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الشعبي المصري وتوظيفها صياغات تشكيمية مبتكرة لبعض رموز الفن 
 إلثراء مجال األشغال الفنية
 باسم كمال البكري عبد المقصود د.

 الممخص
إف الفف الشعبي ىو محصمة الثقافة الحياتية الفطرية البسيطة التي عاشيا اإلنساف في 

يختص بمفردات تحدد شكؿ وجوىر الذي الفف ىو و مجتمع لو ضوابطو ومعاييره الثقافية 
البصري وفنوف المرئيات بو ، وبمجالو وبخاصة في محيط اإلدراؾ  المغة الخاصة

محصمة الخطوط والعالمات والعالقات المونية واألشكاؿ والرموز التي  ىوو  ، الشكمية
بتمؾ يمكف قراءتيا بسيولة نتيجة المعايشة الثقافية واأللفة التي ليا داللتيا السيكولوجية و 

 .استخدمت فييا الخامات بشكؿ مبسط التي لرموز واألشكاؿ ا
بالخطوط واأللواف والوحدات  فف البسيط التمقائي الفطري ترتبطإف مفردات ىذا ال

والرمز  ، والمغة والعالقات واألنظمة والمضاميف والتشكيالت والتحويالت الفنية
الجمالي  يؿحيث يتـ الصياغة لتمؾ المفردات مف خالؿ أوعية التشك ،والسموكيات 

التي والشعائر  و  والتعاويذوشـ واألحجبة والتمائـ ، والطقوس وال -المختمفة كالجدراف 
يمكف توظيفيا وصياغتيا كحموؿ تشكيمية متنوعة مف خالؿ بعض الفنوف أو الحرؼ 

 الشعبية .
وتناوؿ الباحث بعض رموز الفف الشعبي المصري إلظيار العديد مف   الصياغات     

ياـ ىذا التشكيمية المبتكرة لتمؾ الرموز مف خالؿ محاوالت التجريب القائمة عمي استم
الفف المتميز لموقوؼ عمى مقوماتو والعمؿ عمي إظيار روح  الموروث الشعبي وعمؿ 
مجموعة مف المشغوالت الفنية التي تحمؿ في أشكاليا أساليب متعددة مستميمة مف 
رموز الفف الشعبي المصري ومقوماتو برؤية ابتكارية معاصرة ، تميزت في النياية إلي 

 مختمفة ونتاج تعميمي متميز.  التوصؿ إلي أبعاد فمسفية

 األشغاؿ الفنية،  رموز الفف الشعبي ، غات تشكيميةصيا الكممات الرئيسة:
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New plastic formulations for some symbols of Egyptian folk 

art and their use to enrich the field of handicrafts 

Abstract 

Folk art is the result of the simple, innate, life culture that man 

lived in a society with its controls and cultural standards and 

concerned with vocabulary that defines the form and essence of its 

own language, and its field, especially in the context of visual 

perception and the arts of formal visuals. Folk art is the sum of 

lines, signs, color relations, shapes and symbols. Which has a 

psychological significance and which can be read easily as a result 

of cultural coexistence and familiarity with those symbols and 

forms in which raw materials were used in a simplified manner. 

The vocabulary of this simple, spontaneous and innate art is 

related to lines, colors, units, relationships, systems, contents, 

formations, artistic transformations, language, symbols and 

behaviors. These vocabulary are formulated through various 

aesthetic formation vessels such as walls, veils, amulets, rituals, 

tattoos, incantations and rituals, which can be employed and 

formulated as various plastic solutions . 

