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 :Keywordsكلمات دالة   :Abstractملخص البحث 
تُعتبرصناعة األحذية من أقدم الحرف التى عرفها اإلنسان حيث تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث كانت 

مجرد عنصر وظيفي،  وظيفة الحذاء األساسية حماية القدم من العوامل الخارجية، ثم أصبحت األحذية أكثر من

فقد لعبت دوًرا دالليًا هاًما فى تاريخ حضارات الشعوب، وقد مرت موضة األحذية عبر القرون بالعديد من 

وتبرز أهمية  المراحل واتخذت أشكااًل كثيرة عبر العقود المختلفة كما تأثرت بالتغيرات التاريخية والسياسية.
ن الجمع بين األصالة والحداثة وتوافره فى العديد من األشكال ما يناسب تصميم أحذية اإلليو لما يتميز به الحذاء م

العديد من المناسبات المختلفة ويمكن ارتداءه على مدار فصول العام، وحتى يصل الحذاء لشكله النهائى يمر 

دة تتكون بالعديد من المراحل يتصدرها مرحلة التصميم والتى تنبع أهميتها من كونها األصعب ألنها عملية معق

من العديد من الخطوات فكريًا ثم عمليًا، وتتطلب من مصمم األحذية تقديم تصميم مبتكر برؤية مصاغة إبداعيًا 

ويهدف البحث إلى دراسة اتجاهات  تتحقق فيها أسس وعناصر التصميم تجذب االنتباه وتلبى احتياجات المستهلك.

وحات اإللهام العالمية كمصدر لوضع تصميمات مقترحة الموضة الحديثة فى أحذية اإلليو الرجالى فى ضوء ل

ألحذية اإلليو الرجالى، حيث اتبع البحث المنهج الوصفى التحليلى لدراسة أثر اتجاهات الموضة على تصميم 

مجموعات  3أحذية اإلليو الرجالى باستخدام لوحات اإللهام، باإلضافة إلى الدراسة التطبيقية من خالل وضع 

تصميمات تتضمن أنواع أحذية اإلليو المختلفة باالعتماد على  5ة  تتكون كل مجموعة من تصميمية مقترح

 من حيث الخطوط واأللوان والخامات والتقنيات.٢٠٢٢ -٢٠٢١لوحات اإللهام وفقًا ألحدث خطوط الموضة لعام 

الل السادة األكاديمين )عينة ثم قامت الباحثة بتقييم التصميمات المقترحة باستخدام استمارة تقييم تم تحكيمها من خ

وتوصل البحث إلى ضرورة   البحث( والوصول ألفضل التصميمات المقنرحة من الناحيتين الوظيفية والجمالية.
 ميفي مجاالت تصم ةيلوحات اإللهام بالموضة العالم ةيدراسة المصمم ألحدث اتجاهات الموضة العالمية، وأهم

دراسة وتحليل المصادر الفنية محل االستلهام الستخالص مدلوالتها ثم  األحذية المختلفة، وضرورة التعمق فى

والعمل على تطوير أساليب التصميم ومتابعته لكل جديد فى مجال  حذية،توظيفها فى ابتكارات جديدة فى مجال األ

افسية الموضة من حيث الخامات األساسية والمساعدة وكذلك أساليب التشغيل، مما يسهم فى رفع القدرة التن

 لصناعة األحذية فى مصر.
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  Introductionمقدمة 
تُعتبرصناعة األحذية من أقدم الحرف التى عرفها اإلنسان حيث 

تعود إلى عصور ما قبل التاريخ كما تُظهر الرسوم الجدارية على 
كانت وظيفة الحذاء األساسية حماية القدم من حيث الكهوف، 

أصبحت ، ثم (Aki Choklat, 2012, 10)العوامل الخارجية 

األحذية أكثر من مجرد عنصر وظيفي، فقد لعبت دوًرا دالليًا هاًما 
فى تاريخ الحضارات وخالل هجرة الشعوب وحتى النزعات 

االستهالكية، فلم يقتصر دور األحذية فى مساعدة األفراد على 

الحركة واكتشاف محيطهم فحسب، بل عملت أيًضا كأدوات للتمييز 

ألشخاص وفقًا لوضعهم االجتماعي االجتماعي ساهم فى تصنيف ا
والعرقي تبعًا لكل عصر، وعندما توطدت العالقة بين األحذية 

واألزياء أصبحت األولى انعكاسًا لألخيرة ومعياًرا للنقد األخالقي 

 واالجتماعي واالقتصادي لكل عصر.
(Sara  Guengerich, 2013, 159) 

ديه يمثل األحذية هي كيانات ذات مغزى ورمزية، ألن ما نرتف

رغباتنا أو احتياجاتنا اليومية وغالبًا ما يساعدنا امتالك وارتداء 
المالبس واألحذية على إبراز سمات معينة لشخصيتنا للعالم 

الخارجي، وبناًء على ذلك يمكن للحذاء أن يكشف الكثير عن " 

الهوية الفردية" من خالل الدافع والرضا عن "التصميم الذاتي 

فمن (، لذا Anna Catalani, 2015, 567ت" )والتعبير عن الذا
قديم األزل استخدمت األحذية أيًضا للداللة على المهن والطبقات 

المختلفة، كما استخدمت أيًضا للتفرقة بين الجنسيات المختلفة، فهى 

تعرض العديد من مظاهر ثقافات الماضي وتوضح الخصائص 
 التي تتصف بها المجتمعات عبر القرون.

عتبر صناعة األحذية من الصناعات التحويلية الرائدة فى وحاليًا ت

العالم القائمة على المواد الخام والظروف الجغرافية والقوى العاملة 

   .التي تعتبرمن العوامل األساسية التي تساعد على نموها وتطورها
(Abu Sayid Mia et al, 2017, 1  ) 

وب الشائع في أما مفهوم الموضة في قاموس األزياء فهو االسل 

وقت معين وتعني األناقة أو السعادة أو حتى القبح )الرديء(، 
والموضة أسلوب من التعبير في أي فن، وتظهر بوضوح في 

،  2014المالبس، في االتزان أو الخط أو اللون.)يسري معوض، 

، كما عرفها كرستوفر بريوارد بأنها فكرة ناتجة عن العملية ( 130
، ونظام ابتكارى لتلبية وتشجيع متطلبات اإلبداعية والصناعية

المستهلكين الموسمية والثقافية لتحديد وتعريف التحول فى الهويات 

والعالقات االجتماعية، وتعرف أيًضا بالنظام االبتكارى الذى يدور 

حول الصناعة والمستهلكين ومقترن باألجندات االجتماعية 
 (322، 2017والثقافية. )إيناس العقدة، 

(  فتكون التنبؤات Mood Boardوحات اإللهام لألزياء )أما ل

أسس وعناصر تصميمية ملبسية "بنائية  العالمية للموضة من
وزخرفية" متداخلة ومندمجة مع بعضها البعض لتبدو وكأنها لوحة 

لتصميم  متناغمة العناصر كمصدر إلهام بعينه فنية تسرد قصة

 (201، 2014)شرين سيد،  األزياء بأنواعها المختلفة. 

وقد مرت موضة األحذية عبر القرون بالعديد من المراحل 
واتخذت أشكااًل كثيرة عبر العقود المختلفة واتصلت بشكل مباشر 
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بموضة المالبس التي بدأت بالحماية ثم ارتبطت بعلية القوم 
والطبقة األرستقراطية، كما تأثرت بالتغيرات التاريخية والسياسية، 

ألحذية بالتبعية وكان للتطور االقتصادي وانعكست على موضة ا

 .ثم التطور التكنولوجي أبلغ أثر في تطور األحذية نوم
وتبرز أهمية تصميم أحذية اإلليو فى الوقت الراهن خصوًصا مع 

التوسع فى انتشار األحذية الرياضية وإقبال المستهلكين عليها من 

مرونة، لذا كافة الفئات العمرية لما تتمتع به من خفة الوزن وال
أصبح مصممى األحذية الرجالي فى مواجهة تحديات جديدة تتمثل 

فى تصميم األحذية التي توفر الراحة دون التنازل عن الشكل 

(Style ) وهو ما يتميز به حذاء اإلليو الذى يجمع بين األصالة

والحداثة فى آن واحد ويتوافر فى العديد من األشكال سواء 
ما يناسب العديد من المناسبات الرسمية  الكالسيكية أو الكاجوال

 وغير الرسمية ويمكن ارتداءه على مدار فصول العام.

وحتى يصل الحذاء لشكله النهائى يمر بالعديد من المراحل 
يتصدرها مرحلة التصميم وتعتبر األصعب ألنها عملية معقدة 

تتكون من العديد من الخطوات فكريًا ثم عمليًا تتمثل فى البحث عن 

صدر لإللهام وفقًا لخطوط الموضة ثم صياغة األفكار وترتيبها، م
ثم محاولة ربطها مع الخامات واألدوات المتاحة مع مراعاة 

التناسق سواء فى الخامات األساسية والمساعدة أو ألوان الجلود مع 

البطانات مع النعال؛ ليخرج للنور تصميم مبتكر برؤية مصاغة 

ناصر التصميم تجذب االنتباه وتلبى إبداعيًا تتحقق فيها أسس وع
 احتياجات المستهلك.

تجد الباحثة دراسات سابقة ترتبط بشكل مباشر بموضوع البحث 

ولكن وجدت بعض الدراسات السابقة المرتبطة بشكل غير مباشر 
(  2020 -دراسة )مريم عباس الحسينىبموضوع البحث منها 

ستخدام الطباعة بعنوان " اتجاهات الموضة فى تصميم األحذية با

والتى هدفت لدراسة اتجاهات الموضة فى مجال تصميم الرقمية" 

األحذية النسائية، والتعرف على أساليب الطباعة الرقمية المناسبة 
لزخرفة خامات تصنيع األحذية النسائية، وكذلك تحديد الخامات 

المناسبة لصناعة األحذية النسائية والتى يمكن زخرفتها باستخدام 

عة الرقمية، ثم تصميم وتنفيذ نماذج من األحذية النسائية وفقًا الطبا
اتجاه للموضة فى األحذية فى  ١١لذلك، وتوصلت الدراسة  لوجود 

عوامل مؤثرة على حركة ٧، ووجود  ٢٠٢١إلى  ٢٠١٨الفترة من 

الموضة فى األحذية النسائية وهى: )الظروف االقتصادية، التقدم 
الحديثة ، التغيرات الموسمية ،  التكنولوجى، وسائل االتصال

 مدونين الموضة، البيئة االجتماعية، طبيعة تصميم المنتج(.

