:-6
 

بتلخٌص التركٌبات البنائٌة لبعض الزخارف النباتٌة -
و تكرارها بشكل متماثل مع دمج وحذف بعض اجزاء 

 من الزخارف باالخرى 
 .االزرق بدرجاته و التركواز و االخضر و االحمر-
تعتمد على االحتفاظ بروح التراث االسالمى -

للوحدات الزخرفٌة بتناول بعض اجزاء منها دون 
دمجها باخرى مع التكرار المتماثل  التحوٌر فٌها و

 وهو نفس االسلوب الذي اشتهر به هذا التراث.

ف
ظٌ

تو
 ال

ور
ح
م

 

 نوع التوظٌف على الزي:  -7
التوزٌع التكرارى لطباعة -8

 الزي:
 
 الخامات المنفذه :  -9
 

 فستان حرٌمً.-
تكرار منتظم على كافة التصمٌم وتداخل مع -

االجزاء مع مساحات ساده غٌر مطبوعه فى بعض 
 .تعدد اتجاه التصمٌم

الخامات القطنٌة الخفٌفة للمجموعه الصٌفٌة و 
الصوفٌة ممزوجه بالفرو بااللوان االغمق للمجموعة 

 الشتوٌة .

 

     

 ( التراث  االسالمً كمبعث لتصمٌم طباعة المنسوجات 4,3( لوحة الصٌغه رقم )4،3شكل )
ام

له
ست

ال
 ا
ور

ح
م

 

 
نوع التراث مصدر  -1

 االستلهام:

عناصرالتراث التى تم -2

 اختٌارها:

مصادر معرفٌة عن نوع -3

 التراث:

 ( 4،9التراث االسالمً شكل ) -

 الزخارف الهندسٌة االسالمٌة .-

الزٌارات المتحفٌة, صور ومراجع من النت -

للزخارف الهندسٌة على ابواب المساجد و الشبابٌك و 

 االثاث الخشبً واالرابٌسك .

ر 
حو

م
ٌم

صم
لت
ا

 

 اعادة الصٌاغة : -4

 

االلوان الممٌزه لهذا  -5

 التراث:

 الفكرة التصمٌمٌة:-6

 

بتبسٌط الوحدات الهندسٌة واعادة فك تركٌبها البنائً -

مع التكبٌر و التصغٌر للعناصروتحوٌرها لتحقٌق 

 التناغم و االتزان بالتصمٌم 

 .البنً بدرجاته و التركواز و االخضر -

ب التشابه مع روح فى  الزخارف تعتمد على تقرٌ-

االصلٌة دون المبالغه فى التحوٌر و التشوٌه فٌها مع 

 التلخٌص فى تراكباتها وتداخلها.

ف
ظٌ

تو
 ال

ور
ح
م

 

 نوع التوظٌف على الزي:  -7

التوزٌع التكرارى لطباعة -8

 الزي:

 

 الخامات المنفذه :  -9

 

 فستان و عباٌة حرٌمً.-

التصمٌم و التنوع فى احجام تكرار منتظم على كافة -

 .الوحدات فى اجزاء الزي مع تعدد اتجاه التصمٌم

الخامات القطنٌة الخفٌفة للمجموعه الصٌفٌةبااللوان 

الفاتحه مع التركواز و خامة الصوف بااللوان االغمق 

 للمجموعة الشتوٌة .
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 ( التراث  الفرعونً كمبعث لتصمٌم طباعة المنسوجات 6,5( لوحة الصٌغه رقم )6،5شكل )

ام
له

ست
ال
 ا
ور

ح
م

 

 

نوع التراث مصدر  -1

 االستلهام:

عناصرالتراث التى تم -2

 اختٌارها:

مصادر معرفٌة عن نوع -3

 التراث:

 ( 5،6التراث الفرعونً شكل ) -

 الزخارف النباتٌة المصرٌة القدٌمة .-

الزٌارات المتحفٌة, صور ومراجع من النت -

لمشاهد على جدران معابد و توابٌت و زخارف 

 على منتجات فرعونٌة  .