The researcher dealt with some symbols of Egyptian folk art to 

show many of the innovative plastic formulations through 

experimentation attempts based on the inspiration of this 

distinguished art to find its components and to show the spirit of 

the folk heritage in the work of a group of new artifacts that carry 

in their forms multiple methods Inspired by the symbols of 

Egyptian folk art and its components with a contemporary 

innovative vision, which was characterized in the end by reaching 

different philosophical dimensions and a distinguished educational 

output. 
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 خمفية البحث :
لشعبية في كؿ زماف ومكاف منارة لمتراث والتاريخ وحضارات تعد الفنوف ا        

الشعوب لما تحممو مف حس فطري وزخارؼ أصيمة ورسوـ تمقائية وتكرار ايقاعي 
لموحدات يثري األسس الجمالية بأساليب ابداعية مميزة تنـ عف السيؿ الممتنع ، وتعكس 

ز مرتبطة بعاداتيـ وتقاليدىـ لنا ما توارثو األبناء عف اآلباء واألجداد مف عناصر ورمو 
 (. 64، 2012،التي عاشت معيـ منذ قديـ الزماف )رشا وجدي 

فالفف الشعبي ىو الحصيمة الفنية بيف حياة االنساف وبيف الطبيعة وىو مرتبط كؿ 
االرتباط بحياة الجماعة والشعوب وبالتاريخ واالسطورة  ، ويزخر بالرموز والتعبير وىو 

األصالة والمعاصرة متعددة الجوانب وىو اإلنتاج الفني الذي يبدعو بطبيعتو إنتاج فيو 
فنانوف شعبيوف ويتميز باألصالة والثراء والغني بالرمز المرتبط بالتاريخ واألسطورة كما 

 (2003،65، يعكس أحاسيس الفناف ومدي ارتباطو بالمجتمع .) إبراىيـ عمى اسالـ
التي تعكس أفكاره وثقافتو ، وتمثؿ ذاكرة فنونو التشكيمية المميزة لو ، و  ولكؿ شعب

شعوبو والمتحؼ الحي لحضارتو ، والفف الشعبي المصري ىو فف متعدد الجوانب متنوع 
في رموزه و خاماتو و أساليبو تتكامؿ فيو كؿ التعبيرات الفنية ، وتصبح الخامات التي 

اتيا قيمًا جمالية يستخدميا الفناف ذات داللة وظيفية ترتبط بجذور عميقة وتحمؿ في طي
 تطورت ونمت عمى مر العصور.  

 مشكمة البحث :    
إف الفف الشعبي ىو محصمة الثقافة الحياتية الفطرية البسيطة التي عاشيا       

اإلنساف في مجتمع لو ضوابطو ومعاييره الثقافية ، وىو الفف الذي يختص بمفردات 
اصة في محيط اإلدراؾ البصري تحدد شكؿ وجوىر المغة الخاصة بو ، وبمجالو وبخ

وفنوف المرئيات الشكمية ، والفف الشعبي ىو محصمة الخطوط والعالمات والعالقات 
المونية واألشكاؿ والرموز التي ليا داللتيا السيكولوجية والتي يمكف قراءتيا بسيولة 

مات نتيجة المعايشة الثقافية واأللفة بتمؾ الرموز واألشكاؿ التي استخدمت فييا الخا
 بشكؿ مبسط .
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إف مفردات ىذا الفف البسيط التمقائي الفطري ترتبط  بالخطوط واأللواف          
والوحدات والعالقات واألنظمة والمضاميف والتشكيالت والتحويالت الفنية ، والمغة 
والرمز والسموكيات ، حيث يتـ الصياغة لتمؾ المفردات مف خالؿ أوعية التشكيؿ 

واألحجبة والتمائـ ، والطقوس والوشـ والتعاويذ والشعائر،    -كالجدراف الجمالي المختمفة 
والتي يمكف توظيفيا وصياغتيا كحموؿ تشكيمية متنوعة مف خالؿ بعض الفنوف أو 

 الحرؼ الشعبية المختمفة وغيرىا .
 يمكن تحديد مشكمة البحث في السؤال التالي :

المبتكرة لبعض رموز الفف الشعبي كيؼ يمكف اإلفادة مف الصياغات التشكيمية     
 إثراء مجاؿ األشغاؿ الفنية ؟في المصري 

 أهداف البحث :
 يهدف البحث إلى : 

في ابتكار الصياغات التشكيمية المبتكرة لبعض رموز الفف الشعبي المصري توظيؼ  -
 . مشغوالت فنية 

 فرض البحث :
يمكف اإلفادة مف الصياغات التشكيمية المبتكرة لبعض رموز الفف الشعبي المصري  -

 وتوظيفيا إلثراء مجاؿ األشغاؿ الفنية . 
 أهمية البحث : 

استحداث صياغات تشكيمية مبتكرة تعتمد عمى رموز الفف الشعبي المصري  -1 
 لتوظيفيا في إثراء مجاؿ األشغاؿ الفنية .