( بعنوان " مشكالت تصميم 2021 -دراسة )سارة خالد العترو

وتتناول الدراسة العوامل المؤثرة فى  وإعداد نماذج أحذية اإلليو"
عمليتى تصميم وإعداد نماذج أحذية اإلليو الرجالى وأبرز 

مشكالت التى تواجه هاتين المرحلتين وأسبابها اعتمادًا على ال

دراسة ميدانية لعدد من المصانع والورش المنتجة ألحذية اإلليو 
الرجالى فى مصر، ثم وضع حلول ومقترحات للتغلب عليها 

توصل البحث ، كما للنهوض بالصناعة ورفع مستوى جودة المنتج

كز متخصصة تهتم إلى ضرورة دعم هذه الصناعة بإنشاء مرا
باإلبداع وتشكل خطوط الموضة مع التركيز على موضة القالب، 

والتجديد واالبتكار فى خامات تصنيع األحذية، وتشجيع المشاركة 

فى المعارض المحلية والدولية لفتح أسواق جديدة والتوسع فى 

استخدام برامج تصميم األحذية المتخصصصة لالستفادة من 
رفع كفاءة العاملين وزيادة اإلنتاج المحلى  مميزاتها، والعمل على

 للحد من االستيراد.

( بعنوان "دراسة لدور 2014 -ودراسة )شرين سيد حسن
توضح الدراسة أهمية دور  لوحات الصيغة في تصميم األزياء"

لوحة الصيغة / اإللهام لألزياء بالموضة العالمية في مجال تصميم 

ضوء عدة نقاط هى:  األزياء وصناعة المالبس الجاهزة في

التعرف على لوحة اإللهام بالموضة العالمية في مجال تصميم 
األزياء، وإمكانية استخدامها بالموضة العالمية كمصدر استلهام 

لوضع حلول تصميمية والتغلب على الصعوبات التي تواجه 

القائمين على صناعة المالبس الجاهزة، والتعرف على دور لوحة 
صميم األزياء، وتوصلت الدراسة إلى أن لوحة اإللهام في مجال ت

اإللهام لألزياء بالموضة العالمية لها دور أساسي في تصميم وإنتاج 

المجموعات المتناسقة لموسم بعينه، وإعداد كافة األوراق المستندية 
التصميمية الخاصة بتنفيذها بأسلوب منطقي ومراحل صحيحة 

 .إلسكتش الخاص بهالضمان الحصول على قطعة ملبسية مطابقة ل

( 2016 -خيرية عبدالفتاح عبدالعزيز، محمد عبد الواحد) ودراسة

 بعنوان: "قياس القدرة التنافسية لصناعة الجلود في مصر"
والتي هدفت إلى قياس القدرة التنافسية لصناعة الجلود في مصر 

من خالل أربعة محاور)الكشف عن األهمية االقتصادية لصناعة 

ف على التحديات والمعوقات التي تواجه صناعة الجلود، والتعر
الجلود، وقياس القدرة التنافسية لصناعة الجلود في مصر، وتتبع 

المحور الرابع محاور تنمية صناعة الجلود(، وتوصل البحث إلى 

وجود أهمية اقتصادية لصناعة الجلود تتمثل في فرص العمل 
ة الجلود تواجه وارتفاع نسبة القيمة المضافة، كما تبين أن صناع

في مصر الكثير من المشكالت والمعوقات التي تحرمها من 

االستفادة من بعض المميزات التي تمتلكها مصر في الجلود، كما 
أشارت النتائج إلى أنه يجب العمل على تطوير المؤسسات وتحديث 

الصناعة لرفع الكفاءة التسويقية لصادرات األحذية والمصنوعات 

 الجلدية.

ألن تصميم أحذية اإلليو لم تنل حظها الكافى من الدراسة ونظًرا 
األكاديمية، حيث تعتمد هذه الصناعة محليًا على الخبرة المتوارثة 

عبر األجيال، دون وجود قواعد وأسس علمية واضحة لوضع 

تصميمات ترقى إلى مستوى المنافسة العالمية، واعتماد كثير من 
لإلبداع أو االبتكار لذا ظهرت المصممين على التقليد دون االتجاه 

الحاجة الماسة إلى دراسة اتجاهات الموضة الحديثة فى أحذية 

اإلليو الرجالى فى ضوء لوحات اإللهام التى لم تحظى بالبحث 

والدراسة الكافيتين خصوًصا فى مجال تصميم األحذية، لتحسين 
جودة عملية التصميم ومحاولة النهوض بهذه الصناعة الهامة فى 

 ر.مص

 :Statement of the  problemمشكلة البحث 
  Researchيمكن صياغة مشكلة البحث فى التساؤالت اآلتية 

problem: 
 ما األنواع المختلفة ألحذية اإلليو الرجالى؟ .1

 ما اتجاهات الموضة الحديثة فى تصميم األحذية الرجالى؟ .2

لوضع أفكار  ما إمكانية استخدام لوحة اإللهام كمصدر .3
ألحذية اإلليو الرجالى تتفق مع خطوط الموضة تصميمية 

 العالمية؟

ما آراء السادة المتخصصين فى التصميمات المقترحة ألحذية  .4
 اإلليو الرجالى من الناحيتين الفنية والوظيفية؟

 : Significanceالبحث  أهمية
 تناول نوع هام من األحذية الرجالى بالبحث والدراسة. .1

يم فى مجال صناعة األحذية تسليط الضوء على عملية التصم .2

 وأهمية مواكبة خطوط الموضة العالمية.
إبراز أهمية تطوير أساليب التصميم ونشر ثقافة اإلبداع،  .3

 ومن ثم توظيفها فى ابتكارات جديدة فى مجال األحذية.

تحقيق الميزة التنافسية لصناعة األحذية فى األسواق المحلية  .4

بداعية وتحسين جودة والعالمية من خالل تطوبر األفكار اإل
 تصميم األحذية الرجالي.

ربط البحث العلمى والدراسات األكاديمية بالصناعة لتأهيل  .5

 الخريجين بما يحتاجه سوق العمل.
مساهمة أكاديمية للمكتبة العربية من خالل دراسة علمية  .6

متخصصة في تصميم حذاء اإلليو الرجالي ليستفيد منها 

 ن بهذا المجال.الباحثون والُمنتجون والمهتمو

 :Objectivesأهداف البحث 
 دراسة األنواع  المختلفة ألحذية اإلليو الرجالى. .1



Nadia Khalil et al. 135 

 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

التعرف على اتجاهات الموضة الحديثة فى تصميم األحذية  .2
 الرجالى.

دراسة مراحل تصميم األحذية الرجالى ومفهوم مصمم  .3

 األحذية.
 التعرف على دور لوحة اإللهام فى مجال تصميم األحذية. .4

مقترحات تصميمية ألحذية اإلليو الرجالى تتفق مع وضع  .5

 خطوط الموضة العالمية باستخدام لوحة اإللهام.

 :Research Delimitationحدود البحث 
 يقتصرهذا البحث على :

 دراسة أنواع أحذية اإلليو الرجالي. .1
فى  2022/  2021دراسة اتجاهات الموضة الحديثة لعام  .2

 تصميم أحذية اإلليو الرجالي.

 (.Mood Boardدراسة لوحات اإللهام ) .3
 3( تصميًما ألحذية اإلليو الرجالى فى شكل 15وضع ) .4

باستخدام  (collectionsمجموعات تصميمية )

 . (Adobe Photoshop)برنامج

 :Methodologyمنهج البحث 
يتبع هذا البحث المنهج الوصفى التحليلى لدراسة أثر اتجاهات 

و الرجالى باستخدام لوحات الموضة على تصميم أحذية اإللي

 اإللهام، باإلضافة إلى الدراسة التطبيقية.

 : Tools أدوات البحث
استمارة تحكيم لتقييم التصميمات المقترحة من قبل السادة  -

 أعضاء هيئة التدريس المتخصصين.

 : Sample عينة البحث
( من مصممى أحذية اإلليو الرجالى لالستفادة من 5عدد ) -

 تصميم األحذية. خبراتهم فى مجال

( من السادة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين 10عدد ) -
 لتحكيم بنود استمارة تقييم التصميمات المقترحة.

( من السادة المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس 12عدد ) -

بقسمى الصناعات الجلدية والمالبس والنسيج بكلية االقتصاد 

ل استمارة المنزلى لتقييم التصميمات المقترحة من خال
 االستبيان لتقييم التصميمات المقترحة.

 : Research Termsمصطلحات البحث
 :(Fashion Trendsاتجاهات الموضة )

  تستخدم كلمة "الموضة" بمعنى نموذج أو نمط أو صيغة في

حالة متفقة مع العرف االجتماعي أو الذوق، وهي تطبيق 

ينة.      لنمط أو سلوك سائد ومميزات خاصة بفترة زمنية مع
 (82، 2016)سهير عثمان، وآخرون، 

  والموضة ليست شيئًا ثابتًا فهى متحركة وحركتها لها

اتجاهات قابلة للقياس واإلدراك بواسطة المراقبين، وتلك 

االتجاهات هى ما تعرف ب "اتجاهات الموضة"، واتجاهات 
الموضة تغطى جميع عناصر التصميم فهناك اتجاهات فى 

ت فى الملمس والخامات وغير ذلك. )السيد األلوان واتجاها

 (2، 2020النشار،

 : (Design)التصميم 

  التصميم عملية عقلية منظمة نستطيع بها التعامل مع أنواع

متعددة من المعلومات واإلمكانيات والخبرات ودمجها فى 

واإلنتهاء برؤية محددة لتلك  األفكارمجموعة واحدة من 

هداف المرجوة وظيفيا وجماليًا، األفكار تتحقق من خاللها األ
وعادة تظهر هذه الرؤية فى شكل رسومات أو مخطط للعينة 

تشمل جميع المعلومات الالزمة إلنتاجها وتحمل فى جوانبها 

 (11، 2016قيًما فنية.  )لمياء حسن السنهورى، 

  وتعرف الباحثة التصميم إجرائيًا بأنه "عملية صياغة أفكار
والخبرات  اإلنسانيتآلف فيها الفكر وحلول تصميمية متفردة ي

الشخصية؛ لتحقيق جوانب وظيفية أو جوانب جمالية أو دمج 
الجانبين معاً من خالل عناصر وأسس التصميم ووضعها في 

تكوين معين، وتتأثر بالكثير من العوامل وباختالف الظروف 

 الزمانية والمكانية ".

 : (Footwear) الحذاء

 إكسفورد هو "غطاء للقدم يصنع  الحذاء كما ورد فى قاموس

عادة من الجلد يضاف له نعل قوى، وال يتخطى الكاحل".  