ٌم
صم

لت
 ا
ور

ح
م

 

 اعادة الصٌاغة : -4

 

االلوان الممٌزه لهذا  -5

 التراث:

 الفكرة التصمٌمٌة:-6

 

التحوٌر فى بعض تفاصٌل العناصر الزخرفٌة و -

المبالغة فى التكبٌر او التصغٌر لتحقٌق اتزان و 

 اٌقاع 

اكاسٌد من االحمر الطوبً و الفٌروزي واالخضر -

 و االصفر 

تعتمد الفكره التصمٌمٌة على تحقٌق االتزان بٌن -

المساحات و توزٌع الكتل الزخرفٌة و عدم االعتماد 

لتناظر فى التكوٌن مع على التماثل و ا

التحوٌروالدمج بٌن الوحدات الزخرفٌة النباتٌة و 

المساحات و المالمس اللونٌة فى شكل شرائط 

 متضافرة مع االرضٌة.

 

ف
ظٌ

تو
 ال

ور
ح
م

 

 نوع التوظٌف على الزي:  -7

التوزٌع التكرارى لطباعة -8

 الزي:

 

 الخامات المنفذه :  -9

 

 شال حرٌمً .-جوب حرٌمً-

واحد على كافة التصمٌم مع تكبٌر فى تكرار -

احجام الوحدات فى اجزاء الزي مع انتظام اتجاه 

 .التصمٌم

الخامات الشٌفون الخفٌفة للمجموعه الصٌفٌةبااللوان 

الفاتحه مع التركواز و خامة القطن بااللوان االغمق 

 للمجموعة الشتوٌة .

 

   
 ( تراث الفن االفرٌقً كمبعث لتصمٌم طباعة المنسوجات 8,7( لوحة الصٌغه رقم )8،7شكل )
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 ( تراث الفن الهندي كمبعث لتصمٌم طباعة المنسوجات 10,9( لوحة الصٌغه رقم )10،9شكل )

ام
له

ست
ال
 ا
ور

ح
م

 

 

نوع التراث مصدر  -1
 االستلهام:

عناصرالتراث التى تم -2
 اختٌارها:

مصادر معرفٌة عن نوع -3
 التراث:

 ( 01،3التراث الهندي شكل )-
 وحدات زخرفٌة نباتٌة  .-
الزٌارات المتحفٌة, صور ومراجع من النت بعض -

 –اكسسوارات -حزمة-منتجات القمشة مطرزه 
 صورزخارف الحنة.

ٌم
صم

لت
 ا
ور

ح
م

 

 اعادة الصٌاغة : -4
 
الممٌزه لهذا االلوان  -5

 التراث:
 الفكرة التصمٌمٌة:-6
 

تحلٌل التركٌب البنائً للزخارف النباتٌة المتشابكة -
 واعادة صٌاغتها بالتداخل مع عناصر تشكٌلٌة مجردة

 البنفسجً.-البرتقالً –الفوشٌا  -الذهبً -
تعتمد الفكره التصمٌمٌة على محاولة تحقٌق االٌقاع -

اللونٌة وتراكب و االتزان فى توزٌع المساحات 
المجموعات الزخرفٌة المتجاوره و التجرٌد فى 

 لها. الزخارف بدال من المحاكاه الحرفٌة

ام
له

ست
ال
 ا
ور

ح
م

 

 

نوع التراث مصدر  -1
 االستلهام:

عناصرالتراث التى تم -2
 اختٌارها:

مصادر معرفٌة عن نوع -3
 التراث:

 ( 2،2التراث االفرٌقً شكل ) -
 وحدات زخرفٌة هندسٌة  .-
الزٌارات المتحفٌة, صور ومراجع من النت بعض -

منتجات كالرٌش الملون المستخدم فى التٌجان و 
 اكسسوارات -االحزمة

ٌم
صم

لت
 ا
ور

ح
م

 

