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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 

ریھ  وتعتبر الصناعات الجلدیھ من أھم الصناعات على المستوى العالمي بصفھ عامھ وفي مجال الصناعھ المص
ى جودة  افھ إل ود باإلض ة وصناعھ الجل ال دباغ ي مج وارث ف ق ومت اریخ عری بصفھ خاصھ فقد منح هللا مصر ت
ھ  الجلود المصریھ بفضل إعتدال المناخ فیھا على الرغم من أن مصر التأخذ الحق األمثل في ھذه الصناعھ إال ان

ى ا األول ى مكانتھ ة التطور   :أھداف البحث مع توافر اإلبتكارات واألیدي العاملھ المدربھ ستعود مصر إل دراس
ى التاریخي لطقم المكتب والخامات األساسیھ والخامات المساعد افة ال ب باإلض م المكت ي عمل طق ه المستخدمھ ف

تج.  ى جودة المن ب عل م مكت ذ طق میم وتنفی ي تص ھ ف ا الحدیث منھج التعرف على دراسة تأثیر إستخدام التكنولوجی
الیب البحث :  ة األس ا لموضوع البحث لدراس ك لمالءمتھم ي وذل نھج التجریب في والم نھج الوص ع البحث الم یتب

ذا العلمیة واألسالیب ال اظرین وھ تكنولوجیھ الحدیثھ الخاصھ بكینونة ھذه الصناعھ وطیاتھا المختفیھ عن أعین الن
اكل  م المش ى اھ وف عل ب والوق م المكت ھ ألطق ركات المنتج انع والش بعض المص ھ ل ھ المیدانی ب الدراس ى جان إل

ب ذات : نتائج البحث والصعوبات التي تواجھ تلك الصناعھ وتوضیح ذلك بالدراسھ التطبیقیھ  .  م المكت یعتبر طق
دوین . تنوعت  نقش والت د من األدوات لل دائي العدی ان الب نشأه تاریخیھ أصیلھ في جذور التاریخ فقد إسخدم اإلنس
زاءه  ماء أج ب وأس م المكت أشكال ومكونات طقم المكتب بتنوع الحقبھ الزمنیھ . توصلت الدراسھ إلى مكونات طق

الی ھ األس اذج . وضحت المختلفھ . تناولت الدراس میم واعداد النم ث التص ب من حی م المكت ھ لعمل طق ب المختلف
رامج الحاسب  ة إستخدام ب میمات. إمكانی الدراسھ التطبیقیھ إمكانیة عمل نماذج مبتكره لطقم المكتب مختلفة التص

امج الفوتو ي برن ھ ف ھ متمثل ا الحدیث واع التكنولوجی ن أن وع م ھ كن میمات المختلف اء التص ي بن ي ف وب اآلل ش
)(Photoshop إدخال التكنولوجیا الحدیثھ بشكل مبدأي في عمل طقم المكتب .  

  مكتب الطقم أ  
Stationary 

  المصنوعات الجلدیھ
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  :Introductionمقدمة 
ً عصر التكنولوجیا حیث یتأثر مسار وطبیعة  تعیش المجتمعات حالیا

التطور العام للدول والمجتمعات بالنمو المتسارع لمعدالت 
اإلكتشافات العلمیة واإلبتكارات التكنولوجیة والمدى الذي تستخدم 
بھ ھذه المعارف بقصد تطویر أسالیب اإلنتاج وتحقیق المستوى 

المختلفة , بما یحقق رفاھیة  األمثل لألداء والتكیف للظروف
المجتمع واألفراد ,ولعل المظھر األسمى لعصر التكنولوجیا یتمثل 
في أن مصدر السلطة اآلن لیست ھي األرض وال المال بل العقل 

  ) 2012 – 344( مجدي عزیز إبراھیم :  واإلبداع .
، وأصبح مفھوم التكنولوجیا عند البعض یقتصر على جھاز كمبیوتر

أما التكنولوجیا ، أن الكمبیوتر ھو من نتائج التكنولوجیا مع العلم
بشكل عام فھي استخدام التقنیات في حل المشاكل الكبیرة و االبتكار 

وھي طریقة الكتشاف ، الفردي من أجل الوصول إلى نتیجة
اإلبداعات ومساعدة اإلنسان إلشباع حاجتھ وزیادة قدراتھ , كذلك 

علومات والمھارات للوصول إلى استخدام الفكر في استخدام الم
تعني :  النتیجة المطلوبة و الحصول علیھا , وبالمختصر فإنھا 

استخدام المعرفة العلمیة بالطریقة المثلى وإنتاجھا وتطبیقھا لخدمة 
  .اإلنسان ورفاھیتھ

وتعتبر الصناعات الجلدیھ من أھم الصناعات على المستوى العالمي 
لمصریھ بصفھ خاصھ فقد منح هللا بصفھ عامھ وفي مجال الصناعھ ا