(https://en.oxforddictionaries.com) 

  األغطيةأما تعريف قاموس كامبريدج له فهو " زوج من 
للقدمين، يصنع عادة من مواد قوية مثل الجلود، مع جلد 

ن به كعب".         سميك أو نعل بالستيكى كقاعدة وعادة ما يكو

(http://dictionary.cambridge.org/us) 

  هو كل ما يرتدى في إجرائيًا بأنه "الحذاء وتعرف الباحثة

القدم لحمايتها ومساعدتها على أداء وظائفها المختلفة، 
ويتكون من جزئين رئيسيين : الطبقة العلوية )وجه الحذاء( 

ً ما تصنع من الجلود بأنواعها المخت لفة أو بعض وغالبا

األقمشة الثقيلة، والطبقة السفلية )النعل( الذي يصنع من 
خامات متنوعة تتسم بالمرونة سواء كانت طبيعية أو 

صناعية، ويدخل في عملية تصنيع الحذاء الكثير من الخامات 

 المساعدة ومستلزمات اإلنتاج ".

 : (Moccasin) اإلليو

 ذي يغطي جانبي يتكون اإلليو من جزئين رئيسيين : الجسم ال

وأسفل القدم ويلحق به نعل والجزء العلوي من الحذاء 

)الفرنشة / اللسان( الذي يغطي الجزء العلوي من القدم 

يمكن أن يحتوى الحذاء علي تفاصيل و ،ويحاك يدوياً بالجسم
أخري مثل جزء خلفي )فورتي( منفصل، وقد يُضاف لوجه 

عقد برباط( أو الحذاء )للفرنشة( جوانب )إذا كان الحذاء يُ 

 .إضافة تفاصيل زخرفية )شريط مع إكسسوار(
(http://tatyz.com/blog) 

  وتعرفه الباحثة إجرائيًا "حذاء اإلليو له عدة أنواع، وهو من

أكثر أنواع األحذية راحة للقدم حيث يصنع من جلد سخي 

ليحيط بأعلى وأسفل القدم مع حياكة النعل في جسم  ومتين
اإلليو األصلي )موكاسين( أو لصقه في الحذاء من أسفل في 

الدك(، ويتكون وجه الحذاء  -أنواع اإلليو األخرى )اللوفر

الكامل من جلد يحيط بجانبي وأسفل القدم فى بعض أنواع 

أو يحيط بجانبى القدم فقط مع  (1)اإلليو مثل )الموكاسين(
لصق النعل فى بعض األنواع األخرى مثل )اللوفر(، ويميز 

مع وجه  (2)اإلليو حياكة جانبى الحذاء )الليش( جميع أنواع

بعدة أنواع من الغرز يدويًا أو آليًا والتي ( 3)الحذاء )الفرنشة(
  تقوم بدور وظيفي وجمالي في آن واحد".

  :Procedure الخطوات اإلجرائية للبحث
إجراء مقابالت لبعض مصممي األحذية )موديلست( ذوي  -1

ب مراعاتها عند تصميم الخبرة للتعرف على األسس الواج

  أحذية اإلليو الرجالي.
 دراسة اتجاهات الموضة الحديثة لتصميم األحذية الرجالى. -2

وضع مجموعة من التصميمات باالستعانة بلوحة اإللهام  -3

(Mood Board وفقًا التجاهات وألوان موضة عام )

تتضمن جميع أنواع أحذية اإلليو الرجالى  2022 /2021
 (.Adobe Photoshopبرنامج )باستخدام 

إعداد استمارة تقييم التصميمات المقترحة وصياغة المحاور  -4

 التى تغطى الموضوع محل الدراسة.
تحكيم بنود استمارة التقييم وإجراء التعديالت عليها بعد إبداء  -5

 .(4)(10وعددهم ) الرأى فيها من قبل السادة المتخصصين

تخصصين تقييم التصميمات المقترحة من قبل السادة الم -6
من أساتذة قسمى الصناعات الجلدية  (5)(12وعددهم )

 والمالبس والنسيج بكلية االقتصاد المنزلى.

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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إجراء المعالجات اإلحصائية لتحكيم التصميمات وترتيب  -7
( ، ثم التعليق Excelمراكز التصميمات باستخدام برنامج )

 على النتائج.

  Tool Design بناء أدوات البحث 
التصميمات المقترحة من قبل السادة أعضاء  استمارة لتقييم

 هيئة التدريس المتخصصين:

 الهدف من االستمارة:

تهدف االستمارة إلى تقييم التصميمات المقترحة ألحذية اإلليو 

الرجالى من قبل السادة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين 
من قسمى الصناعات الجلدية والمالبس والنسيج، ومعرفة 

صميمات المقترحة وتحقيقها للمتطلبات الوظيفية آرائهم فى الت

 والجمالية ومدى مواكبتها للموضة الحديثة.

 وصف االستمارة:

تكونت االستمارة من محورين : المحور األول الجانب 

الجمالى واالبتكارى للتصميم ، المحور الثانى الجانب 

( عبارات 8الوظيفى للتصميم، وتكون المحور األول من )
عبارات، كما شملت االستمارة ثالث ) ٥لثانى من )والمحور ا

 . غير موافق ( –موافق إلى حد ما  –اختيارات )موافق 

 صدق االستمارة:
تم عرض االستمارة على السادة المتخصصين من أعضاء 

هيئة التدريس لتحكيمها وإبداء الرأى فى بنود االستمارة، ثم 

االستمارة فى تعديل العبارات وفقًا آلراء المحكمين لتصبح 
 .(6)صورتها النهائية 

   Results البحث:نتائج 
: )ما أنواع أحذية لإلجابة على التساؤل األول الذى ينص على

 اإلليو الرجالى(؟

 حذاء اإلليو : 

(، هو moccasinحذاء اإلليو الذي يعرف أيًضا باسم الموكاسين )
نوع من األحذية أتى إلينا من الهنود الحمر، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : يعرف تجاريًا باسم اإلليو )الشراب(موكاسين (1)

: هو جانبى الحذاء والذي قد يمتد ألسفل القدم فى بعض الليش( 2)

 .أنواع األحذية
: هى الجزء األمامى العلوى من الحذاء ويشكل وجه الفرنشة( 3)

 ، وتعتبر الفرنشة جزء أساسى فى حذاء اإلليو.الحذاء

 (5ملحق ) (5)(4ملحق )( 4)

حيث كانت تصنع جميع أنواع أحذية اإلليو في األصل من جلود 

مرنة للغاية ونعال خفيفة الوزن، وتوفر النعال الخفيفة جدًا سهولة  

كبيرة في الحركة.       

(https://www.gq.com/story/dropping-knowledge-
driving-loafers) 

يعد حذاء اإلليو واحدًا من أقدم أنواع األحذية المعروفة للبشر، و

حيث كان يُصنع قديًما من قطعة واحدة من الجلد أو بعض الخامات 
األخرى تُشد برباط حول القدم بإحكام لحمايتها من الطقس والشوك 

وغيره، مع مالحظة  أن النوع األساسي من اإلليو ال يحتوي على 

عل منفصل بل كان يرتفع باقي الجلد الذي ترتكز عليه القدم ن
 (.1ليغطي أعالها، كما في صورة )

 (data:image/jpeg;base64,/9j) 

ولحذاء اإلليو أنوع كثيرة حيث مر بالعديد من التطورات علي مر 

التاريخ وباختالف الثقافات والمنشأ، إلى أن اتخذ فى الوقت 
يتكون من نعل  ،الجلد الناعمالحاضر شكل حذاء مصنوع من 

وجوانب ُمفصلة من قطعة واحدة من الجلد، تجمع معًا بواسطة 

(، صورة vamp) (الفرنشة)الحياكة من أعلى مع الجزء العلوي 
، وتختلف أنواع اإلليو في بعض الخصائص، إال أنها تتفق في (2)

أغلب الصفات كالراحة والمرونة وسهولة االستخدام؛ إذ أن حذاء 

ليو حذاء بدون رباط أو وسيلة غلق مما يعني أنه سهل اإلرتداء اإل

والخلع، كما أنه ذو جوانب منخفضة فيكشف جزء من الكاحل وال 
 يلتف بشكل محكم حوله كاألحذية ذات األربطة.

  
 ( مكونات حذاء اإلليو الرجالي2صورة ) ( األصلي لحذاء اإلليو1صورة )

 https://www.dreamalittlebigger.com 

ويمكن القول أن الكثير من أنماط األحذية تندرج تحت مسمي 

"اإلليو" ورغم اختالفها في األشكال واألنماط واأللوان التي تميز 
تندرج جميعها تحت فئة األحذية سهلة االرتداء كل نوع، إال أنها 

(Slip-on ،) بعضها يميل للكالسيك حيث يُرتدى في ورغم أن

المناسبات الرسمية، وبعضها يتبع الكاجوال بحيث يُرتدى في 

المناسبات غير الرسمية، إال أن جميع أنواع أحذية اإلليو تتفق في 
عدة سمات أنها البد أن تحتوي على حياكة من أعلى الوجه 

(، وهي السمة 3صورة )( Uشكل حرف ))الفرنشة( على 

ة إذا فُقدت خرج الحذاء من تصنيف اإلليو والسمة األساسي
األساسية األخري أنه مريح ويجعل مرتديه يشعر باألرض أسفل 

وغالبًا ما قدمه، حيث أنه ذو نعل غير سميك ومرن بشكل كبير، 

 يُزين الجزء العلوي بشريط أو إكسسوار.
ويمكن تصنيف أحذية اإلليو بشكل أساسي إلى نوعين أساسين 

 (:1ت بعضها عدة أنواع فرعية كما يوضح شكل )يندرج تح

 
 (Uحياكة اإلليو على  شكل حرف ) (3صورة )

(https://www.pinterest.com/pin/439101651051638
17/ 

https://www.dreamalittlebigger.com/
https://www.pinterest.com/pin/43910165105163817/
https://www.pinterest.com/pin/43910165105163817/
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 ( أنواع أحذية اإلليو )إعداد الباحثة(1شكل )

يكون فيها الوجه  (:Moccasinsالموكاسين )أحذية إليو  -

مكون من جزء رئيسى يغطى جانبى القدم وأسفلها ويجمع مع 

يه وجه الحذاء )الفرنشة( بحياكة سروجى، كما يكون النعل ف
( مع جلد الحذاء من أسفل ومحاك لتثبيته insertedمدمج )

وبدون كعب، ويتم تشكيله على القالب وليس شده، لذا يطلق 

 (.4عليه بشكل دارج )إليو شراب( صورة )
( يشبه 5وهذا الحذاء صورة ) (:loafersأحذية إليو اللوفر )

النوع السابق فى أنه مكون من جزء رئيسى من الجلد )جانبى 

حذاء( ويجمع مع وجه الحذاء )الفرنشة( بحياكة سروجى، إال أنه ال

يختلف عنه فى كون النعل منفصل، وقد يكون النعل ملصق بأسفل 
نعل ذوحواف عالية وهو ( الحذاء أومحاك بجانب الحذاء )نعل علبة

وبه كعب منخفض االرتفاع،  وبه مجرى ليتم حياكته حول الحذاء

 كما ينقسم لنوعين هما:

يتم شد وجه الحذاء )الفوندى( على القالب بالطريقة  مونطة())شد  

إذا كان  التقليدية لألحذية، ويطلق عليه بشكل دارج )إليو شد(.
 الجزء الرئيسى )الليش( يغطى جانبى القدم فقط.