 اعادة الصٌاغة : -4
 
االلوان الممٌزه لهذا  -5

 التراث:
 الفكرة التصمٌمٌة:-6
 

تفكٌك مفردات العناصر الزخرفٌة الهندسٌة واعادة -
متشابكة و متسلسله فى مساحات دمجها فى تكوٌنات 

 متجاورة
 االلوان المشرقة و المتوهجه ذات التضاد اللونى. -
تعتمد الفكره التصمٌمٌة على اقتباس سمات الفن -

االفرٌقً و اسلوب توزٌع العناصر فى انتظامٌة و 
تشابك و الربط بٌن االلوان الزاهٌة فى االرضٌه 

باللون  ٌعلوها الزخارف الهندسٌة تكرارٌة صرٌحة
 االسوداو زخارف فى مساحات لونٌة متجاورة.

ف
ظٌ

تو
 ال

ور
ح
م

 

 نوع التوظٌف على الزي:  -7
التوزٌع التكرارى لطباعة -8

 الزي:
 
 الخامات المنفذه :  -9
 

 فستان حرٌمً.-
تكرار منتظم متماثل على كافة التصمٌم مع تصغٌر -

فى احجام الوحدات فى اجزاء الزي مع تعدد اتجاه 
 .التصمٌم

الخامات الشٌفون الخفٌفة للمجموعه الصٌفٌةبااللوان 
 الفاتحه مع البنٌات و الكحلً للمجموعة الشتوٌة .
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ف
ظٌ

تو
 ال

ور
ح
م

 

 نوع التوظٌف على الزي:  -7
التوزٌع التكرارى لطباعة -8

 الزي:
 
 الخامات المنفذه :  -9
 

 بنطلون حرٌمً. -بلوز حرٌمً-
فى  تكرار منتظم على كافة التصمٌم مع تصغٌر-

احجام الوحدات فى اجزاء الزي مع تعدد اتجاه 
 .التصمٌم

الخامات الحرٌر للمجموعه الصٌفٌةبااللوان الفاتحة و 
 الكحلٌو الذهبً للمجموعة الشتوٌة .

 

  خامسا : النتائج :

 بعد التطبٌق العملً للمقرر تم التوصل لمجموعة من النتائج التى تم تحلٌلها من خالل4

استمارة استبٌان الراء الطلبه المشاركٌن و االجراء الثانى 4 استمارات تقٌٌم للمخرجات الفنٌه للطالب بواسطة احد  أوال :

عشر محكما من اساتذة التصمٌم بكلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة حلوان لتقٌٌم مدى استفادتهم من المحتوى التعلٌمى المحاور 

 وبات المرتبطة بالبٌئة فى مستوى ادائهم .التصمٌمٌة الثالثة بالمقرر و اثر الصع

 تم وضع مجموعة من المعاٌٌر للطالب االلتزام بها فى وضع الحلول التصمٌمٌة وه4ً ثانٌا :

 
رقم 

 العبارة

 

ام
له

ست
ال
 ا
ور

ح
م

 

القدرة على تحدٌد السمات االساسٌة لنوع التراث من خالل تنوع المصادر  1

 المعرفٌة.

الصٌغة فى االستلهام ووضع الخطوط العرٌضة االستفادة من لوحات  2

 لالتجاه التصمٌمً.

 تطبٌق مفهوم اعادة الصٌاغة وتحلٌل العناصر الزخرفٌة . 3

 التمٌٌز بٌن العناصر التراثٌة االصلٌة و المقلدة كمصدر لالستلهام . 4
ٌم

صم
لت
 اا

ور
ح
م

 
 القدره على ابتكار تصمٌم طباعً باالستلهام من العنصر التراثً  5

 تحقٌق وحدة الشكل واسلوب توزٌع و تنظٌم العناصر فى التصمٌم. 6

 تنفٌذ تقنٌات الرسم و التصمٌم ببرامج الحاسب المتنوعة. 7

 عمل مخطط مبدئً للتصمٌم. 8

ف
ظٌ

تو
 ال

ور
ح
م

 

 التصمٌم البنائً لزي المرأة.توظٌف التصمٌم بما ٌتناسب مع  9

المالئمة بٌن التصمٌم الطباعى و االسلوب التكراري بما ٌتناسب مع اتجاه  10

 الموضة.