مصر تاریخ عریق ومتوارث في مجال دباغة وصناعھ الجلود 
باإلضافھ إلى جودة الجلود المصریھ بفضل إعتدال المناخ فیھا على 
الرغم من أن مصر التأخذ الحق األمثل في ھذه الصناعھ إال انھ مع 

ى مكانتھا توافر اإلبتكارات واألیدي العاملھ المدربھ ستعود مصر إل
  ) 2015- 2(بسمھ محمد :      . األولى

كما أن تلبیة حاجات اإلنسان التى یحتاجھا فى حیاتھ العامة 
والخاصة تظھر أھمیة التصمیم ،فھو أحد األسس الفنیة لحیاتنا 

المعاصرة حیث یتطلب أى عمل فنى وجود تصمیم لتحقیق الھدف 
مصمم إلى ترتیب فالتصمیم یدفع ال، األمثل لھذا العمل المنشود

، أفكاره وتنظیمھا وفق خطة محددة فى إبداع شكال من األشكال
ویعتبر الشكل المبتكر الذى یحقق الغرض منھ ھو تصمیم جید 
بمعنى أنھ قد تم تنظیم أجزائھ بخامات مناسبة أحسن استخدامھا 

، وبطرق تصنیع تضیف للعمل قیمة فنیة وعلمیة. (عال علوان
2000 ،27(  

لدراسھ اإلستطالعیھ تبین للباحثھ أن طقم المكتب ومن خالل ا
الیأخذ األحقیھ المثلى من اإلبتكار والتجدید ومواكبة عصور 

، الموضھ والتكنولوجیا الحدیثھ كغیره من المصنوعات الجلدیھ
باإلضافھ إلى إھمال مرحلة أساسیھ من مراحل إنتاج طقم المكتب 

ر الناتج من مرحلة وھي مرحلة إعداد النموذج  مما یضاعف الھاد
ً إلى  التفصیل وعدم الوعي الكافي بحساب تكالیف المنتج مأدیا
إرتفاع التكلفھ ومن ثم إرتفاع المنتج وإنخفاض جودتھ النھائیھ وھذا 
ما دعا الباحثھ إلى تناول دراسھ علمیھ لطقم المكتب لتمكین إدخال 

ات التكنولوجیا الحدیثھ على طقم المكتب باإلضافھ إلى دمج خام
مختلفھ مع خامة الجلد األصلیھ إلبراز الصفھ الجمالیھ مع الحفاظ 

  على القیمھ الوظیفیھ للمنتج .
  :Statement of the problemالبحث  مشكلة

  :ة اآلتی تتتلخص مشكلة البحث في التساؤال 
ما ھى االمشاكل والصعوبات التى تواجھ تصمیم و إنتاج طقم  . 1

 المكتب ومقترحات لحلھا ؟
تأثیر إستخدام التكنولوجیا الحدیثھ في تصمیم و تنفیذ طقم ما ھو  . 2

 مكتب وأثر ذلك على جودة المنتج ؟
    -:Significance أھمیة البحث

العمل على تطویر ورفع مستوى اإلنتاج في المصانع المنتجھ  . 1
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لطقم المكتب وزیادة القدره التنافسیھ للمنتج المصري في 
 األسواق المحلیھ والعالمیھ.

خامات مختلفھ مع خامة الجلد األساسیھ باإلضافھ إلى تولیف  . 2
 اإلستفاده من بواقي الجلود المھدره.

ربط العملیھ التعلیمیھ بمجال الصناعھ بوجھ عام وباألخص  . 3
  الصناعھ بالتكنولوجیا الحدیثھ.

  :Objectivesف البحث اھدأ
دراسة التطور التاریخي لطقم المكتب خالل العصور  . 1

  المختلفھ .
خامات األساسیھ والخامات المساعده المستخدمھ في دراسة ال . 2

 عمل طقم المكتب .
دراسة األدوات والماكینات المستخدمة فى تصنیع طقم مكتب  . 3

. 
وضع حلول مقرحھ للمشاكل والصعوبات التي تواجھ تصمیم  . 4

 وإنتاج أطقم المكتب .
تحدید الخطوات العلمیة والعملیھ المتبعة فى تصمیم و إنتاج  . 5

 طقم مكتب .
دراسة تأثیر إستخدام التكنولوجیا الحدیثھ في تصمیم وتنفیذ  . 6

  طقم مكتب على جودة المنتج.
  الدراسھ اإلستطالعیة :

 قامت الدراسھ  بإجراء دراسھ إستطالعیھ قبل البدء استھدفت
تحدید إسلوب ، تحدید خصائص مجتمع البحث، تحدید مشكلة البحث

العیھ من عدد من تكونت عینة الدراسھ اإلستطو جمع البیانات .
  . المصانع والشركات المتخصصھ في إنتاج أطقم المكتب