الفف الشعبي المصري وما تتضمنو مف صياغات تشكيمية ليا اإلفادة مف رموز  -2
 جذور وأصوؿ لتأكيد األصالة .

االستفادة مف رموز الفف الشعبي المصري في تصميـ وتنفيذ مشغوالت فنية ليا  -3
 معالجات سطحية متنوعة .

تحفيز األجياؿ عمى تذوؽ رموز الفف الشعبي المصري ، وما يتصؿ بفنوف  -4
 والحفاظ عمييا .مجتمعاتيـ 
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رموز الفف الشعبي المصري في محاولة لتوثيؽ استقراء البعد الجمالي الكامف في  -5
 قيـ الجماؿ االنتمائي لمموروث الثقافي والشعبي في البيئة المحيطة .

 

 حدود البحث: 
تقتصر حدود البحث عمى اختيار بعض رموز الفف الشعبي المصري وخامات  -

 رموز كالتالي :وأساليب تنفيذ تمؾ ال
 –النخمة  –الكؼ  –المثمث  -) اليالؿالتاليةبعض رموز الفف الشعبي المصري  -1

 –الدائرة  -شكؿ المرأة أو الفتاه -العيف  –الحصاف  –الشمس  –العروسة  –الحمامة 
 الزىور والورود   ( –السمكة 

 خامات وأساليب تنفيذ بعض رموز الفف الشعبي المصري : -2
 –قماش الستاف  –قماش الدبالف  –:) قماش الخيامية مثؿ )قماش الدؾ أ( الخامات

 الخرز( . -الفايبر –وحدات مف النحاس  –خيوط القطف  -خيوط السيرما -القطاف
ب( أساليب التنفيذ : تنفيذ بعض رموز الفف الشعبي المصري بأسموب النسيج 

 عة .المضاؼ) فف الخيامية ( والتطريز والغرز المختمفة والمتنو 
قسـ  –الجانب التطبيقي: تنفيذ تجربة عممية عمى عينة مف طالب الفرقة الثالثة  -3

 ( طالب وطالبة .15جامعة المنوفية وعددىـ ) –التريبة الفنية بكمية التربية النوعية 
 

 الدراسات المرتبطة : 
هناك العديد من الدراسات التي تناولت رموز الفن الشعبي المصري ، وفيما يمي 

 -عرض لتمك الدراسات :
ـ( : بعنواف" الرمز في الحياة 2010( دراسة مروة السيد إبراىيـ أبو اإلسعاد )1)

الشعبية المصرية قيمة تشكيمية في تصميـ طباعة أقمشة المعمقات " ، حيث تناولت 
عادة  الباحثة في ىذه الدراسة نماذج مختمفة مف رموز الفف الشعبي في تراثنا المصري وا 

ا في تصميمات جديدة مبتكرة تجمع بيف القديـ والحديث، وتصمح لطباعة صياغتي
  .أقمشة المعمقات المعاصرة

: بعنواف " الفف الشعبي  ـ(2011( دراسة رباب حسف محمد ، سحر عمي زغموؿ )2)
المصري ومدلولو الرمزي كمصدر لمتصميـ الزخرفي لمالبس الشباب مف الجنسيف " ، 
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أىمية الفف الشعبي والمفاىيـ المرتبطة بالفف الشعبي المصري  حيث تناولت تمؾ الدراسة
وكذلؾ السمات العامة لمتراث الشعبي المصري مع الحفاظ عمى عنصر االستمرار مف 
خالؿ توظيؼ مختارات مف الوحدات الشعبية المصرية ومدلوالتيا الرمزية في التصميـ 

نسيف باستخداـ الطباعة الزخرفي )التي شيرت( كمنتج يتناسب مع الشباب مف الج
 الحريرية "السمؾ سكريف .