 -ازٌاء -االستفادة من العمل الجماعى بٌن التخصصات المختلفه ) طباعة 11

 نحت (.

 اظهار الطابع التراثً للتصمٌم و مالئمته للسوق المحلى.  12

ت 
با
عو

ص
ئة

بٌ
بال

 

 االستفادة االسالٌب المتنوعه فى تدرٌس المقرر. 13

 توفر االمكانٌات و خامات المختلفة لتنفٌذ التجارب الفنٌة . 14

 التواصل مع مؤسسات متخصصة فى مجال التصمٌم بسهوله. 15

 توفر المعارض الفنٌه و عروض االزٌاء و المتاحف قرٌبة دون مجهود.  16
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 وتم قٌاس مدى تحقق هذه المعاٌٌر  بواسطة استمارة استبٌان للطالب 

 وجاءت اجابات الطالب كما بالجدول التالى 4

رقم  

 العبارة

نعم 

(3) 

 الى حد ما %

(2) 

ال  %

(1) 

مج  مج %

 مرجح

متوسط 

 مرجح

% 

ب
تٌ
تر

ال
 

ام
له

ست
ال
 ا
ور

ح
م

 

1 8 80 2 20 - - 10 28 2,8 93,3 2 

2 9 90 1 10 - - 10 29 2,9 96,6 1 

3 7 70 3 30 - - 10 27 2,7 90 3 

4 1 10 7 70 2 20 10 19 1.9 63,3 4 

 40 103 2.57 85.8  

م 
مٌ

ص
لت
 اا

ور
ح
م

 

5 9 90 - - 1 10 10 28 2,8 93.3 2 

6 9 90 1 10 - - 10 29 2.9 96.7 1 

7 4 40 5 50 1 10 10 23 2.3 76.7 4 

8 8 80 1 10 1 10 10 27 2.7 90 3 

 40 107 2.67 89.2  

ف
ظٌ

تو
 ال

ور
ح
م

 

9 8 80 1 10 1 10 10 27 2.7 90 1 

10 6 60 3 30 1 10 10 25 2.5 83.4 2 

11 7 70 3 30 - - 10 27 2.7 90 1 

12 5 50 5 50 - - 10 25 2.5 83.4 2 

 40 104 2.6 86.7  

ئة
بٌ
بال

ت 
با
عو

ص
 

13 9 90 1 10 - - 10 29 2.9 96.7 1 

14 5 50 5 50 - - 10 25 2.5 83,4 3 

15 9 90 1 10 - - 10 29 2.9 96.7 1 

16 8 80 2 20 - - 10 28 2.8 93.3 2 

 40 111 2.77 92.5  

 160 425 2.6 88.6  

(  7.62ان متوسط درجات االداء فى هذه المرحلة   محور االستلهاموٌتضح من الجدول السابق الجابات الطالب عن 

( بنسبة 0%( ٌلٌها العبارة رقم)35,5( بنسبة) 7%( و جاء اعلى ترجٌح الجابة العبارة رقم )26.2بنسبة مئوٌة )  

%(. ٌدل على اهمٌة التمٌٌز فى اعداد لوحات 59.9( بنسبة ترجٌح ) 4%( و اقل نسبة للعباره رقم ) 39.9مئوٌة) 

فى االلهام بالتجاه التصمٌمً وأهمٌة تنوع المصادر المعرفٌه الالزمه للتعرف على سمات التراث محل الدراسة  الصٌغه

كما ٌدل على ضرورة اكساب الطالب القدرة على التمٌٌز بٌن العناصر التراثٌه االصلٌة و المقلده من خالل تكثٌف 

علومات وهو ما ٌصعب تنفٌذه فى كثٌر من الجامعات االقلٌمٌة الزٌارات المتحفٌة ولٌس االعتماد على النت فقط كمصدر م

 البعٌده عن المتاحف و المعارض الفنٌة .