  الخطوات اإلجرائیة للبحث :
  : Methodologyالبحث  منھج

یتبع البحث المنھج الوصفي والمنھج التجریبي وذلك لمالءمتھما 
لموضوع البحث لدراسة األسالیب العلمیة واألسالیب التكنولوجیھ 

ھذه الصناعھ وطیاتھا المختفیھ عن أعین بكینونة  الخاصھالحدیثھ 
الناظرین وھذا إلى جانب الدراسھ المیدانیھ لبعض المصانع 
والشركات المنتجھ ألطقم المكتب والوقوف على اھم المشاكل 
والصعوبات التي تواجھ تلك الصناعھ وتوضیح ذلك بالدراسھ 

  التطبیقیھ  .
  ویشتمل منھج البحث على :

 : الدراسھ المیدانیھ : . 1
من خالل المقابالت الشخصیھ للمتخصصین وأصحاب المصانع 

، الخاصھ بإنتاج أطقم المكتب ومصانع المنتجات الجلدیھ في مصر
للتعرف على األنواع المختلفھ للمواد المستخدمھ في تنفیذ طقم مكتب 

التصنیع واألسالیب العلمیھ والتكنولوجیھ  ومراحلمتعدد األغراض 
والمشاكل والصعوبات التي ، لیات اإلنتاجالحدیثھ المستخدمھ في عم

 تحد من قدرتھا التنافسیھ وتحول دون الوصول إلى العالمیھ .
 : الدراسھ التطبیقیھ :  . 2
إلستفاده من الدراسھ النظریھ والدراسھ المیدانیھ في تصمیم وتنفیذ با

  .تكنولوجیھ الحدیثھ وتطبیقاتھامجموعھ من أطقم المكتب بإستخدام ال
 : أدوات البحث

  المقابلة الشخصیة عن طریق الزیارات المیدانیھ لبعض
 المصانع والشركات المنتجھ لطقم المكتب.

  إستبیان كدراسھ إستطالعیھ لجمع بیانات عن التصمیم ومراحل
 اإلنتاج التي یمر بھا طقم المكتب كدعم للدراسھ النظریھ .

  إستمارة تحكیم لتقییم التصمیمات المقترحھ من قبل األساتذه
  المتخصصین وأصحاب المصانع المنتجھ لطقم المكتب .

   Hypothesis فروض البحث
ً بین أسس التصمیم وجمالیات  . 1 توجد فروق دالة إحصائیا

 التصمیم .
ً بین األسس الجمالیة والجانب  . 2 توجد فروق دالة إحصائیا

  الوظیفي واإلبتكاري للتصمیم .

  : Terminology المصطلحات
  الصناعات الجلدیة : . 1

جمیع المنتجات التى تصنع من خامة الجلد سواء أكانت طبیعیة ھى 
أو صناعیة وتشمل المالبس الجلدیة واألحذیة والمصنوعات الجلدیة 

  )2008 -1(نادیة محمود خلیل :  . والمفروشات الجلدیة
 : التصمیم . 2

یعرف التصمیم من الناحیة التطبیقیة بأنھ : نتاج لتآلف الفن والعلم 
یجسد الفن الجانب اإلبداعى الجمالى فى التصمیم  والتكنولوجیا حیث

وتجسد العلوم الجانب التعلیمى والوظیفى بینما تجسد التكنولوجیا 
  ) 2009 -27(سحر حربى محمد:    الجانب التطبیقى اإلنتاجى.

  : التكنولوجیا . 3
ھى مجموعة من المعارف والمھارات والخبرات الالزمة لتصنیع 

 ) . 1999 -16یھاب عز الدین ندیم : (ا منتج أو منتجات جدیده.
  التعریف اإلجرائي للباحثھ للتكنولوجیا الحدیثھ

كل ما ھو جدید ومستحدث فى مجال المصنوعات الجلدیھ من 
أجھزة وآالت حدیثة وأسالیب وتقنیات مبتكره للتصنیع بھدف زیادة 
القدرة على التعامل مع كل ما ھو جدید في ھذا المجال , لرفع 

زیادة فاعلیتھا بصورة طبیعیھ تتناسب مع عصر الثورة الكفاءه و
  المعرفیة والتكنولوجیة المعاصرة.