ـ( : بعنواف " التراث الشعبي وتأصيؿ 2018مصطفى ) سماء أحمد وحيد( دراسة 3)
كيفية  اليوية المصرية في تصميـ الحمي " ، حيث تناولت الباحثة في ىذه الدراسة

االستفادة مف ىذه الموروثات الشعبية والتي تمثؿ ثقافة المجتمع في صياغة بعض 
مده في ذلؾ عمى االستمياـ مف الفف الشعبي األفكار التي تحمؿ السمات المصرية معت

مجاؿ الحمي برؤية تصمح لمتطبيؽ في عمؿ داليات صدرية لتأصيؿ اليوية في  ورموزه
  في تمؾ المشغوالت . المصرية

ـ( : بعنواف " رؤية مستحدثة لبعض 2018( دراسة عزة أحمد محمد عبد اهلل )4)
قات المطرزة " ، حيث تناولت الباحثة الرموز الشعبية المصرية وتوظيفيا إلثراء المعم

في ىذه الدراسة بعض الرموز الشعبية المصرية المشتركة عبر الحضارات )المصرية 
اإلسالمية( ومدلوالتيا الرمزية في إثراء المعمقات المطرزة باستخداـ  -القبطية  –القديمة 

مة مف خالؿ بعض مف ىذه الرموز، و المحافظة عمي ثقافتنا وىويتنا المصرية األصي
توثيؽ الرموز الشعبية المصرية في معمقات مطرزة تحمؿ رموز الماضي و تساير 

 . الحاضر
" االستفادة مف رموز  بعنوافـ( : 2018عبد اهلل الشيمتاوي ) ( دراسة فاطمة محمد5) 

الفف الشعبي باستخداـ الشرائط الزخرفية النسيجية في إثراء القيمة الجمالية لحقائب اليد 
حيث تناولت الباحثة في ىذه الدراسة االستفادة مف نماذج مختمفة مف دات " ، لمسي

 رموز الفف الشعبي باستخداـ الشرائط النسيجية وتوظيفيا في حقائب اليد لمسيدات .
ـ( : 2018سميماف ، سارة ابراىيـ محمد زىراف ) ىالة محمد مصطفى ( دراسة6)

نتاج أزياء المرأة  بعنواف " توظيؼ زخارؼ التراث الشعبي المصري في تصميـ وا 
لمعاصرة " ، حيث تناولت تمؾ الدراسة القيـ الزخرفية والدالالت الرمزية لمرموز ا

https://0810gti96-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%D8%8C+%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF
https://0810gti96-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
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والخامات واألساليب المستخدمة في التراث الشعبي المصري ومحاولة توظيفيا في 
 . استحداث مجموعة تصميمات منفذة معاصرة ألزياء المرأة

 مصطمحات البحث :
  plastic formulations :   صياغات تشكيمية

ىي رؤية الفناف لموضوع ما ، وتنظيـ عناصره الفنية بواسطة تشكيمية لخامات        
عممو الفني وذلؾ عف طريؽ التنظيـ والبناء مف خالؿ التقنيات التشكيمية المختمفة ، 
وتتحدد قيمة العمؿ الفني مف خالؿ قدرة الفناف عمي إكساب العمؿ فكرة تتفاعؿ مع 

 (۸، 2001،الصيادخبرة المشاىد ". )محمد رضا 
وتعرؼ بأنيا ىي" محاولة إليجاد أعمااًل فنية تستند إلى توظيؼ الفكر االبتكاري الذي 

قؽ الجوانب يعتمد عمي إيجاد الحموؿ والبدائؿ المختمفة ألفكار الفناف وتصوراتو بما يح
( ، والصياغات التشكيمية ۳۰۰۲،59، إيماف مصطفي عبد الودود)االبتكارية الجديدة "

لمكونات العمؿ الفني تتـ بأساليب وتنظيمات مختمفة تبعا لممدارس واالتجاىات الحديثة 
   ( Anaheim-1954-353) الفف  والمعاصرة في تاريخ

والمقصود بالصياغات التشكيمية في ىذا البحث ىي كؿ ما تدركو عيف المشاىد في 
نب كؿ ما يمكف الوصوؿ وتعبيرية ، وفمسفية(،إلي جا المشغولة الفنية مف )قيـ فنية ،