( بنسبة مئوٌة  7.52فٌتضح من الجدول 4 ان متوسط درجات االداء فى هذه المرحلة   محور التصمٌم االبتكارىاما فى 

%( و 39.9( بنسبة مئوٌة) 6%( ٌلٌها العبارة رقم)35.2( بنسبة) 5( و جاء اعلى ترجٌح الجابة العبارة رقم )23.7)

لى تطبٌق اساسٌات التصمٌم فى %(و ٌدل على اهمٌة تدرٌب الطالب ع25.2( بنسبة ترجٌح ) 2اقل نسبة للعباره رقم ) 

تحقٌق ابتكار تصمٌم طباعً باالستلهام من العنصر التراثً االهتمام باستخدام برامج التصمٌم بالحاسب التى تساعده هذه 

 المرحله .

( بنسبة 7.5فٌتضح من الجدول 4 ان متوسط درجات االداء فى هذه المرحلة) محور التوظٌف على المنتج النهائًاما فى 

( بنسبة 07, 01%( ٌلٌها العبارة رقم)31( بنسبة) 3,00( و جاء اعلى ترجٌح الجابة العبارة رقم )25.2ٌة )% مئو
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نحت ( و نجاح اظهار  -ازٌاء -الجماعى بٌن التخصصات المختلفه ) طباعة %( و ٌدل على اهمٌة العمل29.4مئوٌة) 

 الطابع التراثً للتصمٌم و مالئمته للسوق المحلى.

( 7.22فٌتضح من الجدول 4 ان متوسط درجات االداء فى هذه المرحلة) صعوبات المرتبطة بالبٌئة التعلٌمٌةالاما فى 

( بنسبة 05%( ٌلٌها العبارة رقم)35.2( بنسبة) 06,09%( و جاء اعلى ترجٌح الجابة العبارة رقم )37.6بنسبة مئوٌة )

رر و ضرورة التواصل مع مؤسسات متخصصة فى %(وٌدل على اهمٌة التنوٌع فى اسالٌب تدرٌس المق39.9مئوٌة)

مجال التصمٌم كما ٌدل على وجود عالقة مباشره بٌن توفر االمكانٌات و خامات الالزمة للطالب لتنفٌذ التجارب الفنٌة 

 بالبٌئة التعلٌمٌة و المستوى  العام الداء الطالب  .

 ثالثا: استمارات تحكٌم العمال الطالب الفنٌة من المتخصصٌن.

تم تحكٌم اعمال الطالب من لوحات صٌغة تم تنفٌذها باالستلهام من التراث و الحضارات المتنوعة بواسطة احد عشر 

استاذا متخصصا فى تصمٌم طباعة المنسوجات بكلٌة الفنون التطبٌقٌه جامعة حلوان لكل مرحلة من المراحل الثالثة 

 لوحة وكانت النتائج كما بالجدول4 41من اجمالى  01ً وعددها بتحكٌم اللوحات السابقة التى تم اختٌارها بشكل عشوائ

محور 

 االستلهام

( 
از

مت
م

4)
 

 

% 

( 
دا
ج
د 

جٌ
3)

 

% 
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 4 75 3 33 11 - - 27.3 3 45.4 5 27.3 3 (1لوحة )

 8 50 2 22 11 - - 27.3 3 45.6 6 18.3 2 (2لوحة )

 1 84.1 3.36 37 11 - - 9.1 1 45.4 5 45.4 5 (3)لوحة 

 2 81.8 3.27 36 11 - - 9.1 1 45.6 6 36.4 4 (4لوحة )