   النموذج : . 4
وتعرف النماذج فى مجال المصنوعات الجلدیة بأنھا عبارة عن 
مجموعة من الخطوط الھندسیة المتداخلة الناتجة عن استخدام 
 القیاسات المختلفة للجسم أو للمنتج للحصول على شكل مماثل

 – 13( سحر حربى محمد : . یستخدم فى تفصیل الجلد لتنفیذ المنتج
2009 (  
  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار

  الدراسات السابقة :
  ة بالصناعات الجلدیة صفھ عامھ : دراسات خاص  -أوالً :

) بعنوان : "تكنولوجیا   2001دراسة ( نادیة محمود خلیل 
دراسات وبحوث ، ة علوم وفنونمجل، صناعة األحذیة فى مصر"

 2001، العدد الثانى، المجلد الثالث عشر
تناولت الدراسة خطوات تصمیم وتشغیل وتصنیع الحذاء الرجالى 
والنسائى للتعرف على أھم األسالیب التكنولوجیة الحدیثة المستخدمة 
فى ھذه الصناعة والوقوف على أھم المشاكل والصعوبات التى 

وتحد من قدراتھا على الدخول فى مجال تواجھ تلك الصناعة 
المنافسة العالمیة وأقتصرت الدراسة على مراكز ومصانع األحذیة 

  الرجالى والنسائى بمحافظة القاھرة والجیزة  .
وتفید ھذه الدراسھ البحث الحالي في التعرف على المراحل التي 
یمر بھا المنتج الجلدي باإلضافھ إلى معرفة المشاكل التي تواجھ 

  صناعة الجلود وكیفیة وضع مقترحات لحل تلك المشكالت .
 Quality) بعنوان : "   Bugrake - m – 2001دراسة (

Control as a Production Management tool in the 
Leather industry   مراقبھ الجودة كأداه لتنظیم اإلنتاج في"

  صناعة المالبس الجلدیھ .
یر الجوده في صناعة الملبوسات تھدف ھذه الدراسھ إلى ضبط معای

الجلدیھ كأداه إلدراة اإلنتاج فتناولت طریقھ جیده لضبط الجوده في 
صناعة الملبوسات الجلدیھ تؤدي إلى فاعلیھ وجوده لإلنتاج وذلك 

  .  Zero Errorبإستخدام نظام یسمى 
وتوصلت الدراسھ إلى الجوده العالمیھ في المصانع التي طبقت 

ت إلى زیادة اإلنتاج عن غیرھا من المصانع علیھا الدراسھ أد
  األخرى .

وتفید ھذه الدراسھ البحث الحالي في كیفیة وضع معاییر جوده 
  خاصھ للمنتجات والتغلب على المشاكل التي تواجھھا .

) بعنوان : "تكنولوجیا 2004دراسة (سحر حربى محمد حربى 
رسالة  دراسة میدانیة" –صناعة حقائب الید للسیدات فى ج.م.ع 

 جامعة حلوان ، كلیة اإلقتصاد المنزلى، ماجستیر غیر منشورة
تھدف ھذه الدراسھ إلى دراسة أسس ومراحل تصمیم وتصنیع 
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وتشغیل حقائب الید للسیدات للتعرف على أھم األسالیب التكنولوجیھ 
المستخدمھ في الصناعھ , دراسة وتحلیل أھم المشكالت 

ب الید وتحد من قدرتھا على والصعوبات التي تواجھ صناعة حقائ
  الدخول في مجال المنافسھ العالمیھ .

وتفید ھذه الدراسھ البحث الحالي في التعرف على الخامات 
األساسیھ والخامات المساعده وخامات الحشو والتقویھ باإلضافھ إلى 
التعرف على الماكینات المستخدمھ في مراح إلنتاج المصنوعات 

كما أفادت البحث في طریقھ عمل إستبیان  الجلدیھ بمختلف انواعھا ,
الدراسھ اإلستطالعیھ للتعرف على المعلومات الخاصھ بالدراسھ 

  النظریھ .
بعنوان "تكنولوجیا  ) 2006دراسة ( ماجد مجدي , ولید شعبان 

القص في مجال المصنوعات الجلدیھ " بحث مقدم إلى المؤتمر 
  .السنوي في التنمیھ البشریھ في عصر العولمھ 

یھدف البحث إلى دراسة النشأه التاریخیھ ألدوات القص بصفھ عامة 
وفي المصنوعات الجلدیھ بصفھ خاصھ , ودراسة األسالیب 

, باإلضافة إلى  الجلدیھالمستخدمھ في عملیة القص للمصنوعات 
التعرف على األنواع المختلفھ للجلود ووظیفة كل نوع للمصنوعات 

مساعدة المستخدمھ في قسم القص الجلدیھ , دراسة الماكینات ال
  للمصنوعات الجلدیھ 

وتفید ھذه الدراسھ البحث الحالي في التعرف على األنواع المختلفھ 
  لماكینات القص وكیفیة إستخدامھا .
بعنوان : "تكنولوجیا -) :2009دراسة ( سحر حربى محمد حربى 

التصمیم وإعداد النماذج فى مجال الصناعات الجلدیة وأثرھا على 
كلیة ، رسالة دكتوراة غیر منشورة، جودة المنتج النھائى"

 . جامعة حلوان، األقتصاد المنزلى
ى تھدف الدراسة إلى دراسة تكنولوجیا التصمیم وإعداد النماذج ف

  صناعة حقائب الید النسائیة وأثرھا على جودة المنتج النھائى .
وتوصلت الدراسة إلى أن تصمیم حقائب الید یقوم على عوامل 

ال یعتبر تصمیم بل  الورقوأن الرسم على ، وأبعاد ومقاییس تحكمھ
  ھو فقط ترجمان لما یجول بخاطر المصمم .

