
Shaimaa Nashat et al  93 
 

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

 

 
 

Increasing fashion designers' awareness of the Law of Intellectual Property 
Protection 

 
  ز تنمیة التجارة الداخلیةجھا، االدارة المركزیة للعالمات التجاریة والنماذج الصناعیة، فاحص تصمیمات ونماذج صناعیة

 
  جامعة حلوان –كلیة الفنون التطبیقیة ، مدرس بقسم المالبس الجاھزة

 
  جامعة حلوان –كلیة الفنون التطبیقیة ، أستاذ بقسم التصمیم الصناعي

  
Abstract  Keywords 

ة القانونیة لمصممي األزیاء المبدعین خشیة أن تتعرض أفكارھم للتقلید واالستغالل من إن توفیر الحمای
قبل أشخاص أخرین ھي من األمور الحتمیة في ھذا العصر، والملكیة الفكریة ھي مجموعة من الحقوق 

فتكمن مشكلة البحث في عدم وجود الوعي الكافي لدى مصممي . التي تحمي الفكر واإلبداع اإلنساني
األزیاء بكیفیة حمایة التصمیم وبعدم معرفتھم بقوانین الملكیة الفكریة وإمكانیة تسجیل التصمیم، ویھدف 
البحث إلى توعیة مصممین االزیاء بقانون حمایة الملكیة الفكریة واالسھام في مواجھھ المنافسین عن 

تنوع لزیادة التنافس، طریق تطبیق قانون حمایة الملكیة الفكریة مما یسفر عن خلق سوق إبداعي م
وأسفرت نتائج البحث عن وجود عالقة طردیة بین تطبیق قوانین الملكیة الفكریة والتوعیة بھا وبین 

حمایة الملكیة الفكریة لمصممي  : مشكلة البحث .مستوى التنافس وبالتالي مستوى الجودة واإلبداع
ورھا في المساھمة في توفیر المیزات التنافسیة االزیاء لم تالق االھتمام الكافي الذي یمكنھا من القیام بد

عدم المعرفة الكافیة بكیفیة  لصناعة المالبس الجاھزة المصریة، وذلك للعدید من األسباب من أھمھا
نص قانون حمایة وعدم وضوح  .الحد المسموح لھ باالقتباس من االخرینوجھل  , التصمیمحمایة 

عدم اھتمام مصانع وكذلك  .یتعذر معھ حمایة المصمم لتصمیمھالملكیة الفكریة بما فیھ الكفایة بشكل 
عدم تضمین المناھج الدراسیة لقانون حمایة اضافة الى   المالبس الجاھزة بإعداد إدارة تصمیم األزیاء

زیادة معرفة مصمم  الى ھدف البحثلذا فقد  .الملكیة الفكریة لتعریف الطالب كیفیة حمایة تصمیمھ
تعریف مصمم األزیاء و لدیھ یة الملكیة الفكریة ومدى تأثیرھا على الوعي التصمیمياالزیاء بقانون حما

تصمیم  –بحدود االقتباس وكیفیة تقنینھ من خالل االجراءات القانونیة وعملیة التصمیم التي تتشمل على 
وضع تصور لصیاغة قانون حمایة الملكیة الفكریة بشكل یوضح حق  -وكذلك  .خامات –تصنیع   -

  .مم االزیاءمص

  الملكیة الفكریة  
Intellectual property 

  مصممي االزیاء
Fashion Designers  

  األزیاء تصمم
 Fashion Design: 

  الوعي التصمیمي
Design Awareness 
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:Introduction  
. إن تصمیم األزیاء منتجات لإلبداع الفكري والتطبیقي والمھارى

وال أحد یشك في القیمة الھائلة لرأس المال الفكري في االبداع في 
أو في صناعة ) بیوت االزیاء(صناعة األزیاء، سواء كانت راقیة 

ید من المؤسسات الصغیرة ومع ذلك فإن العد. المالبس الجاھزة
وكبیرة الحجم تولي القلیل من االھتمام، إن وجدت لحمایة ھذه 
األصول الفكریة في بیئة األعمال الحالیة، فإن المصدر الرئیسي 
للمیزة التنافسیة لجمیع مصممین األزیاء، بما في ذلك تلك المتواجدة 

عین على یت. في صناعة األزیاء، ھو االبداع والتعبیرات اإلبداعیة
مصممي االزیاء تحدید ھذه األصول غیر ملموسة القیمة في الوقت 
المناسب، وتحدید مدى مالءمة أعمالھم واالستفادة منھا من خالل 

  .نظام قانون حمایة الملكیة الفكریة
ولذلك البد من توفیر الحمایة القانونیة لمصممي األزیاء والمبدعین 

غالل من قبل أشخاص من أن تتعرض أفكارھم للتقلید واالست
ھي مجموعة من الحقوق التي تحمي الفكر  أخرین، والملكیة الفكریة

التصمیمات والنماذج (واإلبداع اإلنساني والتي تشتمل على 
  ).براءات االختراع -الصناعیة العالمات التجاریة 