يمتد جلد الوجه ليغطى أسفل القدم إال أن   ) )نصف شد( -

م شدها الحذاء يحتوى على فتحة بالجزء الخلفى من أسفل يت
 ( إذا كان الجزء الرئيسى يغطى جانبى القدم وأسفلها.فقط.

وهو حذاء بأجناب )أفترنات(  (:(boatأحذية إليو الدّك  -

ملصق بأسفل الحذاء،  منخفضة ورباط زخرفي ونعل مرن

ويتم شده على القالب بالشكل التقليدى لألحذية  )شد مونطة(، 
(.6صورة )

 
 

 

 كاسين( حذاء إليو المو4صورة )
www.pinterest.com/pin/ 

 (  حذاء إليو اللوفر5صورة )
)sun, 2014, 353-Hwang Jung( 

 ( حذاء إليو الدك6صورة )
https://www.mozimo.co.uk 

)ما اتجاهات  لإلجابة على التساؤل الثانى الذى ينص على:

 الموضة الحديثة فى تصميم األحذية الرجالى؟(

  اتجاهات الموضةFashion Trends: 

إن الموضة ليست مجرد منتج فهي تجسيد لهوية األفراد، وطريقة 

 تعبيرهم عن أنفسهم وإدراكهم وتصويرهم لها، وأسلوب حياتهم،

تحسين نوعية حياة األفراد ورفع معنوياتهم، ويمكن للموضة 

ويمكنها إدخال السعادة على األشخاص؛ فمعظم الناس يتباهَون 

خالل ما يرتدونه وطريقة  بالتعبير عن جمالهم الشخصي من

ارتدائهم له من الرأس حتى القدمين، كما يوجد عامل نفسي في 

كالشعور بالثقة أو  المستهلكالموضة يمكنه التأثير بعمق على 

شعور غامر بالقوة عند ارتدائه لنوع معين من المالبس أو األحذية، 

والمصمم الجيد يضع هذا دوًما في اعتباره عند تصميم منتجات 

 (/https://www.hindawi.org/booksعميله المستهدف.   )ل

أما االتجاه فهو ميل الفرد نحو سلوك معين وهو تعبير عن 

الشخصية أو القيم التى يعتنقها الفرد من قيم اجتماعية واقتصادية 

اعر وسلوك الفرد ومش آراءودينية وثقافية، واالتجاهات تؤثر فى 

فهى قوة دافعة موجهة للسلوك اإلنسانى وتتكون بالممارسة الفعلية 

    . والخبرة الشخصية

(http://wwwdrsahar.blogspot.com/2008/05/blog-

post.html) 

وتعرف اتجاهات الموضة بأنها ذلك األسلوب الذى تختار به 
واستخدامهم الجماعات واألفراد نوعيات مالبسهم وطريقة ارتدائهم 

لها من خالل تفاعلهم وتكيفهم مع البيئة التى يعيشون فيها والمجتمع 

الذى ينتمون إليه، لتعبر بذلك اتجاهاتهم الملبسية عن طبيعة 
)كفاية سليمان، سحر زغلول،  . وسمات العصر المتواجدين فيه

2007 ،248 ) 

وهو مصطلح يعني الجديد في مجال تصميم األزياء واألحذية، 

جاهات الموضة مهمة لمصمم األزياء خصوًصا عندما يعتمد وات

في أسلوب تصميمه على أسلوب التفكير التجميعي، حيث أن هناك 

بها عملية تصميم األزياء منذ بداية تكوين الفكرة  تمرمراحل عديدة 

حنى الوصول للمنتج النهائي "الموديل" وحتي يصل إلى المستهلك 

 ( https://www.fashionied.com)  .بطريقة جيدة وأنيقة

وتنقسم الموضة بشكل عام إلى موسمين موضة موسم الربيع 
(، كما WAوموضة موسم الخريف والشتاء ) (SSوالصيف )

تتعدّد المصادر التي يستلهم منها المصّممون مجموعاتهم في كّل 

موسم، حيث يستمد الُمصمم أفكار تصميماته من مصادر كثيرة 

حوله الكثير من المصادر تحيط به يمكنه تلهمه وتثير إبداعه، ف
االقتباس منها وتمده بالتصميمات المبتكرة، ويمر الُمصمم في هذه 

اللحظات باإللهام والتخيل حيث يصيغ ما يراه ويوظفه في 

 تصميمات إبداعية.

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.gentlemansgazette.com/moccasin-driving-mocs-guide/
https://www.hindawi.org/books/
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وتتكون عملية االقتباس عموًما من مرحلتين يمر بهما الُمصمم 
داخلية: تتعلق بخبرة الُمصمم خالل االقتباس من المصدر، إحدهما 

وتأثره بمصدر االقتباس، واألخرى خارجية: تتعلق بقدرة الُمصمم 

على صياغة الفكرة، وبالتدريب والممارسة يتسع أفق الُمصمم 
 وتنضج مداركه وتنمو خبراته.

ويمكن االستلهام من العديد من المصادر حيث تعتبر الطبيعة 

من الثراء والتنوع، وكذلك  باختالفها وتنوعها موردًا ال ينضب

العصور التاريخية والمعتقدات الدينية وحتى األفالم السينمائية أو 

بعض المصممين  كما يميل (،117، 2017الكرتونية )سارة خالد، 

إلى االستلهام من الفنون الجميلة واألدب ليستوحي من نسج خيال 

لترحال الشعراء والكتّاب؛ بينما ينهل بعضهم اآلخر من السفر وا

 والثقافات المختلفة حول العالم.

فيُعد التراث الثقافى والحضاري لألمم منبعًا لإلبداع واإللهام فى 

كافة المجاالت خاصة فى بالدنا التى تتمتع بالعديد من المعالم 

التراثية للحضارات العديدة التى مرت عليها عبر العصور وتركت 

المبدعين فى شتى فيها من الفنون ما يثري خيال المصممين و

المجاالت، فتصميم المنتجات بالشكل الذي يجعلها تعبر عن مالمح 

الطابع القومى والمستوحاة من التراث والهوية من احد المحاور 

الهامة فى إعداد المصممين لتنمية الجانب االبداعى واالبتكاري فى 

بشكل  المصريةتصميم منتجات تحمل مالمح التراث والهوية 

 (601، 2019نهى سلطان، معاصر.  )

 :عناصر الموضة 

 : Silhouette اإلطارالشكل/  .أ

يقصد به هيئة الحذاء وهو الشكل العام الذي يحدد أبعاده الخارجية، 

ويشار إليه في كثير من األحيان بالشكل أو الهيكل )مها 

(، وقد ال يميز الناظر العادي أنواع األحذية إال 26، 2011الدباغ،

 -في )الدربي الرجاليحصر األحذية  أن المتخصص يمكنه

 ..(-بوت -المانك -اإلليو -اإلكسفورد

 : Details التفاصيل .ب

، وهذه الدقيقةهى العنصر الوحيد الذي يعطي الحذاء مواصفاته 

التفاصيل تشمل قصات الحذاء، شكل النعل، ارتفاع الكعب، شكل 

ين الحياكة وغير ذلك، وعندما تصل التفاصيل ذروتها في اتجاه مع

تبدأ في االتجاه المعاكس مثال ذلك عندما وصلت المقدمة المدببة 

 في األحذية أقصى طول لها بدأت تختفي .

 :Material  الخامة .ج

تعتبر الخامة من أهم عناصر الموضة حيث أنها تمثل المظهر 

والملمس، فالخامة قد تؤثر على مظر الشكل فهي تعطيه شكًلا 

ا أو خفيفاا حيث يتوقف ذلك على مدى ليونة الخامة أو  ضخما

(، "كذلك كلما زادت معرفة 27، 2011صًلبتها )مها الدباغ،

المصمم بإمكانيات الخامات و طرق معالجتها أدى ذلك الى ازدياد 

أفكاره التخيلية و قدرته على الخلق و يتطلب ذلك من المصمم 

استكشافاا لحدود وإمكانيات الخامات المتعددة فى البيئة من حوله 

)اسماعيل شوقى،  لخامات مصدر ال نهائى إللهام حس الفنان".فا

2012  ،19 ) 

إال أن قدرة المصمم على إعادة تشكيل سطح الخامة أوالمعالجة 

الفنية والتقنية لسطح الخامه بشكل مبتكر ينقل المصمم من التقليدية 

 "إلى الجرأة مما يحول القطعة التصميمية إلى نوع من القطع الفنية

Master Piece "  المعالجة الفنية لسطح  وتقنيات، لذا فإن فن

الخامة بما يتماشى مع طبيعة العصر هو أساس عملية التصميم، 

وهو أحد الطرق التى تجعل القطعة التصميمية عمل فنى مميز 

 .(137، 2019)إيمان عبدهللا، رباب الرفاعى،  ويستطيع المنافسة.

  :Color  اللون .د

ي الناتج على شبكة العين، فاللون ليس له أي هو التأثير الفسيولوج

حقيقة إال بارتباطه بأعيننا التي تسمح بحسه وإدراكه بشرط وجود 

الضوء، وتعتبر األلوان عناصر إحياء بدرجة عالية لألسطح، كما 

له تطبيقات متعددة  نجداعتبرت كعامل إظهار لغنى األشكال، فإننا 

طرق استعمال اللون  نتائجها الجمالية تنبثق من اختالففي 

 2009، محمد الدرايسة، والمكان المخصص له.)عدلي عبد الهادي

عنصر اللون هو من أهم عناصر التصميم،  يعتبر(، كما 27، 

خاصة تصميم األحذية حيث يلعب اللون دوًرا أساسيًا فى إبراز 

 جماليات التصميم، وتعتمد الموضة على تنوع ملحوظ فى األلوان. 

 ة:تصميم األحذي 

عملية التصميم ما هى إال نتاج تفاعل العناصر البصرية فى 

التصميم مع أساسيات التصميم إلنشاء قيم تتوافق مع فكر المصمم 

من الناحية النفعية والجمالية، وتبدأ العملية التصميمية من الداخل 

)ذات المصمم المبدع( إلى الخارج )التصميم(، وقد ينتج تصميم 

من رموز شخصية ومضامين جمالية بوجهة  مبتكر وفريد لما فيه

نظر الفنان ذاته، و يمكن أن تبدأ من الخارج إلى الداخل أي بدراسة 

االحتياجات والمتطلبات التصميمية واألذواق للمراحل العمرية 

المختلفة والبيئة المحيطة إلمكانية قبوله من المجتمع والقدرة على 

 منافسة األسواق المحلية و العالمية.