تصمیم مبتكر  عمل طریقةوتفید ھذه الدراسھ البحث الحالي في 
وطریقة إعداد النموذج الخاص بھذا المنتج وسرد ذلك بطریقھ 

  نظریھ .
) بعنوان : "األسس العلمیة 2011دراسة ( والء سعد یونس سعد 

والفنیة لتكنولوجیا تصمیم وإنتاج بعض مكمالت المالبس (أحزمة 
قسم المالبس ، محافظ)" رسالة ماجستیر غیر منشورة –

  . جامعة المنوفیة، تصاد المنزلىكلیة االق، والنسیج
تناولت الدراسة عملیة تصمیم مكمالت المالبس ومدى مطابقتھا 

المستخدمة فى  الخاماتللمواصفات القیاسیة باإلضافة لدراسة أسس 
عمل مكمالت المالبس األساسیة والمساعدة وتشغیلھا والماكینات 

  المستخدمة فى ذلك .
الحدیثة فى تصمیم التقنیات  وتوصلت الدراسة إلى أھمیة استخدام

  . المكمل مع الوضع فى االعتبار األسس والمقومات
وتفید ھذه الدراسھ البحث الحالي في طریقة عمل تصمیم مطابق 
للمواصفات القیاسیھ ومعرفة الماكینات المستخدمھ في مراحل 

  اإلنتاج .
) 2013ھویدا احمد عبد الغفار ، دراسة ( ولید شعبان مصطفى

 –"األسس العلمیة والفنیة لتصمیم (الحقیبة الرجالي) بعنوان :
  .2013مجلة الجمعیة المصریة لالقتصاد المنزلى

یھدف البحث إلى وضع أسس وقواعد للتصمیم فى مجال 
وتحدید مراحل إنتاج الحقیبة الرجالى (الالب ، المصنوعات الجلدیة

ووضع أسس وقواعد للتصمیم فى مجال المصنوعات ، توب)
الرجالى (الالب توب) بحیث تعطي  الحقیبةبالتطبیق على  الجلدیة 

  للفكر التصمیمي وجھة نظر حدیثة في الرؤى لدى المستھلك.
الرجالى تمر بالعدید من المراحل  الحقیبةوتوصلت الدراسة إلى أن 

 ً والخطوات أثناء التصمیم وكذلك إعداد الباترون الخاص بھا وأیضا
  خالل تصنیعھا.

سھ البحث الحالي في معرفة أسس وقواعد التصمیم وتفید ھذه الدرا
  بالتطبیق على منتج كامل التصنیع .
) بعنوان: "معاییر 2016 -دراسة (لمیاء حسن السنھورى

التصمیم للصناعات الجلدیة وأثرھا على جودة المنتج فى 
  جمھوریة مصر العربیة"

تھدف الدراسة إلى وضع معاییر لتصمیم األنواع المختلفة من 
ناعات الجلدیة ،وتفعیل دور المصمم وإبراز أھمیتھ فى ھذا الص

المجال وتطویر قدراتھ ،وكذلك التعرف على العوامل المؤثرة على 
المعوقات التى تؤثر على جودة  وتحدیدعمل المصمم فى بیئة عملھ 

  أداءه. 
وتوصلت الى تعدد المعاییر الخاصة بالتصمیم والمصمم والتى 

على أفضل وجھ وتساعد على تالفى تعینھ على أداء مھامھ 
المصمم ال تقتصر على الرسم  مھامالمعوقات ،كما أثبتت أن 

ً لما بعد البیع وتطویر المنتج  واإلبداع الفنى وإنما تمتد وصوال
،وأكدت الدراسة على أھمیة إلمام المصمم بكل العوامل التى تؤثر 

  .الصمود أمام أى تحدیات منعلى فكر وجودة أدائھ لیتمكن 
في طریقة وضع المعاییر الجیده  الحاليوتفید ھذه الدراسھ البحث 

  للتصمیم واألسالیب المختلفھ للرسم .
  ثانیاً : دراسات خاصھ بالتكنولوجیا الحدیثھ :

) بعنوان توظیف 2008دراسة ( زینب محمد حسین مصطفى 
  تقنیات التطریز على المالبس الجلدیھ لألطفال 

میمات مقترحھ لمالبس األطفال تھدف الدراسھ إلى وضع تص
سنھ  اإلستفاده  9/12من سن  المتأخرهالجلدیھ في مرحلة الطفولھ 