Statement of the problem 
م تالق االھتمام الكافي حمایة الملكیة الفكریة لمصممي االزیاء ل

الذي یمكنھا من القیام بدورھا في المساھمة في توفیر المیزات 
التنافسیة لصناعة المالبس الجاھزة المصریة، وذلك للعدید من 

  :األسباب من أھمھا

  .عدم المعرفة الكافیة بكیفیة حمایة التصمیم -1
  .ما ھو الحد المسموح لھ باالقتباس من االخرین -2
نون حمایة الملكیة الفكریة غیر واضح بما فیھ الكفایة نص قا -3

  .بشكل یتعذر معھ حمایة المصمم لتصمیمھ
عدم اھتمام مصانع المالبس الجاھزة بإعداد إدارة تصمیم  -4

  .األزیاء
عدم تضمین المناھج الدراسیة لقانون حمایة الملكیة الفكریة  -5

  .لتعریف الطالب كیفیة حمایة تصمیمھ
Objective:   

زیادة معرفة مصمم االزیاء بقانون حمایة الملكیة الفكریة ومدى  -
  .تأثیرھا على الوعي التصمیمي لدیھ

تعریف مصمم األزیاء بحدود االقتباس وكیفیة تقنینھ من خالل  -
  - تصمیم  –االجراءات القانونیة وعملیة التصمیم التي تتشمل على 

  .خامات –تصنیع 
قانون حمایة الملكیة الفكریة بشكل یوضح  وضع تصور لصیاغة -

  .حق مصمم االزیاء
Significance 

إن قانون حمایة الملكیة الفكریة یعطى المصمم األزیاءخاصیة فرید 
تمیزه عن غیره من المصممین كاالنفراد بحق الفكرة وعدم تمكین 

ین غیره من اقتباسھا دون وجھھ حق، وھذا یجبر المصممین االخر
على االھتمام باإلبداع في تصمیماتھم لتمكینھم من تقدیم كل ما ھو 

  .جدید أو محسن في تصمیمھم
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  :فلذلك تنحصر أھمیة البحث في التالي 
 زیادة وعى مصممي األزیاء بقانون حمایة الملكیة الفكریة  -1
مساعدة مصممي األزیاء وإرشادھم لكیفیة حمایة ابتكاراتھم  -2

 .وتسجیلھا
تقلید المنتجات وتأثیراتھا على سوق المالبس دراسة ظاھرة  -3

 .الجاھزة
وضع إطار عملي وعلمي لمصممي األزیاء المصریین  -4

لحمایة ابتكاراتھم من خالل قانون حمایة الملكیة الفكریة في 
 مصر 

 . خلق سوق أبداعي متنوع لزیادة التنافس -5
 Delimitations  

  عام 40: 18األزیاء المصریون من سن  مصممي
 Methodology 

  .تم االعتماد على المنھج الوصفي التحلیلي
Sample  

العینة من مصممین االزیاء مستویات اقتصادیة : مصممي األزیاء
ً،  40-20ومناطق سكنیة مختلفة والتي تتراوح أعمارھم ما بین  عاما

وكلیة  -وانكلیة الفنون التطبیقیة جامعة حل(ومن طالب كلیات 
كلیة التربیة النوعیة جامعة عین  –االقتصاد المنزلي جامعة حلوان 

 )   FDCمعھد ال موضة - شمس 
Hypothesis 

وجود عالقة ارتباطیھ بین تطبیق قانون حمایة الملكیة  -1
الفكریة وزیادة حدة المنافسة في االسواق المحلیة 

 .العالمیة
تقاء بالمستوى التعلیمي وجود عالقة ارتباطیھ بین االر -2

للطالب وتدعیم المناھج الدراسیة لطالب تصمیم االزیاء 
 .بمواد قانون حمایة الملكیة الفكریة

وجود عالقة ارتباطیة بین االرتقاء بمستوى وظیفة   -3
تصمیم االزیاء ودور المصمم االزیاء بین اكساب تصمیم 
االزیاء میزات تنافسیة یمكن االسھام في مواجھھ 

فسة المتوقعة نتیجة تطبیق قانون حمایة الملكیة المنا
  .الفكریة

Framework Theoretical 
  Fashion Design :األزیاء میتصم

 –لون  –خط (توظیف العناصر المستخدمة في عملیة التصمیم " 
لتحقیق الجانب الوظیفي وفي نفس الوقت إشباع ) شكل –نسیج 

 ". لیة حاجة اإلنسان النفعیة الجما
  )2008: وفاء عید الراضي(

ھو عمل فني متمیز لذلك یحتاج لفنان موھوب یتوافر لدیھ درجة "   
 "عالیة من الكفاءة والخبرة 

  )2009:نجوى شكري وآخرون (
 ":" The Types of Designأنواع تصمیم األزیاء 

التصمیم یعنى التخطیط والتنظیم لتحقیق ھدف معین ویطبق 
شيء مبدع من أجل تحقیق ھدفا حسیا أو سلوكیا التصمیم على كل 