 (146، 2019،  )إيمان عبدهللا، رباب الرفاعى   

وتعتبر رغبة اإلنسان فى استحداث أشياء تحمل سمات إبداعية هى 

الدافع وراء التصميم، فكل ما يحيط بالمصمم من مؤثرات بصرية 

مباشرة أو مؤثرات غير مباشرة تدفعه للتفكير والتأمل والتحليل 

ج لفنان واعى راقى تمثل له اإللهام التصميمى، واإللهام يحتا

اإلحساس يستطيع أن يحلل ويدرس المصدر إلى أن يصل إلى 

النسب الجمالية لهذا المصدر ويشعر أنه قد استحوذ كل كيانه ثم 

يحاول تقليد المصدر بدون نقله نقل حرفى وبدون تشويه المصدر 

 (9، 2018)ناهد الخضر، رانيا سعد،  أيًضا. 

التفكير فى كل عنصر من ومن الضروري عند بناء أي تصميم 
العناصر المكونة للتصميم على حدا حتى يتضح مدي مالءمته 

داخل الوحدة مع باقى العناصر، ألن جمال كل عنصر يتوقف عل 

الصلة بينه وبين العناصر األخري لنصل إلى الصورة الفنية 
المبتكرة، وهذا التناسق ببين العناصر يكاد يكون قانونًا يضع 

 كون مقبولة بالنسبة للذوق العام. معايير محددة ت

 (135، 2019)إيمان عبدهللا، رباب الرفاعى،  

إن االعتقاد بقيمة اإلبداع ومنح الفرص للمصممين إلطالق إبداعهم 

يترتب عليه الكثير من اآلثار اإليجابية للتقدم سواء على المستوى 

، 2015)رحاب رجب، الثقافي ألفراد المجتمع أو االقتصادي 

، فهذا البحث يعد دفعة لقاطرة التجديد في مجال تصميم (1147

كما  الموضة واألحذية ولمسايرة الدول المتقدمة في هذا المجال

(  حيث يرى أن التصميم 2015يتفق مع دراسة )عمرو هدية، 

يعتبر أحد أهم الصناعات االبداعية التي تعتبر الركيزة األساسية 

مية، ليس من خالل تصميم في تحقيق اقتصاد اإلبداع للدول النا

المنتجات فحسب بل االستفادة من منهجية التفكير التصميمي التي 

 تتميز بالتفكير االبداعي والتجربة والخطأ.

 :التصميم البنائى للحذاء .أ

ترى الباحثة أن المصمم يجمع فيه بين المهارة والفن فى المراحل 

منفصلة عن  األساسية لعملية التصميم، والتى تكون متداخلة وليست

بعضها البعض، فمنها ما يتضمن الخطوط األساسية للحذاء والتى 

تعتمد على التركيب التشريحى للقدم، ومنها ما يعتمد على الخبرة 

فى رسم ووضع الخطوط التصميمية وكالهما له نفس األهمية، كما 

أن هناك معطيات أخرى تؤثر فى العملية التصميمة للحذاء 

ود والبطانات وأنواع مستلزمات اإلنتاج كمواصفات خامات الجل

كالتقويات وموضع استخدامها وحتى اإلكسسوارات، لذا فتحتاج 
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عملية التصميم الكثير من الذكاء كما تتطلب قدًرا من المهارة 

 اليدوية.

 :التصميم الزخرفى للحذاء .ب

أما التصميم الزخرفى فيتحد فيه الجمال مع الوظيفة وهو مثير 

ال وشخصية التصميم ويعزز الفكرة أو مرئى يؤكد على جم

المفهوم وهو ليس له عالقه باألداء أو الوظيفة، ولكنه يسهم فى 

استكمال الجانب الجمالى للمنتج وبشكل متمم و متكامل مع باقى 

 (137، 2019،  )إيمان عبدهللا، رباب الرفاعى عناصر التصميم.

 وتنقسم الخطوط فى تصميم األحذية إلى:
: وهى تحدد اإلطار الخارجى الخطوط الخارجية األساسية -

 للقالب الذي يمثل الحذاء وتتبع الشكل العام للقدم.

: وهى تتغير تبعًا للموضة إال أن لها قواعد خطوط التصميم -
 ضبط ثابتة، وتنقسم إلى نوعين:

: هى الخطوط العامة للتصميم وترتبط الخطوط البنائية .1

فتحة دخول القدم، ارتفاع نهاية  بالوظيفة أو االستخدام مثل
 الحذاء )الفورتى(.

وهى التى تضاف للحذاء بهدف  الخطوط الزخرفية: .2

زخرفته عن طريق إضافة خطوط وقصات بالموديل لكى 

يبدو أكثر جمااًل وقيمة، مع مراعاة تناسق الخطوط 
 التصميمية للتركيب التشريحى للقدم واألداء الحركى. 

م الخطوط البنائية مع كما يجب الحرص على تناغ

 الزخرفية فى التصميم.

 :مصمم األحذية 

مصمّم األحذية بشكل عام هو شخص متفوق فنيًا يتحرك إلى 

األمام، يكتشف كل ما هو جديد، كما أن له القدرة الفنية على إدراك 

الخطوط المختلفة ومعرفة خصائصها وتأثيراتها ثم تصميمها في 

الخاصة لدى المصانع والمنشأت التي إطار واحد، لذا فإن له مكانته 

تنتج األحذية وال يمكن االستغناء عنه بأي حال. )سارة خالد، 

(، ويعتبر المصمم متحدثًا عن بيئته وعصره مما 114ـ 2017

يتوجب عليه استيعاب األفكار الفنية المستحدثة، والتعرف على 

والخصائص والطرق الصناعية  الجديدةالخامات والتقنيات 

 خدمة فى تنفيذ تلك األفكار.      )إيمان عبدهللا، رباب الرفاعىالمست

 ،2019 ،136) 

ويعتمد مصمم األحذية فى مجال عمله على العديد من المصادر  

التى يستمد منها أفكاره ويستلهم تصميماته، ولكى يصل لمكانة 

 -راقية البد أن يتسم بالعديد من الصفات ) اإلبداع وسعة األفق

مواكبة  –حب االستطالع والمخاطرة  -لتذوق الفنىا -المرونة

التكنولوجيا الحديثة( ليحقق تصميمات بمنزلة رفيعة ترقى للقبول 

 بين أذواق المستهلكين. 

وهناك تعددًا هائاًل في مصادر اإللهام واالقتباس وذلك في كل ما 

يحيط بالُمصمم من مؤثرات بصرية مباشرة أو مؤثرات تدعوه 

ل والتحليل حيث تمثل له إلهاًما تصميّميًا.)لمياء للتفكير والتأم

 (34، 2016السنهوري، 

وترى الباحثة أن مصمم األحذية يقوم بالعديد من الخطوات بدايةً 

من الفكرة وصواًل إلى المنتج النهائي، حيث يتخطى ما يفعله 
 مصمم األحذية مجرد التصميم، وتتمثل هذه الخطوات فى: 

 ديد فى مجال الموضة.اإلطالع ومتابعة كل ج  -

صياغة األفكار اإلبداعية التى تتبلور بذهنه وترجمتها   -

 إلى خطوط واضحة تحمل كافة تفاصيل الموديل.

 العمل على اختيار تفاصيل خامات ومدخالت الحذاء.   -

تنفيذ العينة األولية التى تجسد فكرته وإجراء التعديالت  -

 عليها إذا لزم األمر.

مقبول يجسد فكرته ويلقى قبواًل  وصواًل للخروج بموديل -

 .ورواًجا فى السوق

 :لوحة اإللهام 

تعد لوحة اإللهام أحد أهم مصادر االستلهام الحديثة حيث تعرف 

بأنها "أداة يستخدمها المصممين األزياء بمثابة اللغة المشتركة 

بينهم وبين شركات تصميم وإنتاج األزياء واألحذية في كافة أنحاء 

اة يفترض أن تساعدهم في الحصول على ابتكار العالم، وهى أد

أفكار تصميمية جديدة في ضوء األسس والعناصر التصميمية 

للخطوط العريضة للموضة العالمية الموجودة داخل تلك اللوحات 

ويعرض  ألفكارهليعبر من خاللها المصمم عن ما هو مٌستلهم منها 

يم مجموعاته من خاللها ترجمة لفلسفته التصميمية الموجودة بتصم

ً لوحة اإللهام باالتجاهات  التصميمية المتناسقة"، وتعُرف أيضا

)   أو لوحة القصة Mood Board)) العالمية للموضة بأنها

Story board لوحة المفهوم )( أو (Concept board  أو

 (.Style) boardالطراز

بأنها المشاعر الكامنة وراء موضوع  (Mood)وتعُرف كلمة 

لألزياء والتي تعكس إحساس المصمم ومفهومه  ماإللهالوحة 

وفلسفته الخاصة في عالم التصميم بخطوطه البنائية والزخرفية 

 لمجموعاته المتناسقة، وبتركيبة ألوان وخاماته المستخدمة.

: بأنه يؤكد على معنى أو فكرة  Conceptويُعرف المفهوم  -

 موضوع لوحة اإللهام " مصدر اإللهام". أو

 بأنها تسرد قصة مراحل التفكير :Storyة وتعرف القص  -
موضوع لوحة اإللهام " مصدر اإللهام" حتى الحصول 

 .على قطع ملبسية متناسقة منه

 : بأنه يؤكد على اتجاه أو أسلوب Styleويُعرف الطراز -
ملبسى بعينه" كالسيكى، أو عملى، أو سهرة" خاص 

بموضوع لوحة اإللهام " مصدر اإللهام".)شرين حسن، 

2014 ،203) 

لذلك هذه اللوحة هى الصفحة الفنية التى يصاغ على أساسها أو 
 نمطها موضوع تصميمى بعينه.

وتحتوى لوحة اإللهام لألزياء واألحذية بالموضة العالمية على 

العديد من العناصر التصميمية مدمجة مع بعضها البعض لتبرز 

بيع، أو الموضوع التصميمى لموسم بعينه "شتاء/ر اإللهاممصدر 

أو خريف/صيف" بشكل فنى وجمالى لتبدو على هيئة قصة رائعة 

األشكال الظلية جذابة ومشوقة، وتحتوى على العناصر التالية )

للتصميم بالموضة العالمية، التفاصيل، الخامات، األلون، 

 (205، 2014)شرين حسن، الزخرفة، التقنيات(.