من خامة الجلد الصناعي في إنتاج مالبس جلدیھ مطرزه لألطفال 
   12:9من 

المختلفھ على خامة الجلد  التطریزأھم النتائج إمكانیة توظیف 
المرحلة العمریھ لألطفال في  مطرزهالصناعي إلنتاج مالبس جلدیھ 

  سنھ .12:9من 
) بعنوان فاعلیة 2008دراسة ( فاطمھ مصطفى محمد حمیده 

وحده تعلیمیھ مقترحھ في الطباعھ على الجلود لطالب الفرقھ 
  الرابعھ قسم المالبس والنسیج 

یھدف البحث إلى بناء وحده تعلیمیھ لتنمیة معارف ومھارات 
وذلك نظرا لكونھا أحد  وإتجاھات الطالب نحو الطباعھ على الجلود

في إعداد طالب مؤھل فنیا  فاعلیتھااھم تقنیات الجلود وقیاس 
  الطبیعیھ . الجلودوأكادیمیا في الطباعھ الیدویھ على 

  .من حیث أسالیب الطباعھ المختلفھ الجلودوقد تناولت الطباعھ على 
  الدراسھ التطبیقیھ :

تب على ھیئة قامت الباحثھ بوضع مجموعھ تصمیمات ألطقم المك 
مجموعات تبلور فیھا عناصر التصمیم في ضوء معاییر وإعتبارات 
نظریھ مما یتیح للمصمم إستخدام كل إمكانیات التعبیر لدیھ لتولید 
اإلحساس بالعناصر التي یضیفھا لتكوین منتج حدیث الصنع من 
خطوط وألوان وملمس لكي یعطي إمكانیة اإلحساس بالقطعھ 

د عملیة التصمیم على قدره المصمم على والھدف منھا , وتعتم
  النھ یستغل ثقافتھ وقدراتھ التحلیلیھ .، اإلبتكار

یمیل إلى الطراز الفرعوني ویتكون من تسع )   1مقترح رقم ( 
   -أجزاء منفصلھ : 
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) : طقم مكتب یمیل إلى الطابع الطبي مكون من  2مقترح رقم ( 
  - سبع أجزاء منفصلھ ویؤدي ثمانیة وظائف :

  
) طقم مكتب یمیل للطراز اإلسالمي یتكون من  3مقترح رقم ( 

   - أربع أجزاء منفصلھ بتسع وظائف :

  
) طقم مكتب یتكون من أربع قطع منفصلھ بسبع  4مقترح رقم ( 

  - وظائف : 

  
) :طقم مكتب یمیل إلى شكل حیوانات موزعھ  5مقترح رقم ( 

  - بشكل وظیفي یتكون من ست أجزاء وسبع وظائف : 

  

) طقم مكتب یمثل الطابع الكالسیكي ویمیل إلى  6مقترح رقم (
وجود ظاھر للدورانات في جمیع األجزاء یتكون من ثمانیھ قطع 

  -وإحدى عشر وظیفھ:

  
  -:قطع وست وظائف) طقم مكتب یتكون من خمس  7مقترح رقم (

  
) طقم مكتب كالسیكي یمیل إلى التصمیم الھندسي  8مقترح رقم ( 

لمستقیمھ یتكون من خمس قطع منفصلھ وسبع وظائف للخطوط ا
 :-  

  
) طقم مكتب یجمع ما بین الخطوط المستقیمھ  9مقترح رقم ( 

والخطوط المنحنیھ في شكل وظیفي مكون من ست قطع وتسع  
   -وظائف :
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) طقم مكتب یمیل للطابع الطفولي یتكون من  10مقترح رقم ( 
  - خمس قطع منفصلھ وسبع وظائف : 

  
) طقم مكتب یمیل إلى النھایات ذات الزوایا  11ترح رقم ( مق

الحاده المتداخلھ بشكل جمالي لیعطي الھدف الوظیفي یتكون من 
   -خمس قطع منفصلھ :

  
) طقم مكتب یتكون من ثالث قطع منفصلھ وست  12مقترح رقم ( 

  - وظائف : 

  
  - الفرض األول :

ً بین أسس التصمیم و    جمالیات التصمیم .توجد فروق دالة إحصائیا
  جمالیات التصمیم  أسس التصمیم  وجة المقارنة

  54.35  %91.3  النسبة
  الفرض الثاني :

ً بین جمالیات التصمیم والجانب الوظیفي  توجد فروق دالة إحصائیا
  واإلبتكاري للتصمیم .