وأیضا ینقسم إلى تصمیم وظیفي وتصمیم تشكیلي بنائي وتصمیم 
 .زخرفي

 )2015:أسماء السید (
وینقسم تصمیم األزیاء إلى نوعین رئیسین یتفرع منھا عدة أنواع 

 :أخرى
 :Product Designالتصمیم كإنتاج  -) 1(
 :Process Designالتصمیم كنظام عملیة  -) 2(

 
 یوضح أنواع التصمیم): 1(الشكل رقم 

 Product Design: التصمیم كإنتاج -) 1(
التصمیم كإنتاج یعني التنظیم ووضع خطة بھدف الوصول إلى 

 :نتیجة في العمل وینقسم الى
  التصمیم السلوكي "Behavioral Design " 
  التصمیم الحسي "Sensory Design " 

 Product Design: تاجالتصمیم كإن - ) 1( 
التصمیم كإنتاج یعني التنظیم ووضع خطة بھدف 

 :الوصول إلى نتیجة في العمل وینقسم الى
  التصمیم السلوكي "Behavioral Design " 
  التصمیم الحسي "Sensory Design " 



Shaimaa Nashat et al  95 
 

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

 

 
 )2017:تغرید دمحم عبد هللا (  یوضح أقسام التصمیم كإنتاج): 2(الشكل رقم 

 لوكيالتصمیم الس :Behavioral Design   
ھو الذي یستخدم في إنتاج واستھالك المالبس، وھناك الكثیر من 

: العوامل التي تؤثر في التصمیم السلوكي لدى المصمم وھي
 .سیاسات االنفتاح واإلعالنات ونظام السوق ومیزانیة األسرة

 )2019:خالد عبد هللا حسین(
  التصمیم الحسيSensory Design “: " 
صمیم الحسي ھو الذي یعتمد على الجانب الحسي فى المقام األول الت

للمستقبل ، نستشعره من خالل الحواس المتمثلة فى الرؤیة أو السمع 
كما یمكن االستشعار بھ من خالل اللمس أو التذوق ، والقماش أحد 
المالمس أو األسطح التي یتعامل معھا مصمم األزیاء وھو  یختلف 

تركیبھ النسیجي ، وطریقة غزلھ ،وأیضا في ملمسھ باختالف 
بالتجھیزات التي یمر بھا، فال یمكن القول بأن حاسة البصر وحدھا 
تكفي إلدراك  الفرق بین ملمس وأخر ولكن یتأكد اإلدراك  من 
خالل اإلحساس الناتج عن اللمس أیضا ، ولذلك یعتبر الملمس 

ناعم ، الصوف والرؤیة للقماش ، فعلى سبیل المثال مظھر الحریر ال
یمكن أن نتعرف على ملمسھا . ، الشمواه، التفتاه، الساتان الناعم 

بمجرد النظر إلیھما ویتأكد ھذا اإلدراك من خالل اللمس وھنا خلیط 
یجمع بین اإلحساس الناتج عن اللمس وذلك الناتج عن اإلدراك 

 . البصري معا
 )2012:رغدة مختار (

 :مصادر تصمیم األزیاء
 یعتبرھا مصادر متنوعة  من تصمیماتھ أفكار م األزیاءستِقي مصمی

 ، بالتصمیمات الجدیدة تمده بھ المنابع محیطة وھذه ، ھامة منابع
ًا المصمم یأخذ وأحیانًا  وأحیانًا في تصمیمھ المصدر من صغیًرا شیئ
ًا وذلك الخارجي الشكل یأخذ أخرى  لھ یعطیھ الذي لإلیحاء طبع

 باإللھام اللحظات ھذه في المصمم ویمر اللحظة في تلك المصدر
 .تصمیم األزیاء مصادر عرض یلي وفیما والتخیل

 )2010:نورة بنت صدیق(
 :  وتتعدد مصادر تصمیم األزیاء واالستلھام ما بین

األزیاء –الفنون الحدیثة  –الخامة  –التراث  -التاریخ –الطبیعة (
 )فن العمارة –الشعبیة 

 
  صمیم األزیاءیوضح مصادر ت): 3(شكل رقم 

 :Design Elementsعناصر تصمیم األزیاء 
ھي مفردات لغة الشكل التي یستخدمھا الفنان المصمم، وسمیت 
بعناصر التصمیم أو التشكیل نسبة إلى إمكانیاتھا المرنة في اتخاذ 
أي ھیئة وقابلیتھا لالندماج والتأقلم مع بعضھا البعض لتكوین شكال 

 .كامال للعمل الفني
 )2013:سمیر دمحم سارة (

والقاعدة الرئیسیة التي تحكم طریقة تجمیع وتنظیم عناصر الشكل 
الداخلة في العمل، تتبع مع حریة الفنان في االختیار واتخاذ القرار، 
فال توجد قوانین ثابتة تفرض على الفنان من خارج حدود رؤیتھ 
وتقییمھ الذاتي لتأثیر عناصر الفن بعضھا على بعض، لھذا تظل 

ذه العناصر مرنة وبدون ثبات في تفكیره حتى یحكم بنفسھ على ھ
 .استقرار أوضاعھا النھائیة