لتصميم  وتتلخص أهمية لوحة اإللهام في المراحل اإلجرائية

األحذية فى تجميع المعلومات واألفكار من خالل تحديد مصدر 

االستلهام المستخدم لتصميم المجموعات التصميمية 

(collection)ثم تجميع كافة "بحث واستقصاء "، فى مرحلة ،

باتجاهات الموضة العالمية لألزياء الرتباطها  المعلومات الخاصة

األفكار التصميمية لموسم  المباشر بتصميم األحذية وتحديد منها

بعينه، وتدرس محتويات وعناصر لوحات اإللهام لألزياء بالموضة 

العالمية وتحلل في ضوء ما يالءم طبيعة ومتطلبات المستهلك الذى 

يصمم من أجله المجموعات وهى تحديد أنسب الخطوط البنائية 

ا والزخرفية يليه اختيار الدرجات اللونية للمنتج ومراعاة تناسقه

لوحة اإللهام، ثم اختيار مستلزمات اإلنتاج  ضوءوتناغمها فى 

 كالنعال واإلكسسوارات وغيره بما يتناسب مع كل ما سبق.

 وتتضمن العملية التصميمية المراحل التالية:

 :Fashion drawingالمرحلة األولي 

رسم كروكيات مبدئية لتصميم المجموعات التصميمية المتناسقة 

حة اإللهام المُختارة "تقديم أفكار تصميمية جديدة وفقاً لموضوع لو

 كشكل ظلى خارجى للموضة دون تفاصيل.
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 :Technical drawing المرحلة الثانية 

رسم إسكتشات أوليه لتطوير األفكار التصميمية الجديدة المبدئية 

تكنيكية لعرضها وتقييمها من قبل  وتفاصيلبشكل رسومات 

ً لعناصر موضوع لوحة متخذى القرار بالشركة أو الم صنع وفقا

اإللهام لألزياء بالموضة العالمية للوصول إلى تصميمات مقبولة 

ومتفق عليها ترضى العمالء وتحقق أهداف الشركة فى حدود 

 .إمكانياتها اإلنتاجية

 :Fashion illustration المرحلة الثالثة 

رسم إسكتشات نهائية لألفكار المبدئية والمتفق عليها سابقا 

بتفاصيلها الخاصة بتنفيذ كل إسكتش على حدا وفق المفهوم أو 

موضوع اللوحة "لوحة اإللهام بالموضة العالمية" وعناصرها 

وتلون تلك اإلسكتشات باأللوان النهائية المحددة لها، وتوضع 

قصاصات من الخامة )الجلد( وعينات التفاصيل الزخرفية الخاصة 

تقنية أو التكنيكية لتنفيذها، بتنفيذها، وتوضع كافة الرسومات ال

وتقدم التصميمات نهائية لتقييم أفكارها وتفاصيلها بشكل نهائى لكل 

 ."منتج وتسمى مرحلة " العرض المبدئى

 Design المرحلة الرابعة : إعداد ورقة المواصفات الفنية

Sheet : 

يعد المصمم أوراق المواصفات الفنية لتصميمات المنتجات 

سقة المستلهمة من لوحة بعينها والمتفق عليها من لمجموعاته المتنا

قبل إدارة الشركة لتساعده في التركيز علي تحقيق مفهوم لوحة 

اإللهام للموضة العالمية أو إتجاه ما للموضة بالعالم، وتحمل هذه 

الورقة الفنية العديد من المسميات في مجال صناعة الموضة ومنها 

 / ورقة  (design details sheet)ورقة تفاصيل التصميم 

، وتشمل design description sheet) توصيف التصميم )

 designمحتويات ورقة المواصفات الخاصة بالمنتج أو الحذاء )

summary sheet    .من إدارة التصميم إلى اإلدارات األخرى )

 (211، 2014)شرين حسن، 

  2022 /2021تحليل اتجاهات موضة األحذية: 

ة هذا العام للتركيز على عنصر الراحة والبساطة تتجه موضة أحذي

 ) فى التصميم، لذا تحتل األحذية الرياضية والكونفيرس

(Converse( واألحذية سهلة االرتداءslip-ons مكانة كبيرة )

ويندرج حذاء اإلليو فى الفئة األخيرة، فى حين اتجهت موضة 

عملية الصندل نحو األفول، فى حين يجب أن تكون أحذية الشتاء

وتتسم بالمتانة والراحة ومقاومة العوامل الجوية، وتمتاز بنعال 

سميكة مع التركيز على سهولة االرتداء، واالهتمام بتصميم نعال 

 مريحة وعملية.

https://www.fashionbeans.com/article/best-

spring-summer-footwear-trends/ 

مثل )إعادة  وتستمد موضة هذا الموسم من بعض القيم والعناصر

 sustainableاالبتكار المستدام  -  Recyclable التدوير

innovation - االقتصاد الدورى circular economy -  التتبع

traceability  التى تمثل المفاتيح الرئيسية لهذا الموسم، حيث )

تحتل قيمة االستدامة دوًرا بارًزا  مما انعكس على الموضة لتكون 

 لبيئة والبشر.مستدامة لكل من ا

فإعادة تدوير المواد الخام الحقيقية ، واإلدارة المستدامة للمياه ، 

والطاقة المتجددة ، باإلضافة  إلى استخدام المواد الكيميائية 

الصديقة للبيئة، يضفي قيمة مضافة على 

 (ww.fashionnetwork.com)المنتجات.

مية ) واتجهت موضة هذا العام إلى ارتداء األحذية غير الرس

(casual  مع المالبس الرسمية كالبدلة حيث قدم هذه الفكرة عدد

من المصممين كطريقة جديدة فى أسلوب التصميم، مع إدخال 

اللون األزرق بكثرة فى األزياء الرجالى تطلعًا لمستقبل مشرق 

(. 19 -بانتهاء أزمة فيروس كورونا ) كوفيد

(https://footwearnews.com/2021) 

أن أحذية الدّك لم تكن سائدة فى األعوام الماضية إال  وبالرغم من

أنها تحظى هذا الموسم بنهضة قوية تتيح لها البروز على الساحة 

بأشكال نعال عريضة وخطوط تصميمية تميل للبساطة وتمنح 

 شعور الراحة المميز ألحذية اإلليو.

أما بالنسبة لخامات الجلود فإن أفضل تصميمات هذا العام تستخدم 

الجلد المدبوغ )النبة( والجلد المطبوع وكذلك الجلد الالمع إلعطاء 

 مظهر أكثر رقيًا وأكثر نعومة.

وبالنسبة للنعال فتميل موضة هذا العام لالقتباس من نمط نعال 

( بألوان البيج المحايدة Chunkyالثمانينيات والتسعينيات المكتنزة )

ء  )الفوندى( والجزمع ميل إلى التضارب بين ألوان الجزء العلوى 

السفلى )النعل( مع مراعاة تحقيق التوازن لجذب 

 (/ https://www.fashionbeans.comاالنتباه.)

وبالنسبة للتساؤل الثالث الذى ينص على: )ما إمكانية استخدام 

لوحة اإللهام لوضع تصميمات ألحذية اإلليو الرجالى تتفق مع 

 خطوط الموضة العالمية؟(

امت الباحثة بعمل دراسة تطبيقية لمجموعة من التصميمات فى ق

( باستخدام لوحة اإللهام collectionصورة مجموعات تصميمية )

كمصدر لالستلهام، وتضمنت الدراسة مجموعة من الخطوات 

  اإلجرائية تمثلت فى:

  دراسة االتجاهات الحديثة فى مجال التصميم وموضة

 األحذية.

 موضة العالمية ولوحات اإللهام اإلطالع على خطوط ال

 2022 /2021وخريف وشتاء  2021لربيع وصيف 

على شبكة اإلنترنت على المواقع المتخصصة للموضة؛ 

مصادر االقتباس والدرجات تحليل لمعرفة اتجاهاتها و

 اللونية للموسم.

  انتقاء الخامات المتنوعة ذات الصلة باالتجاه التصميمى

 طوط الموضة لهذا الموسم.المختار والتى تتالئم مع خ

  كذلك تحديد األساليب والتقنيات المستخدمة فى تنفيذ

 المجموعة التصميمية.

 ( ( مجموعات تصميمية )3وضعcollection ) وفقًا

تغطى جميع  2022 /2021التجاهات موضة موسم 

 أنواع أحذية اإلليو الرجالى.

 ( رسم التصميمات باستخدام برنامجAdobe 

Photoshop( تصميًما.15دها )(، وعد 

 المجموعة التصميمية األولى:

 تحليل مصدر االقتباس:

ظهرت األشكال الهندسية كأحد اتجاهات موضة الخامات 

المطبوعة حيث استخدمت فى صورة تكررات منتظمة سواء فى 

شكل خطى أو أشكال دوائر، فنجد التبادل والتكرار يؤدى إلى 

 التزان.التناغم واإليقاع مع االحتفاظ بقيمة ا

وقامت الباحثة بتوظيف تقنية الطباعة على شكل متوازى ومتقاطع  

، 2021فى المجموعة التصميمية التفاقها مع اتجاهات موضة عام 

وكذلك توظيف تقنية الليزر لعمل تكررارات متوازية كجزء من 

 التصميم الزخرفى للموديل.

زيتى والمجوعة اللونية المستخدمة هى مزيج من درجات اللون ال

 الداكن والبيج مع األسود مع قليل من التطعيم بلون ذهبى.
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 Collection (1المجموعة التصميمية األولى )

 مصدر االقتباس
الخطوط المتوازية مستمدة من نمط 

السبعينيات وبنطلونات الدنيم/ الجينز بخطوط 

 متقاطعة ومخططة.

/ 

 المجموعة التصميمية األولىاقتباس مصدر 
www.fashionnetwork.com 

 األلوان

 : لجلد وجه الحذاء الزيتى -
 : لجلد البطانة وفرش الحذاءالبيج -

 : لون الخيط والنعل األسود -

 : لإلكسسوار الذهبى -

الخامات 
 األساسية

 داكن. زيتىجلد بقرى بلون 

الخامات 
 المساعدة

من جلد ماعز قليل السمك مدبوغة  البطانات -

 ء من نفس الخامة.نباتيًا مع فرش للحذا
 محدودة االستخدام. التقويات -

 مثل الكباسين. اإلكسسوار -

 .3 /40  بولى إستر نمرة الخيط -

 Rubberوالمطاط  PUمن خامة  - النعال

 التقنيات

 تقنية الطباعة البارزة -

 تقنية الحفر بالليزر -

 الغرز اليدوية )غرزة السروجى( -

 
   

 التصميمية األولى   لمجموعة المجموعة اللونية ل
www.fashionnetwork.com 

  
 (2التصميم ) (1التصميم )

  
 (4التصميم ) (3التصميم )

 
 (5التصميم )

 المجموعة التصميمة الثانية:

 تحليل مصدر االقتباس:

اعتمدت بيوت األزياء العالمية على الخامات المطبوعة بعناصر 

اهية وخطوطها المنحنية، وخاصة مأخوذة من الطبيعة بألوانها الز
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أوراق النبات المتداخلة، وقامت الباحثة بتوظيف خامة القماش 
الجينز ذات التأثير النسجى المتداخل لمجموعة من األلوان داخل 

المجموعة التصميمية لتالئمه مع مصدر االقتباس مع مراعاة 

تناسب خصائص الخامة من حيث المتانة مع خامة الجلد األساسية 

 المستخدمة فى التصميم.
والمجوعة اللونية المستخدمة هى درجات اللون األزرق مع 

خطوط  الرمادى واألسود وتطعيم بسيط باللون الفضى، تتفق مع 

 .2021موضة ربيع وصيف 

 

 
 (2التصميم ) (1التصميم )

 

 
 (4التصميم ) (3التصميم )

 Collection (2المجموعة التصميمية الثانية )

مصدر 

 االقتباس

في ظالل مستوحاة من نبات الصبار بأنواعه المختلفة 
وبعض األلياف الطبيعية  المستوحاة من الحبوب مثل 

الكتان والقنب والقطن، ذات الخطوط المنحنية والمدببة 

المتداخلة بشكل منظم ومتدرج وبدرجات لونية 
 متناغمة.