 2 81.8 3.27 36 11 - - 9.1 1 45.6 6 36.4 4 (5لوحة )

 1 84.1 3.36 37 11 - - 9.1 1 45.4 5 45.4 5 (6لوحة )

 7 61.4 2.45 27 11 - - 63.6 7 27.3 3 9.1 1 (7لوحة )

 5 65.9 2,63 29 11 - - 63.6 7 9.1 1 27.3 3 (8لوحة )

 3 77.3 3.09 34 11 - - 27.3 3 36.4 4 36.4 4 (9لوحة )

 3 77.3 3.09 34 11 - - 27.3 3 36.4 4 36.4 4 (10لوحة )

         110 325 2.95 65.7 6 

(  7.36ان متوسط درجات المحكمٌن ٌتضح من الجدول السابق بتحكٌم مخرجات الطالب فى محور االستلهام ٌتضح 

%( 20,2( بنسبة مئوٌة) 4%( ٌلٌها اللوحة رقم)24,0( بنسبة) 9( و جاء اعلى ترجٌح للوحه رقم )56,2بنسبة مئوٌة )

وهو ما ٌفسر اهمٌة توفٌر امكانٌات فنٌة و تدرٌبٌة اكثر لمرحلة  %(61( بنسبة ترجٌح ) 7و اقل نسبة للوحة رقم ) 

 .حتاج وقتا اكثر من تٌرم واحد خاصة مع صعوبات بٌئٌة تحول دون توفٌر كافة االمكانٌات االستلهام التى ت

محور 
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 6 70.4 2.81 31 11 - - 36.4 4 45.4 5 18.3 2 (1لوحة )

 2 84.1 3.36 37 11 - - 9.1 1 45.4 5 45.4 5 (2لوحة )

 5 72.3 2.90 32 11 - - 36.4 4 36.4 4 27.3 3 (3لوحة )

 3 79.5 3.18 35 11 - - 27.3 3 27.3 3 45.4 5 (4لوحة )

 1 86.4 3.45 38 11 - - 9.1 1 36.4 4 45.6 6 (5لوحة )

 2 84.1 3.36 37 11 - - 18.3 2 27.3 3 45.6 6 (6لوحة )

 8 65.9 2.63 29 11 - - 45.6 6 27.3 3 18.3 2 (7لوحة )



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

614 

 7 68.2 2.72 30 11 9.1 1 45.4 5 9.1 1 36.4 4 (8لوحة )

 2 84.1 3.36 37 11 - - 18.3 2 27.3 3 45.6 6 (9لوحة )

 4 72.7 2.90 32 11 - - 36.4 4 36.4 4 27.3 3 (10لوحة )

         110 338 3.07 76.7  

(  9.12مخرجات الطالب فى محور التصمٌم ٌتضح ان متوسط درجات المحكمٌن ٌتضح من الجدول السابق لتحكٌم 

%( 24.0( بنسبة مئوٌة) 4%( ٌلٌها اللوحة رقم)25.4( بنسبة) 6( و جاء اعلى ترجٌح للوحه رقم )25.2بنسبة مئوٌة )

مهارة القدره على  %( مما ٌدل على نجاح المقرر فى اكساب الطالب56.3( بنسبة ترجٌح ) 2و اقل نسبة للوحة رقم ) 

ابتكار تصمٌمات عصرٌه مستوحاه من فنون الحضارات المتنوعة و االستلهام من عناصر التراث المتنوعة تتناسب مع 

 السوق المحلً .