 )2009:مروین دمحمین (
 :العناصر المكونة لتصمیم األزیاء تشتمل على

  )الشكل  - الراحة -الملمس -الخط –النقطة (

  
 یوضح عناصر التصمیم) 4(شكل رقم 
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  :الوعي التصمیمي لمصممي األزیاء
ھو اإلدراك وضوح الھدف والخطة المؤدیة إلیھ كوسیلة مساعدة من 

 .وسائل التعلیم
اء كقیمة یشیر لفظ الوعي التصمیمي إلى إدراك تصمیم األزی

 : من خالل ما یليتنافسیة وعامل لتحقیق التقدم 
نشر ثقافة التصمیم كجزء من الثقافة العامة بمختلف وسائل  -1

 .االتصال
وتنمیة  )خاصة الملكیة الفكریة( االھتمام بمستوى التعلیم -2

 .الجوانب اإلبداعیة فیھ
 لذا فالوعي التصمیمي لمصمم األزیاء ھو التزود بالمعلومات  

والمھارات والخبرات من خالل المفھوم المتكامل الواضح لقانون 
حمایة الملكیة الفكریة، والتعرف على أھمیة الملكیة الفكریة بالنسبة 

 .لمصممي األزیاء وكیفیة التخطیط السلیم الواعي للتصمیم األزیاء
  :أنواع الوعي التصمیمي

 )الوعي الجمالي -الوعي الحسي -الوعي العقلي (
 :العقلي الوعي

الوعي العقلي یعتمد على التفكیر وحل المشكالت لمواجھة مشكالت 
التصمیم فالبد من حل أي مشكلة بمرونة أي مراعاة التسلسل المرن 

مبدعة لندرتھا (لھذه الخطوات، فبعض الحلول قد تكون مبدعة 
وبالتالي فیمكننا القیام بتغیرات على ترتیبھا بالشكل ) وعدم تكرارھا

الحاجة أو حذف بعضھا أو إضافة بعضھا اآلخر، أي تستدعیھ 
   .یمكننا التوصل للحل من خالل أي تسلسل نفضلھ في ھذه الخطوات

  )2006:صالح أبو جادو، وآخرون(
  :الوعي الحسي

وھو الوعي واالدراك لألشیاء الحسیة في التعرف على شكل تصمیم 
 لشكل وانسجام جمیع) العین(المودیل عن طریق إدراك البصر

  الخطوط مع بعضھ لتعطى تصمیم جید ومبدع ومتمیز
 :الوعي الجمالي

تصمیم األزیاء بصفة عامة مجال خصب للجمال فھي تدل على 
الوعي التصمیمي والتذوق الفني لمصمم االزیاء لالرتقاء وینمى 
قدرات مصمم االزیاء على التصمیم الجید والمبتكر وااللوان 

جال تصمیم األزیاء، واالدراك الجذابة، للوصول الى الكمال في م
جزء من الوعي، ألنھ یسیر من الجملة الي التفصیالت، للوصول 
الى الكمال، وفى مجال تصمیم االزیاء على سبیل المثال یعتبر 
الشكل من العناصر الھامة، وھو بانھ ینتقل تأثیره عن طریق العین، 

ط الجید كما أن الضب. ویھتم القائم بعملیة التصمیم بتصمیم الجید
الصحیح من األمور التي تحدد ھیئة وشكل تصمیم المودیل 
فالمالبس ذات التصمیم الجید واأللوان الجذابة تلفت النظر وتستحق 

 .النظر إلیھا مرة أخرى
  )2011: عزیزة مسعد(

 :أھمیة الوعي التصمیمي لمصممي االزیاء
دة قانون حمایة الملكیة الفكریة یعطى المصمم األزیاء خاصیة فری

تمیزه عن غیره من المصممین كاالنفراد بحق الفكرة وعدم تمكین 
غیره من اقتباسھا دون وجھة حق، وھذا یجبر المصممین األزیاء 
األخرین على االھتمام باإلبداع في تصمیماتھم لتمكینھم من تقدیم 

 .كل ما ھو جدید أو محسن في تصمیمھم
 .  ملكیة الفكریةزیادة وعى مصممي األزیاء بقانون حمایة ال  -1
مساعدة مصممي األزیاء وإرشادھم لكیفیة حمایة   -2

 .ابتكاراتھم وتسجیلھا
 .خلق سوق أبداعي متنوع لزیادة التنافس - 3 
 .االھتمام بالقدرة على اإلبداع لدى مصممین االزیاء - 4 
االسھام فى توفیر تصمیمات أزیاء جدیدة مناسبھ لثقافھ   - 5 

 .تصاد المجتمعالعادات والتقالید واق
 

Results 
  .التحلیالت اإلحصائیة الخاصة بآراء مصممي األزیاء 

یوضح مدى معرفة مصممي األزیاء بقانون حمایة ): 1(جد ول رقم 
  .الملكیة الفكریة

مدي معرفة مصممي 
األزیاء بقانون حمایة 

 .الملكیة الفكریة
النسبھ   العدد

 المئویھ

 %8.0 8 نعم
 %92.0 92 ال

 %100.0 100 المجموع
  1= درجھ الحریھ  70.56= 2كا

  دال إحصائیًا 0.000= مستوى الداللھ   
بلغت نسبة المستجوبین حسب مدى معرفة مصممي األزیاء بقانون 