  واإلبتكار ةالوظیفی  جمالیات التصمیم  وجة المقارنة
  %57.7  %54.3  النسبة
  :Results النتائج

  أوال : نتائج الدراسھ النظریھ :

یعتبر طقم المكتب ذات نشأه تاریخیھ أصیلھ في جذور  . 1
التاریخ فقد إسخدم اإلنسان البدائي العدید من األدوات للنقش 

 والتدوین .
 تنوعت أشكال ومكونات طقم المكتب بتنوع الحقبھ الزمنیھ . . 2
ه توصلت الدراسھ إلى مكونات طقم المكتب وأسماء أجزاء . 3

  المختلفھ .
تناولت الدراسھ األسالیب المختلفھ لعمل طقم المكتب من  . 4

 حیث التصمیم واعداد النماذج 
أثبتت الدراسھ أن طقم المكتب یمر بالعدید من مراحل اإلنتاج  . 5

 للوصول إلى المنتج النھائي  .
أوضحت الدراسھ مدى أھمیة استخدام التكنولوجیا الحدیثھ في  . 6

 إنتاج طقم المكتب
 ً   : نتائج الدراسھ المیدانیھ : ثانیا
أسفرت الدراسھ المیدانیھ لمصانع إنتاج طقم المكتب على  . 1

التعرف على مراحل تصمیم وتنفیذ طقم المكتب حتى 
 الوصول لمرحلھ التعبئھ والتغلیف .

أوضحت الدراسھ المیدانیھ أن الخامھ األساسیھ لتنفیذ طقم  . 2
 یھ .المكتب ھي خامة الجلود سواء طبیعیھ أو صناع

بینت الدراسھ المیدانیھ أنواع خامات الحشو والتقویھ والمواد  . 3
 االصقھ المستخدمھ في طقم المكتب .

  ثالثاً نتائج الدراسھ التطبیقیھ :
أوضحت الدراسھ التطبیقیھ إمكانیة عمل نماذج مبتكره لطقم  . 1

 .المكتب مختلفة التصمیمات لتناسب جمیع األذواق 
ب اآللي في بناء التصمیمات إمكانیة إستخدام برامج الحاس . 2

المختلفھ كنوع من أنواع التكنولوجیا الحدیثھ متمثلھ في 
 Photoshop)برنامج الفوتوشوب ( 

ثھ بشكل مبدأي في عمل طقم إدخال التكنولوجیا الحدی . 3
  .المكتب

   -:Recommendations  التوصیات
  - من خالل نتائج البحث الحالي توصي الباحثھ بما یلي :

قھ بین البحث العلمي وصناعة المصنوعات توطید العال . 1
 الجلدیھ بوحھ عام وطقم المكتب بوجھ خاص .

إجراء المزید من الدراسات المتخصصھ في مجال الصناعھ  . 2
للوصول إلى معاییر الجوده المنشوده في خدمة المصنوعات 

 الجلدیھ .
اإلھتمام بعمل مراجع عربیھ خاصھ بالمصنوعات الجلدیھ  . 3

تب لندرة وجود مراجع خاصھ بطقم وباألخص طقم المك
 المكتب .

اإلھتمام بتوثیق مراحل اإلنتاج المختلفھ في مجال  . 4
المصنوعات الجلدیھ وذلك من خالل دراسة كل مرحلھ على 

 حدا .
ربط العملیھ التعلیمیھ بمجال الصناعھ مما یسھم في تطویرھا  . 5

 واألخذ بنتائجھا .
المكتب لیتم السعي لتوظیف التكنولوجیا الحدیثھ في طقم  . 6

 الحصول على اإلفاده اإلیجابیھ .
العمل بنظام السالمھ المھنیھ في حال إستخدام التكنولوجیا  . 7

 لتجنب سلبیاتھا .
تشجیع الباحثین على اإلبتكار واإلبداع لبناء جیل یطور  . 8

  الموضھ ویرفع من الصناعھ المصریھ .
  :References المراجـــــع 

" مجمع اللغة الوجیز المعجم: " إبراھیم أنیس وآخرون . 1
  .2000، العربیة

  دار المعارف. - " معجم لسان العرب: " ابن منظور . 2
تصمیم األزیاء وأسسھ العلمیة والفنیة فى : " إیھاب فاضل . 3

، دار الكتاب الحدیث ، "بناء برامج الحاسب التطبیقیة
2006 .  



200 The effect of religious belief the evolution of Gods’ temples in Ancient Egypt. 
 

International Design Journal, Volume 7, Issue 4October 2017 
 

عالم ، "قواعد وأسس تصمیم األزیاء: " یسرى معوض . 4
  . 2011، الطبعة الثانیة، الكتب

االتجاھات الحدیثة للمھارات : " طارق عبد الرؤف عامر . 5
، الطبعة األولى، دار السحاب للنشر والتوزیع، "االبتكاریة

2006  
المالبس الجاھزة بین اإلعداد : " زینب عبد الحفیظ فرغلى . 6

  . 2006، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربى، "واإلنتاج
أسسھ فى الفن التصمیم عناصره و: " اسماعیل شوقى . 7

  . 2000، مكتبة زھراء الشرق، "التشكیلى
اإلكسسوارات فن : مكمالت المالبس " نادیة محمود خلیل . 8

  1999، دار الفكر العربى، الطبعة اأولى، "األناقة والجمال
التصمیم : "  فتح الباب عبد الحلیم، أحمد حافظ رشدان . 9

، ععالم الكتب للطباعة والنشر والتوزی، "في الفن التشكیلي
1994.  