 

محور 
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 8 61.4 2.45 27 11 - - 36.4 4 45.4 5 9.1 1 (1لوحة )

 4 81.8 2.27 36 11 - - 18.3 2 36.4 4 45.4 5 (2لوحة )

 1 93.2 3.72 41 11 - - - - 27.3 3 72.8 8 (3لوحة )

 3 84.1 3.36 37 11 - - 9.1 1 45.4 5 45.4 5 (4لوحة )

 2 86.4 3.45 38 11 - - 18.3 2 18.3 2 63.6 7 (5لوحة )

 4 81.8 3.27 36 11 9.1 1 9.1 1 27.3 3 45.6 6 (6لوحة )

 6 68.2 2.72 30 11 - - 45.4 5 36.4 4 18.3 2 (7لوحة )

 7 63.6 2.54 28 11 - - 63.6 7 18.3 2 18.3 2 (8لوحة )

 4 81.8 3.27 36 11 - - 27.3 3 18.3 2 45.6 6 (9لوحة )

 5 77.3 3.09 34 11 - - 27.3 3 36.4 4 36.4 4 (10لوحة )

         110 343 3.11 77.9  

(  9.00ٌتضح من الجدول السابق لتحكٌم مخرجات الطالب فى محور التوظٌف ٌتضح ان متوسط درجات المحكمٌن) 

%( 25.4( بنسبة مئوٌة) 6%( ٌلٌها اللوحة رقم)39.7( بنسبة) 9( و جاء اعلى ترجٌح للوحه رقم )22.3بنسبة مئوٌة )

%(. ٌدل على اهمٌة و دور العمل الجماعى و تكامل االدوار بٌن 50.4ترجٌح ) ( بنسبة 0و اقل نسبة للوحة رقم ) 

التخصصات المختلفة فى تعلٌم التصمٌم و ان توفٌر سبل التعاون المشترك بٌن طالب القسم و التخصصات المختلفة ٌساهم 

 فى تنمٌة الجوانب االبداعٌة وتطوٌر القدرة االبتكارٌة للطالب.

 البحث :سادسا : توصٌات 

ٌوصً البحث باهمٌة تضافر العدٌد من الجهود المتبادلة بٌن المؤسسات االكادٌمٌة لكلٌات الفنون التطبٌقٌة و الشركات  

و المصانع تمد الطالب بخبرات تنمً قدراته االبداعٌه ضمن المقررات الدراسٌه لمواد التصمٌم و توفر له البٌئه االبداعٌة 

ة الالزمه لرفع كفائتهم االبتكارٌه فى سبٌل العداد جٌل من المصممٌن المؤهلٌن لسوق العمل المناسبه و المصادر المعرفٌ

 من خالل بروتوكوالت تعاون متبادلة تكفل المصلحه المتبادله بٌن الطرفٌن 

 ٌوصى البحث باالهتمام بالدراسات و االبحاث التى تسعى لتطوٌر المستمر فى مقررات المواد الفنٌه و العملٌه فى 

المؤسسات االكادٌمٌه الفنٌه لمواكبة التغٌرات المستمره فى االتجاهات االبداعٌه  لتصمٌم المنتجات خاصة المنتجات 

 المرتبطة بمجال التصمٌم و الموضه و المنسوجات
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تطوٌر مقررات التصمٌم بالقسم ٌتطلب تٌسٌر سبل تواصل الطالب بالخبرات االجنبٌة و بٌوت االزٌاء العالمٌة فى  

اد التصمٌم بالقسم للمساهمة فى االرتقاء بمستوى التصمٌمات المستوحاه من العناصر التراثٌه والتى تحمل الهوٌة مو

 القومٌة لتضعها فى مستوى المنافسه العالمٌة .

ٌوصً البحث بمقترح ربط مقررات التصمٌم بٌن مختلف االقسام فى ورش عمل مشتركة تشمل تكامل االدوار بٌنها و  

فى جمٌع مراحل التصمٌم او بعد االنتاج النهائً كاالعالن و التصوٌر الفوتوغرافى و الحلً و االكسسوارات .. بٌن بعض 

 الخ  لتطوٌر مقررات التصمٌم

ٌوصً البحث بمقترح ربط مقررات التصمٌم باالقسام المناظرة باالكادٌمٌات الفنٌه المتخصصه بالخارج و تبادل  

 الخبرات و تقٌٌم النتائج . 
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