  .حمایة الملكیة الفكریة
 2قیمة كا ) 1(كما یوضح جدول رقم %) 92.0(وال %) 8.0(نعم  

 = .Sig توى الداللةومس 1ودرجات الحریة  70.56 المحسوبة
دالة إحصائیا أي توجد  2وھذه القیمة تعني أن قیمة كا  0.000

فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة وھذا یدل على عدم 
الوعي الكافي بقانون حمایة الملكیة الفكریة وبالتالي یترتب على 
ھذا عدم حفاظ المصممین على حقوقھم ملكیتھم الفكریة وأیضا 

س من األخرین دون معرفة ما قد ینتظرھم من عقوبات دولیة االقتبا
  ).3(لھذا االقتباس وھذا یثبت الفرض رقم 

التزام مصممي األزیاء بحقوق  مدي یوضح): 2(جدول رقم 
  .الملكیة الفكریة للمصممین األخرین

مدي التزام مصممي األزیاء بحقوق 
  العدد الملكیة الفكریة للمصممین األخرین

النسبة 
 ئویةالم

 %20.0 20 نعم
 %80.0 80 ال

 %100.0 100 المجموع
  1= درجھ الحریة  36.0= 2كا

  دال إحصائیًا 0.000= مستوى الداللة   
بلغت نسبة المستجوبین حسب مدى التزام مصممي األزیاء بحقوق 

وال %) 20.0(الملكیة الفكریة للمصممین األخرین نسبة نعم 
 36.0 المحسوبة 2قیمة كا ()كما یوضح جدول رقم %) 80.0(

وھذه القیمة  Sig. = 0.000ومستوى الداللة  1ودرجات الحریة 
دالة إحصائیا أي توجد فروق ذات داللة إحصائیة  2تعني أن قیمة كا

بین أفراد العینة وھذا یدل على عدم اھتمام مصممي األزیاء 
بتسجیل افكارھم لطول فترة التسجیل واإلجراءات المتبعة من قبل 

لدولة وایضا لقصر فترة المودیل التي ال تتجاوز ثالثة أشھر وھذا ا
  .)3(یثبت الفرض رقم 

یوضح عقوبات عدم االلتزام بقانون حمایة الملكیة ): 3(جدول رقم 
  .الفكریة

عقوبات عدم االلتزام بقانون 
 النسبة المئویة  العدد حمایة الملكیة الفكریة

 %16.0 16 نعم
 %84.0 84 ال

 %100.0 100 المجموع
مستوى     1= درجھ الحریة  46.24= 2كا

  دال إحصائیًا 0.000= الداللة 
بلغت نسبة المستجوبین حسب عقوبات عدم االلتزام بقانون      

كما %) 84(ونسبة ال % 16.0نسبة نعم . حمایة الملكیة الفكریة
ودرجات الحریة  46.24 المحسوبة 2قیمة كا() یوضح جدول رقم 
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 2وھذه القیمة تعني أن قیمة كا Sig. = 0.000اللة ومستوى الد 1
دالة إحصائیا أي توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة 
وھذا یوكد صدق الجدولین السابقین باإلضافة إلى عدم وجود توعیة 
من الدولة بمثل ھذا العقوبات التي تقع على مقتبس االفكار والتي 

ً، وقد تصل تتمثل في السجن او الغرامات  المالیة أو االثنین معا
العقوبة إلى وقف المصمم األزیاء عن العمل وھذا یثبت الفرض رقم 

)3 .(  
  .یوضح مدى الموافقة على االقتباس من التصمیم): 4(جدول رقم 

مدى الموافقة على االقتباس 
 النسبة المئویة  العدد من التصمیم

 %25.0 25 نعم
 %75.0 75 ال

 %100.0 100 المجموع
= مستوى الداللة     1= درجھ الحریة  25.0= 

  دال إحصائیًا 0.000
بلغت نسبة المستجوبین حسب مدى الموافقة على االقتباس من       

كما یوضح جدول ) 75,0(ونسبة ال %) 25.0(التصمیم نسبة نعم 
ومستوى  1ودرجات الحریة  25.0 المحسوبة 2قیمة كا() رقم 

دالة إحصائیا  2وھذه القیمة تعني أن قیمة كا Sig. = 0.000الداللة 
أي توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة وھذا یدل على 

مما یؤكد على فكرة حمایة حقوق . عدم موافقة مصممي االزیاء
المصممین واالحتفاظ بحق الفكرة وعدم السماح للمصممین 

  . )3(االخرین باالقتباس منھم وھذا یثبت الفرض رقم 
  .یوضح مصادر مصممي األزیاء للتصمیم): 5(جدول رقم 