عالم الكتب للطباعة والنشر ,  اإلبداع:  مجدي عزیز إبراھیم  . 10
2012  

ّار . 11 : "  ولید شعبان مصطفى  ھویدا أحمد عبد الحمید عبد الغف
 -" األسس العلمیة والفنیة لتصمیم وتنفیذ (الحقیبة الرجالي)

 -بحث منشور فى مجلة علوم وفنون دراسات وبحوث 
  . 2014 –جامعة حلوان 

اإلتجاھات الحدیثة فى خطوط : "  ى محمد حربىسحر حرب . 12
 .Alex. J -" تصمیم وبناء نماذج محفظة النقود النسائیة

Agric. Res. - 2013  
" تكنولوجیا إنتاج وتصنیع المحفظة :  ولید شعبان مصطفى . 13

بحث منشور فى مجلة علوم وفنون دراسات الرجالى " 
  . 2013جامعة حلوان  -وبحوث 

"تكنولوجیا حیاكة الجلود مع األقمشة :  رامي صالح محمد . 14
رسالة ماجستیر غیر ، المختلفة باستخدام الوسائط المتعددة"

، كلیة االقتصاد المنزلي، قسم المالبس والنسیج، منشورة
  . 2009، جامعة حلوان

فعالیة برنامج لتنمیة اإلبداع في  أسماء أحمد جبر الدرباشي . 15
جامعة ، التربیة كلیة، رسالة ماجستیر، التصمیم والتطریز"

  م .2003، األقصى
تكنولوجیا صناعة حقائب الید : " سحر حربى محمد حربى . 16

رسالة ماجستیر غیر  -" للسیدات فى ج.م.ع دراسة میدانیة
  . 2004 –جامعة حلوان  -كلیة االقتصاد المنزلي  -منشورة 

"مكمالت المالبس فى ضوء :  إیمان محمد حنفى محمد . 17
یز اآللى وأثرھا فى عروض تكنولوجیا ماكینات التطر

كلیة االقتصاد ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، األزیاء"

  . 2008، جامعة حلوان، المنزلي
"تكنولوجیا تصنیع : عزة محمد عبد العال المغربي . 18

رسالة ماجستیر غیر ، الملبوسات الجلدیة ومكمالتھا"
، كلیة االقتصاد المنزلي، قسم المالبس والنسیج، منشورة

  . 1994، وانجامعة حل
األسس العلمیة والفنیة لتكنولوجیا : " والء سعد یونس سعد . 19

" تصمیم وإنتاج بعض مكمالت المالبس (أحزمة محافظ)
كلیة  -قسم المالبس والنسیج  -رسالة ماجستیر غیر منشورة 

  2011 –جامعة المنوفیة  - االقتصاد المنزلى 
تكنولوجیا التصمیم وإعداد :   سحر حربى محمد حربى . 20

نماذج فى مجال الصناعة الجلدیة وأثرھا على جودة ال
كلیة األقتصاد ، رسالة دكتوراة غیر منشورة، المنتج النھائى

  .2009، جامعة حلوان، المنزلى
معاییر الصمیم للصناعات الجلدیة : " لمیاء حسن السنھورى . 21

 - "وأثرھا على جودة المنتج فى جمھوریة مصر العربیة
 -كلیة اإلقتصاد المنزلى  - رساللة دكتوراة غیر منشورة

  . 2016جامعة حلوان 
دور التصمیم الصناعي في التنمیة  حسن محمد عبد العال . 22

المحلیة في مجاالت الصناعة الصغیرة في مصر في ضوء 
كلیة ، غیر منشورةرسالة دكتوراه ، التكنولوجیا المالئمة"

  م1994، جامعة حلوان، الفنون التطبیقیة
23. Jane Schaffer & Sue Saunders "Fashion 

Design Course: Accessories" published in 
the United Kingdom, Quarto Publishing plc, 
2012  

24. Kit Pyman: " Needle Crafts 2 Canvas Work 
" – 1989 – England  

25. Aldrich, W.,"CAD In Clothing And 
Textiles", Marston Book Services LTD., 
Second Edition, Britain, 1994  

26. Alberto Seveso "Adobe Photoshop CC 2015 
release", Peachpit 2016.   

27. Ho, H.-F., Huang, C.-W., Huang, Y.-L., Kao, 
W.-F."An application of eye-tracking 
technology to fashion design education: A 
pilot study on how women gaze at 
handbags", National Institute of Education, 
2012.  

  