  إليو مف حموؿ ومعالجات تشكيمية وتقنية مختمفة خالؿ صياغة المشغولة الفنية . 
 ":    Egyptian folk art symbolsرموز الفن الشعبي المصري " 

إف الرمز كما عرفو يوسؼ غرابو "ىو كؿ ما يشير الي شكؿ أو مدلوؿ مجرد      
ساسي لرصيد شعب يريد أف يعطي لغة مختزلة لفمسفة وأيديولوجية ، وىو مكوف أ

مجردة معبرة ىادفة ، والرمز ىو لغة عامة يتعارؼ عمييا الجميع ويعبر عف قيمة 
 ( .2003،46،يوسؼ غراب ، نجوي حسيف حجازي  حقيقية في وجداف أمة ")

ورموز الفف الشعبي المصري ىي رموز تشكيمية استطاع الفناف أف يصيغيا       
وينتجيا ونشاط عقمي يعبر عف الوجداف أو صياغة النفعاؿ يدركو العقؿ في محاولة 
لمتعبير عف أفكاره بيدؼ التأثير في المتمقي ومعتقدات وأنماط السموؾ المختمفة التي تعد 

 بناء المجتمع الواحد.فيما بعد أنماط لمتواصؿ بيف أ
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بالرموز الشعبية في ىذا البحث الدالالت الشكمية النابعة مف فطرة  والمقصود      
الفناف التعبيرية ، والتي يمكف إعادة صياغتيا بشكؿ فني وتقني في مشغوالت فنية 

   متنوعة باستخداـ النسيج المضاؼ )فف الخيامية( .
 

 منهجية البحث:
المنهج الوصفي التحميمي والمنهج التجريبي وذلك من خالل إطارين يتبع البحث     

 -عممي ( : -) نظري
 أوالً  اإلطار النظري لمبحث ويشتمل عمى : 

 المحور األوؿ :  الفف الشعبي المصري .  -1
 المحور الثاني :  الصياغات التشكيمية لرموز الفف الشعبي المصري .  -2

 

 المحور األول : الفن الشعبي المصري -1
  : مفهوم الفن الشعبي 

"الفف الشعبي ىو فف فطري تشكمو الموروثات والتراث المجتمعي في ثقافة ما     
لمجتمع معيف ، ويتـ نقمو عبر األجياؿ حاماًل نفس المقومات والقيـ الجمالية 
والفمسفية ، وىو فف سريع االنتشار يتوافؽ وتقاليد األمة ، وفمسفة شعب ، وىو 

فة فطرية في طابع وأسموب جمالي، ويعد كوثائؽ تاريخية يمكف التاريخ مصاغ كفمس
غراب ،  يوسؼ أف تحمؿ أبعاد تفاعؿ مجتمع ما وأيديولوجيتو وفكره في الحياة.)

2003،148 ) 
" والفف الشعبي يعد بمثابة كائف حي، فيو الفف المتوالد المتجدد مع تجدد       

بعًا متميزًا جماليًا ، وحضاريا ويقـو في المجتمعات كما أنو " يعطي لمحياة العربية طا
نفس الوقت بتأكيد الرابطة األصيمة لإلنساف العربي في وحدة التعبير وارتباطيا بوحدة 

 ،صفوت كماؿالفكر والوجداف، وتكامؿ المزاج النفسي في صنع الحياة عمى أرضو" .)
،1976 ، 186 ) 

المتغيرات االجتماعية والثقافية و وال يخمو الفف الشعبي مف عمميات التطوير ليساير 
السياسية وما يتعمؽ بتطويع الخامات أو استحداث خامات جديدة مما يكوف لو التأثير 

 األقوى عمى عمميات التطويع التي يمارسيا الفناف الشعبي .
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 : خصائص الفن الشعبي المصري 
بعض ىذه  يتميز الفف الشعبي بخصائص تميزه عف غيره مف الفنوف األخرى ، وتتمثؿ

 -الخصائص فيما يمي :
فف منسوب لثقافة شعب وليس لثقافة فرد ، وىو مرآة حقيقية لثقافة المجتمع  -1