مصادر مصممي األزیاء 
 النسبھ المئویة  العدد للتصمیم 

 %23.0 23 مجالت االزیاء
 %54.0 54 مواقع االنترنت

 %7.0 7 الطبیعیة
 %5.0 5 التراث

 %11.0 11 عروض االزیاء
 %100,0 100 المجموع

توى مس    4= درجھ الحریة   82.00= 2كا
  دال إحصائیًا 0.000= الداللة 

  .مصادر مصممي األزیاء للتصمیم بلغت نسبة المستجوبین حسب
والطبیعیة %) 54.0(ومواقع االنترنت %) 23,0(مجالت االزیاء 

كما  %)11.0(وعروض االزیاء %) 5.0(والتراث %) 7.0(
ودرجات الحریة  82.00 المحسوبة 2قیمة كا() یوضح جدول رقم 

 2وھذه القیمة تعني أن قیمة كا Sig. = 0.000الداللة ومستوى  4
دالة إحصائیا أي توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة   

وھذا یرجع الى اعتماد نسبة كبیرة من مصممي االزیاء على 
استخدام مواقع االنترنت في التصمیم واالقتباس من افكار مصممي 

الى المسئولیة القانونیة وھذا األزیاءاالخرین مما یعرض المصمم 
  ).3(یثبت الفرض رقم 

یوضح نسبة االقتباس المسموح بیھ من قبل ): 6(جدول رقم 
  .مصممي األزیاء

حدود االقتباس المسموح   
  العدد .بیھ من قبل مصممي األزیاء

النسبھ 
 المئویة

 %9,0 9 اقتباس فكرة التصمیم
 %45,0 45 اقتباس الشكل الظلي

 %14,0 14 مة واالكسسواراقتباس الخا
 %32 32 اقتباس التصمیم الزخرفي

 %100.0 100 المجموع
       4= درجھ الحریة  33.04= 2كا

  دال إحصائیًا 0.000= مستوى الداللة 
نسبة االقتباس المسموح بیھ من قبل  بلغت نسبة المستجوبین حسب

واقتباس الشكل %) 9(مصممي األزیاء؟ اقتباس فكرة التصمیم 
واقتباس %) 14.0(واقتباس الخامة واالكسسوار %) 45(لي الظ

 2قیمة كا() كما یوضح جدول رقم  %)32.0(التصمیم الزخرفي 
 = .Sigومستوى الداللة  4ودرجات الحریة  33.04 المحسوبة

دالة إحصائیا أي توجد فروق  2وھذه القیمة تعني أن قیمة كا 0.000
ذا یوضح عدم موافقھ ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة وھ

مصممي االزیاء على اقتباس فكرة التصمیم، كما یوضح أن حدود 
االقتباس التي یسمح بھا المصمم ھي الشكل الظلي فقط دون 

  ).3(العناصر األخرى التي تمیز التصمیم وھذا یثبت الفرض رقم 
یوضح اثار المناھج الدارسیة في حمایة أفكار ): 7(جدول یوضح 

  .التصمیم
ار المناھج الدراسیة فى حمایة اث  

 النسبھ المئویة  العدد .أفكار التصمیم
 %25 25 نعم
 %75 75 ال

 %100.0 100 المجموع
مستوى     1= درجھ الحریھ  27.04= 2كا

  دال إحصائیًا 0.000= الداللة 
اثار المناھج في حمایة أفكار  بلغت نسبة المستجوبین حسب

كما یوضح %) 75.0(ال  ونسبة%) 25,0(التصمیم؟ نسبة نعم 
 1ودرجات الحریة  27.04 المحسوبة 2قیمة كا() جدول رقم 

 2وھذه القیمة تعني أن قیمة كا Sig. = 0.000ومستوى الداللة 
دالة إحصائیا أي توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة 
وھذا یعني أن المناھج الدراسیة التي درسھا مصمم األزیاء في فترة 

ستھ الجامعیة لم تشكل لدیھ أي وعي تجاه حقوق الملكیة الفكریة درا
وھذا یدل على عدم وجود مواد دراسیة خاصة بحمایة افكار 
المصمم األزیاء ونوع وطریق الحمایة الخاصة ألفكاره وھذا یثبت 

  ).2(الفرض رقم 
  .یوضح الوسائل المناسبة لحمایة التصمیم): 8(جدول رقم 

مایة الوسائل المناسبة لح
 النسبھ المئویة  العدد .التصمیم

 %33.0 33 تصمیم معقد ال یسھل تقلیده
جعل عالمتك التجاریة جزاء 
من التصمیم من 

 التصمیم نفسة

57 57.0% 

 %4.0 4 احتكار الخامة المستخدمة
 %6.0 6 تصمیم اخامة وتصنیعھا

 %100.0 100 المجموع
= مستوى الداللة   3= درجھ الحریة  75.6= 2كا

  دال إحصائیًا 0.000
الوسائل المناسبة لحمایة التصمیم؟   بلغت نسبة المستجوبین حسب
وجعل عالمتك التجاریة %) 33.0(تصمیم معقد ال یسھل تقلیده 