 
 المجموعة التصميمية الثانيةمصدر االقتباس 

 األلوان

 : لجلد الوجه الحذاء.الرمادى -

حذاء وخيوط : لجلد البطانة وفرش الاألزرق -
 الحياكة.

ودرجات من لون أخضر داكن: تطعيم  األزرق -

 ألجزاء من الحذاء من خامة الجينز.

  : للنعال.األسود -
 : لإلكسسوار.الفضى -

 الخامات
 األساسية

 جلد بقرى بلون رمادى مع التطعيم بقماش جينز مضلع.

 الخامات
 المساعدة

من جلد ماعز قليل السمك  البطانات وفرش الحذاء -

 مدبوغة نباتيًا

 أساسية )بورى( لتدعيم القماش الجينز. التقويات -
 كباسين وحليات. اإلكسسوار -

 . 40/3بولى إستر نمرة   الخيط -

 Rubberوالمطاط  PUخامة  من  - النعال

 التقنيات

 فلتو لتنظيف حواف القماش. -
 التفريغ والثقوب. -

 الحياكة المزدوجة. -

 الغرز اليدوية )غرزة السروجى(. -

 
/www.fashionnetwork.com 

 لمجموعة التصميمية الثانيةالمجموعة اللونية ل
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 (5التصميم )

 المجموعة التصميمة الثالثة:

 تحليل مصدر االقتباس:

فى عالم تسيطر عليه العصرية والتشابك تشكل الفنون بأشكالها 

أنواعها المختلفة كموسيقى الجاز مصدًرا خصبًا لالقتباس، لذا و
اعتمدت الباحثة فى هذه المجموعة التصميمية على استخدام 

الخطوط المنحنية والمتداخلة بنسب مختلفة إلعطاء روح وتناغم 

 داخل التصميم.

باإلضافة إلى تداخل الدرجات اللونية الترابية للبنى مع الجملى 

أو الخيوط واإلكسسوار وحتى لون النعال، ليتماشى سواء فى الجلد 
 .2022 /2021موضة خريف وشتاء  مع خطوط 

 Collection (3) المجموعة التصميمية الثالثة

 مصدر االقتباس

فى مزاج الحنين للماضى ترمز موسيقى 
الجاز الالمبالية وأدواتها مصدًرا انتقائيًا 

مكرًرا، يشير للترف والفخامة فى التصميم 

 مما يشكل أناقة أزياء وأحذية الرجال.

 

 
المجموعة التصميمية مصدر االقتباس 

 الثالثة

https://www.appletizer.nl/nl/scout-

men-colour-concept-s-s-2021/ 

 األلوان

 : لجلد وجه الحذاءالبنى والجملى -
 : خيوط الحياكةالجملى -

 : للبطانات وفرش الحذاء.البيج -

 : للنعال البنى -
 : لإلكسسوار.النحاسى -

 األساسية الخامات
جلد بقرى بدرجتى لون البنى مع اللون 

 الجملى.

 الخامات المساعدة

من جلد ماعز قليل السمك  البطانات -
للحذاء من نفس  فرشمدبوغة نباتيًا مع 

 الخامة.

 محدودة االستخدام  التقويات  -

 مثل الكباسين. اإلكسسوار
 . 40/3مرة بولى إستر ن  الخيط -

 النعال
 Rubber، والمطاط PUالنعل من خامة 

 التقنيات

 الحياكات الزخرفية -

 التداخل والتراكب -

 الغرز اليدوية )غرزة السروجى( -

 

 
 لمجموعة التصميمية الثالثةالمجموعة اللونية ل

 
 

 (2التصميم ) (1التصميم )
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 (4التصميم ) (3التصميم )

 
 (5التصميم )

ما آراء السادة ولإلجابة على التساؤل الرابع الذى ينص على: )

المتخصصين فى التصميمات المقترحة ألحذية اإلليو الرجالى من 

 الناحيتين الفنية والوظيفية؟(

قامت الباحثة بتحكيم التصميمات المقترحة من السادة المتخصصين 
ارات األكاديميين، ثم تم إجراء المعامالت اإلحصائية الستم

التحكيم، حيث قامت الباحثة بفرض نـســب آلراء محكمى هذه 
، غير  3، مناسب إلى حد ما =  5االسـتمارات كالـتالى )مناسب = 

( ثم تجميع قيم النواتج لكل محور من محورى 1مناسب = 

االسـتمارة ثم حساب الناتج الكلى والنسبة المئوية لكل تصميم 
 لتالية:باستخدام المعادالت الحسابية ا

 (1× ( + )ع  3× ( + )ص  5× )س  ( =1مــــحــــــور )

5  ×8 
 100× الناتج  الـنـسـبة الـمـئـوية =

480 

 (1× ( + )ع  3× ( + )ص  5× )س  ( =2مـــــحــــــور )
5  ×5 

 100× الناتج  الـنـسـبة الـمـئـوية = 

300 

 (2( + محور )1محور ) الـمجـمـوع الـكـلـى =

 بة المئوية الكلية =النس

 

 100×مجموع المحورين 

780 

وتمثل )س( عدد عالمات مناسب ، )ص( عدد عالمات مناسب 

( 8) إلى حد ما ، )ع( عدد عالمات غير مناسب ، ويمثل عدد

( مجموعة األسئلة 5مجموعة األسئلة بالمحور األول ، وعدد )

 بالمحور الثانى.

 ية اإلليو الرجالى:نتائج تحكيم التصميمات المقترحة ألحذ

 نتائج آراء المحكمين فى التصميمات المقترحة ألحذية اإلليو الرجالى (1جدول )

 النسبة المئوية

 الكلية

المجموع 

 الكلي

النسبة 

 المئوية

 المحكمين            المجموع

 التصميمات 

95% 740 
 تصميم (1محور ) 450 94%

(1) 

ى
ول

أل
 ا
ية

يم
صم

لت
 ا
عة

و
جم

لم
ا

 

 

 (2محور ) 290 97%

96% 746 
 تصميم (1محور ) 460 96%

 (2محور ) 286 95% (2)

95% 738 
 تصميم (1محور ) 450 94%

 (2محور ) 288 96% (3)

85% 664 
 تصميم (1محور ) 408 85%

 (2محور ) 256 85% (4)

94% 732 
 تصميم (1محور ) 448 93%

 (2محور ) 284 95% (5)

%88 690 
 تصميم (1محور ) 416 %87

(1) 

ة 
ع

و
جم

لم
ا

ية
ان
لث
 ا
ية

يم
صم

لت
ا

 

 (2محور ) 274 %91

%93 722 
 تصميم (1محور ) 440 %92

 (2محور ) 282 %94 (2)
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%86 672 
 تصميم (1محور ) 402 %84

 (2محور ) 270 %90 (3)

%96 752 
 تصميم (1محور ) 468 %98

 (2محور ) 284 %95 (4)

%86 
 تصميم (1محور ) 416 %87 674

 (2محور ) 258 %86  (5)

%98 764 
 تصميم (1محور ) 464 %97

(1) 

ثة
ال
لث
 ا
ية

يم
صم

لت
 ا
عة

و
جم

لم
ا

 

 (2محور ) 300 100

%90 698 
 تصميم (1محور ) 422 %88

 (2محور ) 276 92 (2)

%96 752 
 تصميم (1محور ) 464 %97

 (2محور ) 288 96 (3)

%92 720 
 تصميم (1محور ) 442 %92

 (2محور ) 278 93 (4)

%79 612 
 تصميم (1محور ) 368 %77

 (2محور ) 244 81 (5)

ويتضح من الجدول السابق أن متوسط قيمة المحور األول الخاص 

والنسبة  (468: 368بالجانب الجمالي للمنتج يتراوح ما بين )
%(، ويتراوح متوسط  98% : 77ن )المئوية له تتراوح ما بي

( 300: 244المحور الثاني الخاص بالجانب الوظيفي ما بين )

%(، ويتراوح متوسط 100%: 81والنسبة المئوية له ما بين ) 
( والنسبة المئوية له 764: 612المجموع الكلي للمحورين ما بين )

 %(.98%:  79بين )

اء السادة ويتضح مما سبق أن أفضل التصميمات وفقًا آلر

احتل التصميم )األول من  :المتخصصين األكاديميين هى كالتالى
%( لتوافر االبتكار 98المجموعة الثالثة( المركز األول بنسبة )

وحداثة خطوطه التصميمية وانسجام وتناغم التصميم مع لوحة 

اإللهام، فى حين جاءت التصميمات )الثانى من المجموعة األولى، 
ة الثانية، والثالث من المجموعة الثالثة( فى الرابع من المجموع

%(  لمسايرة خطوط التصميم 96المركز الثانى بنفس النسبة )

م، وتحقق اإليقاع والتناغم بين 2021االتجاهات الحديثة لموضة 
خطوط وألوان التصميمات، فى حين شغل التصميمين ) األول 

%( 95والثالث من المجموعة األولى( المركز الثالث بنسبة )

لتوافق نسب مساحات وأجزاء التصميم، وكذلك أضافت المكمالت 

 )األكسسورات( قيًما وظيفية وجمالية للتصميم.

نرحة تبعًا لتقييم السادة المحكميترتيب التصميمات المقت (2جدول )

 

 
 المركز الثاني المركز األول

 
 

 المركز الثاني المركز الثاني

  

 مركز الثالثال المركز الثالث

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 :  Conclusion الخالصة
التأكيد على أهمية دراسة اتجاهات الموضة العالمية لرفع  -

 القدرة التنافسية لصناعة األحذية فى مصر.