 وفمسفتو في الحياة . 
 داللة الموف المباشر ، واالىتماـ باأللواف الساخنة والتحديدات السوداء. -2
ائية الرمزية ال الشكمية حيث سيادة الرمز بدال مف سيادة األشكاؿ داخؿ صيغ بن -3

 فنية.
المزيج مف رموز الحياة واألساطير والحكايات إلي جانب  بساطة المغة التعبيرية  -4

 والرمزية وثباتيا بتناقميا بيف األجياؿ. 
ترجمة مباشرة لمدالئؿ الرمزية مع البعد عف الييمنة التكوينية عمى الرموز  -5

 واألشكاؿ.
 واألمكنة.  التركيز عمى الحكاية واألسطورة ، و الجمع بيف األزمنة -6

 :  رموز الفن الشعبي المصري ودالالتها 
الرمز الشعبي ىو الوحدة الفنية التي يختارىا الفناف في مجتمعو لكي يزيف بو        

إنتاجو الفني ويكسبو طابعًا خاصًا ، وىو وعاء ممئ بالمعاني الجمالية ألشكاؿ تجسدت 
عقمي يعبر عف الوجداف أو  وتحولت بفعؿ الزمف إلي رموز ليا معاني كما أنو نشاط

صياغة النفعاؿ يدركو العقؿ ويرتبط بمعاني عميقة ، وليذا تكوف االستجابة لمعانيو 
 عند اآلخريف سريعة بنفس مستوي العمؽ في شكؿ الرمز .

فالتعبير الفني لمرمز يجعمو لغة تحمؿ طابع التراث أو األسموب الفني والتعبيري ،       
تعبير عف رموزه بصياغتيا وتوظيفيا ليحقؽ قيمًا جمالية فاستطاع فقد أبدع الفناف في ال

 تطويع خاماتو المتنوعة ، وبرع في تشكيميا إلبداع عمؿ فني لو فكرة مميزة .
ويعتبر الرمز جزء مف الكؿ ، والبد أف يحمؿ الجزء قيـ الكؿ ، والرموز الشعبية ليا 

لموروثات الشعبية الدالة عمييا دالالت ومعاني تربط بيف الشكؿ والمضموف عف طريؽ ا
عبر الزمف في رموز صادقة توضح معانييا التشكيمية ، وسيتناوؿ الباحث بعض رموز  

 -الفف الشعبي المصري ودالالتيا التي استفادت منيا عينة البحث كالتالي :
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 مدلول الرمز شكل الرمز اسم الرمز نوع الرمز 
زخارؼ 
جسـ 
 اإلنساف

 الكؼ والعيف

 

 طرد العيف والحسد 
 والوقاية مف الشر

 

 
 

زخارؼ 
 حيوانية
 
 
 
 

 السمكة
 

 -التجدد -رمز التكاثر
 العيش الرغيد -الخير 

 الحمامة
 

الوداعة األمؿ  -السكوف  -ترمز لمسالـ 
 النقاء

 الحصاف
 

 

 العظمة  –الشموخ  –القوة  –الكبرياء 

 
زخارؼ 
 نباتية

 النخمة
 
 

 
 

 –الخير–االزدىار  -الوفرة –رمز الخصب 
 السمو  –الحياه  –العطاء 

الزىور 
 والورود

 المودة -المحبة -الصداقة  
 

 
 
 

زخارؼ 
 ىندسية

 -الميالد –الحياة  -الرفعة  -التفاؤؿ   اليالؿ
 التحوؿ لإلسالـ

 النجمة
 

 النور -السمو -لمعمو
 

 المثمث

 

األوضاع، لو النياية التحوؿ السقوط تقمب 
مدلوؿ مقدس لمنع الحسد، ورأسو ألعمي 

 يرمز لمسماء وألسفؿ يمثؿ األرض
 تعني القدسية الف ليا صمة بالشمس والقمر  الدائرة

زخارؼ 
 عقائدية

 الشمس
 

 
 

 الحياه والنماء والتفاؤؿ 

الوحدات 
 اآلدمية
 
 
 