واحتكار الخامة %) 57.0(جزاء من التصمیم من التصمیم نفسھ 
كما  %)6.0(وتصمیم الخامة وتصنیعھا %) 4.0(المستخدمة 
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 3ودرجات الحریة  75.6 المحسوبة 2قیمة كا ()یوضح جدول رقم 
 2وھذه القیمة تعني أن قیمة كا Sig. = 0.000ومستوى الداللة 

  .دالة إحصائیا أي توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة
من ھنا یتضح تركیز مصمم األزیاءعلى العالمة التجاریة بالدرجة 

ب تقلیده، ولكنھ ال یمیل األولى، یلي ذلك استخدام تصمیم معقد یصع
  ).3(إلى احتكار الخامات وال تصنیعھا وھذا یثبت الفرض رقم 

  .یوضح تسجیل افكار مصمم االزیاء): 9(جدول رقم 
تسجیل أفكار مصمم   

 النسبة المئویة  العدد االزیاء
 %25.0 25 نعم
 %75.0 75 ال

 %100.0 100 المجموع
مستوى     1= درجھ الحریة  70.56= 2كا

  دال إحصائیًا 0.000= داللة ال
. تسجیل افكار مصمم االزیاء بلغت نسبة المستجوبین حسب     

كما یوضح جدول رقم %)  75.0(ونسبھ ال %) 25.0(ونسبة نعم 
ومستوى الداللة  1ودرجات الحریة  70.56 المحسوبة 2قیمة كا() 

Sig. = 0.000 دالة إحصائیا أي  2وھذه القیمة تعني أن قیمة كا
وھذا یدل على  .جد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینةتو

عدم الوعي بأھمیة تسجیل أفكار مصمم االزیاء لحمایتھا من 
  ).3(االقتباس وھذا یثبت الفرض رقم 

یوضح مدى الرضا عن نظام حمایة الملكیة ): 10(جدول رقم 
  .الفكریة الحالي

مدى الرضا عن نظام   
 النسبة المئویة  العدد لحاليحمایة الملكیة الفكریة ا

 %35.0 35 ضغیف
 %43.0 43 مقبول

 %9.0 9 جید
 %13.0 13 ممتاز

 %100.0 100 المجموع
= مستوى الداللة   3= درجھ الحریة  32.96= 2كا

  دال إحصائیًا 0.000
بلغت نسبة المستجوبین مدى الرضا عن نظام حمایة الملكیة الفكریة 

ونسبة %) 43.0(نسبة مقبول و%)35.0(نسبة ضعیف . الحالي
قیمة () كما یوضح جدول  %)13.0(ونسبة ممتاز %) 9.0(جید 

 = .Sigومستوى الداللة  3ودرجات الحریة  32.96 المحسوبة 2كا
دالة إحصائیا أي توجد فروق  2وھذه القیمة تعني أن قیمة كا 0.000

ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة وھذا یدل على عدم الرضا 
كامل لمصممي األزیاء عن نظام حقوق الملكیة الفكریة وھذا یثبت ال

  ). 3(الفرض رقم 
مدى فعالیة نظام حقوق الملكیة الفكریة لحفظ ): 11(جدول یوضح 
  .االفكار

فعالیة نظام حقوق 
الملكیة الفكریة  لحفظ 

 النسبة المئویة  العدد االفكار 
 %75.0 75 نعم
 %25.0 25 ال

 %100.0 100 المجموع
  1= درجھ الحریة  23.04= 2كا

  دال إحصائیًا 0.000= مستوى الداللة   
مدى فعالیة نظام حقوق الملكیة  بلغت نسبة المستجوبین حسب

كما %) 25.0(ونسبة ال %) 75.0(الفكریة لحفظ االفكار نسبة نعم 
ودرجات الحریة  23.04 المحسوبة 2قیمة كا() یوضح جدول رقم 

 2وھذه القیمة تعني أن قیمة كا Sig. = 0.000ومستوى الداللة  1
دالة إحصائیا أي توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة 
نالحظ موافقھ نسبة كبیرة من مصممي األزیاء على انھ نظام فعال 
لحمایة االفكار ولیس فقط مجرد إجراءات ورقیة وھذا یثبت 

  )3-2(الفرضین أرقام 
  .توضیح التصمیمیوضح وسائل ): 12(جدول رقم 

  العدد وسائل توضیح  التصمیم 
النسبة 
 المئویة

 %9.0 9 عن طریق الوصف الكتابي
عن طریق صور للتصمیم 

 من جمیع االوجھ
35 35.0% 

عن طریق رسم توضیحي 
 ثالثي االبعاد  -مسطح 

56 56.0% 

 %100.0 100 المجموع
= مستوى الداللة    2= درجھ الحریة  33.26= 2كا

  ل إحصائیًادا 0.000
عن طریق . بلغت نسبة المستجوبین وسائل توضیح التصمیم

وعن طریق صور للتصمیم من جمیع %) 9.0(الوصف الكتابي 
ثالثي  -وعن طریق رسم توضیحي مسطح %) 35.0(االوجھ 
 المحسوبة 2قیمة كا() كما یوضح جدول رقم %) 56.0(االبعاد 
وھذه  Sig. = 0.000ومستوى الداللة  2ودرجات الحریة  33.26