أهمية لوحات اإللهام بالموضة العالمية في مجاالت تصميم  -

 األحذية المختلفة من حيث الخطوط البنائية والزخرفية.
بخطوط الموضة الحديثة من حيث  أهمية ربط تصميم األحذية -

الخطوط واأللوان وخامات التصنيع وحتى التقنيات، للوصول 

 لتصميمات فى مجال األحذية الرجالى ترقى للعالمية.
أهمية إدراك مصمم األحذية لمراحل العملية التصميمية،  -

ومتابعته لكل جديد فى مجال الموضة من حيث الخامات 

 -القوالب -)النعال األساسية )الجلود( والمساعدة

 اإلكسسوار..( وكذلك أساليب التشغيل.
االعتقاد بقيمة اإلبداع ومنح الفرص للمصممين إلطالق  -

ابداعهم والتجديد في مجال تصميم الموضة واألحذية لمسايرة 

  الدول المتقدمة في هذا المجال.

 : Recommendationsالتوصيات 
العالمية  ضرورة دراسة المصمم ألحدث اتجاهات الموضة -

فى مجال تخصصه، وخاصة مصمم األحذية ليواكب بمنتجه 

 التغيرات محليًا وعالميًا.

التعمق فى دراسة وتحليل المصادر الفنية محل االستلهام  -
الستخالص مدلوالتها، ومن ثم توظيفها فى ابتكارات جديدة 

 فى مجال األحذية.

بتكار تطوير أساليب التصميم من خالل نشر ثقافة اإلبداع واال -
 واإلطالع الدائم على المستجدات.

زيادة االهتمام بالتراث بكل أشكاله وأنواعه واالستفادة منه  -

فى مجاالت التصميم المختلفة للحفاظ على هويتنا والتى بدأت 

 تندثر فى ظل العولمة.
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 (1ملحق )

 
 كلية االقتصاد المنزلى )كلية معتمدة(

 قسم الصناعات الجلدية      

 استمارة تحكيم بنود استمارة تقييم المقترحات التصميمية من السادة

 األكاديميين المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس  

 ----------------------------------------السيد األستاذ /

 تحية طيبة وبعد ،،،                        

بإعداد بحث لنيل درجة الدكتوراه في االقتصاد المنزلي قسم الصناعات الجلدية تخصص "صناعة  العتر سارة خالد محمد طهتقوم الباحثة / 

 األحذية" بعنوان

 " تكنولوجيا تصميم وإنتاج الحذاء اإلليو الرجالي"
تقييم المقترحات التصميمية ارة تقييم للتصميمات المقترحة التي قامت بتصميمها في الدراسة التطبيقية بهدف وقد أعدت الدارسة استم      

 استطالع آراء السادة الُمتخصصين فيها من الناحيتين الجمالية والوظيفية وفقًا لخطوط الموضة الحديثة.ألحذية اإلليو الرجالى و

 االستمارة وإبداء الرأي وفقًا للعبارات الموضحة.  والمرجو من سيادتكم التفضل بقراءة بنود

 غير متوفر متوفر إلى حًدا ما متوفر بنود التحكيم

    مدى مناسبة الصياغة اللفظية لبنود االستمارة -1

    مدى قدرة محاور االستمارة على تقييم  التصميمات المقترحة  -2

    ارةمناسبة عدد األسئلة لكل محور من محاور االستم -3

 وشكًرا لحسن تعاونكم

 الباحثة

--------------------------------------------------------------------- 

 (2ملحق )

 التصميمات المقترحةأسماء السادة المتخصصين محكمي ّبنود استمارة تقييم  

 الوظيفة االسم م

 أ.د/ حازم عبد الفتاح عبد المنعم  1
 سم المالبس والنسيجأستاذ تصنيع المالبس بق

 جامعة حلوان -كلية اإلقتصاد المنزلي

 أ.د/ وسام محمد إبراهيم  2
 أستاذ تصنيع المالبس بقسم المالبس والنسيج

 جامعة حلوان -كلية االقتصاد المنزلي

 أ.د/ سها أحمد عبدالغفار  3
 أستاذ التشكيل على المانيكان بقسم المالبس والنسيج

 عة حلوانجام -كلية االقتصاد المنزلي

 أ.د/ سحر حربي محمد حربي  4
 أستاذ المصنوعات الجلدية بقسم الصناعات الجلدية

 جامعة حلوان -كلية االقتصاد المنزلي

 أ.د/ أشرف عبدالحكيم حسن   5
 أستاذ تصميم األزياء بقسم المالبس والنسيج

 جامعة حلوان -كلية االقتصاد المنزلي

 أ.م.د/ كرامة ثابت حسن  6
 تصميم األزياء بقسم المالبس والنسيجأستاذ مساعد  

 جامعة حلوان -كلية االقتصاد المنزلي

 أ.م.د/ سارة إبراهيم محمد مهران  7
 أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج

 جامعة حلوان -كلية االقتصاد المنزلي

 د/ سناء فتحي محمد فتحي  8
 مدرس بقسم الصناعات الجلدية

 نجامعة حلوا -كلية االقتصاد المنزلي

 د/أسماء فؤاد زكى   9
 مدرس بقسم الصناعات الجلدية

 جامعة حلوان -كلية االقتصاد المنزلي

 د/ هويدا أحمد عبدالغفار  10
 مدرس بقسم المالبس والنسيج

 جامعة حلوان -كلية االقتصاد المنزلي

--------------------------------------------------------------------- 

 (3ملحق )

 المتخصصين األكاديمين ارة تقييم التصميمات المقترحة من السادة استم 

 / ........................................................................................... السيد األستاذ

 تحية طيبة وبعد،،،
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جامعة  –ة تخصص "صناعة األحذية" بكلية االقتصاد المنزلى المدرس المساعد بقسم الصناعات الجلدي / سارة خالد محمد طه تقوم الباحثة
 بعنوان: بحث حلوان بإعداد

 "تكنولوجيا تصميم وإنتاج الحذاء اإلليو الرجالى "

وتهدف االستمارة إلى استطالع أراء السادة المتخصصين فى التصميمات المقترحة ، وذلك تحقيقاً ألهداف البحث الذى يهدف الى التعرف 
 اليب المتبعة فى تصميم األحذية اإلليو الرجالى وتحقيقها للمتطلبات الوظيفية والجمالية ومدى مواكبتها للموضة الحديثة .على األس

 أمام اإلجابة المناسبة لرأى سيادتكم وفقاً للعبارات المدونة فى االستمارة .√( وترجو الباحثة من سيادتكم إبداء الرأي بوضع عالمة ) 

 علي تفضلكم بالتعاون ،،ولكم جزيل الشكر 

 الباحثة 

--------------------------------------------------------------------- 

 (4ملحق )

 المتخصصينأعضاء هيئة التدريس استمارة تقييم التصميمات المقترحة من السادة  

--------------------------------------------------------------------- 

 التصميمات المقترحة( أسماء السادة المتخصصين محكمّي 5) ملحق

 الوظيفة االسم م

 أ.د/ حازم عبد الفتاح عبد المنعم  1
 أستاذ تصنيع المالبس قسم المالبس والنسيج

 جامعة حلوان -كلية االقتصاد المنزلي

 براهيمأ.د/ وسام محمد إ  2
 أستاذ تصنيع المالبس بقسم المالبس والنسيج

 جامعة حلوان -كلية االقتصاد المنزلي

 أ.د/ سها أحمد عبدالغفار  3
 أستاذ التشكيل على المانيكان بقسم المالبس والنسيج

 جامعة حلوان -كلية االقتصاد المنزلي

 أ.د/ سحر حربي محمد حربي  4
 الجلدية أستاذ المصنوعات الجلدية بقسم الصناعات

 جامعة حلوان -كلية االقتصاد المنزلي

 أ.د/ ألفت شوقى منصور  5
جامعة حلوان وأستاذ المالبس  -أستاذ تصميم المالبس كلية الفنون التطبيقية

 جامعة القصيم –بكلية التصاميم 

 أ.د/ أشرف عبد الحكيم حسن   6
 أستاذ تصميم األزياء بقسم المالبس والنسيج

 جامعة حلوان -يكلية االقتصاد المنزل

 أ.م.د/ كرامة ثابت حسن  7
 أستاذ مساعد  تصميم األزياء بقسم المالبس والنسيج

 جامعة حلوان -كلية االقتصاد المنزلي

 أ.م.د/ سارة إبراهيم محمد مهران  8
 أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج

 جامعة حلوان -كلية االقتصاد المنزلي

 (  1التصميم رقم )  بنود التقييم

موافق إلى  موافق

 حد ما

غير 

 موافق

: الجانب الجمالى واالبتكارى للتصميم أوالً   

    تنوع خطوط التصميم.  1

    توافق النسبة والتناسب بين مساحات وأجزاء التصميم.  2

    يحقق التصميم نوعاً من الوحدة بين عناصره.   3

    توافق ألوان التصميم مع بعضها البعض وفقًا التجاهات الموضة.  4

    ار والحداثة والتميز.يحقق التصميم نوعاً من االبتك   5

    م.2021تساير خطوط التصميم االتجاهات الحديثة لموضة   6

    حقق إعادة صياغة لوحة اإللهام داخل التصميم قيمة فنية.   7

 يتالءم التصميم مع لوحة اإللهام من حيث:  8

 الخطوط البنائية  .أ

 الخطوط الزخرفية .ب

 اللون المقترح .ج

   

صميمثانياً: الجانب الوظيفى للت  

    يتوافق التصميم مع أنواع الخامات المقترحة.  9

    يتوافق توزيع الخطوط التصميمية للحذاء مع وظيفته.  10

    أضافت المكمالت  )األكسسورات(  قيماً وظيفية وجمالية للتصميم.   11

    يصلح التصميم المقترح للتنفيذ.   12

    يمكن تسويق التصميم المقترح.  13

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


150 Fashion trends and their impact on the design of men's moccasin footwear 

 

International Design Journal, Volume 11, Issue 5 September 2021 

 

9  

 
 أ.م.د/ رانيا سعد محمد

 اعد بقسم المالبس والنسيجأستاذ مس
 جامعة حلوان -كلية االقتصاد المنزلي

 جامعة القصيم –وأستاذ مساعد بقسم المالبس بكلية التصاميم 

 د/ سناء فتحي محمد فتحي  10
 مدرس بقسم الصناعات الجلدية

 جامعة حلوان -كلية االقتصاد المنزلي

 د/أسماء فؤاد زكى   11
 مدرس بقسم الصناعات الجلدية

 جامعة حلوان -القتصاد المنزليكلية ا

 د/ هويدا أحمد عبدالغفار  12
 مدرس بقسم المالبس والنسيج

 جامعة حلوان -كلية االقتصاد المنزلي

 

 
 

 