دالة إحصائیا أي توجد فروق ذات داللة  2القیمة تعني أن قیمة كا
  .إحصائیة بین أفراد العینة

ونالحظ ان الرسم التوضیحي ثالثي االبعاد من االشیاء المفضلة 
التي تعمل على توضیح التصمیم كلھ من جمیع الجوانب مما یسھل 

  .في التصمیم رویة التصمیم كلھ وابراز اھم الجوانب المھم
  ). 3(وھذا یثبت الفرض رقم 

یوضح التسھیالت المادیة للمساعدة في تسجیل ): 13(جدول رقم 
  .التصمیم

التسھیالت المادیة 
للمساعدة في تسجیل 

 النسبھ المئویة  العدد .التصمیم
 40% 40 نعم
 60% 60 ال

 %100.0 100 المجموع
= مستوى الداللة   1= درجھ الحریة  4.00= 2كا

  دال إحصائیًا 0.046
التسھیالت المادیة للمساعدة في  بلغت نسبة المستجوبین حسب

كما یوضح ) 60.0(ونسبة ال %) 40,0(تسجیل التصمیم؟ نعم 
ومستوى الداللة  1درجات الحریة  4.00 2قیمة كا() جدول رقم 

Sig. =460.0 دالة إحصائیا أي  2وھذه القیمة تعني أن قیمة كا
لة إحصائیة بین أفراد العینة مما یدل على توجد فروق ذات دال

وجود تسھیالت في الدفع في بعض مكاتب الملكیة الفكریة مثل 
براءات االختراع في حالھ انھ طالب او انخفض الرسوم في مكتب 

وھذا یثبت . العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة وحقوق المؤلف
  ).3-2(الفرضین أرقام 

Conclusion: 
د عالقة طردیة بین تطبیق قوانین الملكیة الفكریة والتوعیة بھا وجو

 . وبین مستوى التنافس وبالتالي مستوى الجودة واإلبداع
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ضرورة االھتمام بتعریف مصممي األزیاء كیفیة المحافظة على 
  حقوقھم التصمیمیة وإكسابھم

  . الوعي بقانون حمایة الملكیة الفكریة وطرق التسجیل اعمالھم 
  
ھتمام بتأھیل وتطویر مصممي األزیاء من خالل تدعیم أقسام اال 

تصمیم األزیاء بالكلیات والمعاھد الخاصة بتصمیم االزیاء ومتابعة 
  .االتجاھات العالمیة في التصمیم، وتطویر المناھج الدراسیة

ضرورة االھتمام بالبحث عن مصادر االلھام جدیدة والجمع بین 
رؤیة تصمیمة جدیدة ومختلفة عما أكثر من مصادر الھام لتحقیق 

  .ھو موجود
Recommendations  : 

ضرورة التعمق في تخطیط برنامج دراسي لتنمیة الوعي على -1
 جمیع المراحل التعلیمي في مجال قانون الملكیة الفكریة 

نشر الوعي والمعرفة بأحكام وتطبیقات قانون حمایة الملكیة -2
حمایة مصممي االزیاء من  الفكریة وذلك للمساھمة في

 .سرقات التصمیمات الخاصة بھم
توفیر وتعمیق قنوات االتصال والتعاون بین المنظمات والھیئات -3

 الوطنیة والعالمیة والعربیة في مجال الملكیة الفكریة 
عمل المؤتمرات والندوات وحلقات البحث في مجال الملكیة - 4 

 .الفكریة بكلیة الفنون التطبیقیة
ثقافة الملكیة الفكریة بین الطالب تصمیم األزیاء وادمجھا  نشر-5

  .في البرامج التعلیمیة
عمل ورشة عمل للمصممین االزیاء عن الملكیة الفكریة تھدف -6

الى تطویر مصممین االزیاء وتدریبھم على حمایة 
 .التصمیمات

وضع استراتیجیة وتخطیط وطني تنموي یھدف الى تعزیز -7
ادماجھا مع السیاسیات التنمویة والتعلیمیة الملكیة الفكریة و

 .والثقافیة والتجاریة واالقتصادیة
توفیر المناخ المالئم للمواھب الخالقة وتقدیر إنتاجھم اإلبداعي  -8

معنویا ومادیا وتوفیر الحمایة المناسبة إلبداعاتھم للحد من 
 .ھجرة العقول المبتكرة واالستفادة من انتاجھم واسھاماتھم

شجیع المستمر لألبداع، ألن االفتقار إلى االبداع في أي مجال الت -9
یعمل على توسیع الفجوة بین المجتمعات المتطورة واالقل 
تطورا، فإحاطة االبداع بكل رعایة واھتمام یساعد على 

  .تعزیز دوره في النھوض بمستوى األمم
أنشاء نقابة خاصة بمصممي األزیاء وذلك لمساعدة المصممین  -10

د حقوقھم في حال التعدي علیھم وعلى اعمالھم المسجلة ألخ
  .لھم
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