 األنوثة والجماؿ   شكؿ المرأة 

 ( جدوؿ يوضح بعض رموز الفف الشعبي المصري ودالالتيا المستخدمة في البحث الحالي. 1شكؿ)
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 المحور الثاني: الصياغات التشكيمية لرموز الفن الشعبي المصري:  -2
 : جماليات الفن الشعبي المصري 

يحتوي الفف الشعبي المصري عمى العديد مف القيـ الجمالية، والتي تمثؿ لغة        
عالمية أصيمة يخاطب بيا الفناف الشعبي العالـ مف حولو كما أنيا وسيمة  لتجسيد 
أفكاره و تخيالتو ليصبح إنتاجو مف الفف الشعبي مصدر مف مصادر الرؤية الفنية 

ح آفاؽ مستحدثة برؤي مبتكرة وتتمثؿ بعض ىذه يستعيف بيا الفناف المعاصر في فت
 القيـ فيما يمي :

 : Symbolism abstractionالرمزية التجريدية  -1
لمفنوف الشعبية رموزىا الدالة عمييا عبر الزمف ، وىذه الرموز ليا أىميتيا ودالالتيا      

التاريخية واإلنسانية ورغـ ارتباطيا بالطبقية والواقع إال أنيا تظؿ تعبيرًا مجازيًا بعيدًا عف 
الحقيقة ، وكثيرًا مف الرموز الشعبية تتجو الى اليندسية البحتة، حيث يمخص الفناف 

لشعبي  خطوط ىذا الرمز داخؿ طابع ىندسي أي يقـو بعممية تجريد لمشكؿ ، فكؿ ا
الرموز واألشكاؿ الشعبية الزخرفية مجردة ، والتجربة الشعبية ىي اختزاؿ لرموز الحقيقة 

 والواقع .
 :Exaggeration and distortion المغاالة والتحريف -2

يبدو عنصر المغاالة  واضحًا في عمؿ الفناف الشعبي، حيث تتميز األعماؿ الفنية      
الشعبية بنسب ومقاييس غير متكافئة ، ويرجع ذلؾ إلى لجوء الفناف الشعبي إلى 
المبالغة في رسـ العناصر األكثر أىمية في الموحة ، وذلؾ إلبراز أىميتيا و جذب نظر 

مى بعض األجزاء دوف االخرى ، وىذه المغاالة تعطي العمؿ المشاىد الييا أو التركيز ع
 الفني قوة تعبيرية، وتمنحو بعدًا خياليًا.

 :Formal and Color Flatnessالتسطيح الشكمي والموني  -3
يرسـ الفناف الشعبي الرموز واألشكاؿ بكامؿ أبعادىا كما ىو الحاؿ عندما يرسـ        

عيدًا عف استخداـ الظؿ والنور أو استخداـ المنظور الطفؿ، ويضع الموف في مساحات ب
في تصويره لألبعاد، ويغمب الطابع التسطيحي الزخرفي عمى رسوـ العناصر الحية 
البتعاده عف النسب التشريحية لرسـ األشكاؿ ، ويرجع ذلؾ إما لعدـ معرفتو بيذه 

 القواعد أو رغبتو في تسجيؿ الحدث وليس الواقع .
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 :Spontaneous Expressionيرتمقائية التعب -4
يعبر الفناف الشعبي بأسموبو التمقائي ، حيث ال يحتاج إلى  تحضير أو إعداد       

سابؽ لتنفيذ أعمالو الفنية مستميمًا بذلؾ تعاليـ اآلباء واألجداد، والتي تورثيا عنيـ 
لى معتمدًا عمى الواقعية الحسية أكثر مف الواقعية البصرية ، فيو يعبر وينقؿ إ

الغير كؿ ما يتذكره عف األسطورة أو السير الشعبية في صورة جمالية ليا مقاييس 
خاصة تختمؼ عف مقاييس الفنوف الخاضعة ألنظمة كالسيكية ذات طابع أكاديمي 

 والتي تعطي عناية كبيرة  لمقوانيف الفنية .
 :Linear Selection and Color Purityالتحديد الخطي ونصاعة األلوان  -5

يقوـ الفناف الشعبي بتأكيد ذاتو ويربط بيف ما يفعمو مف رموز ومدركات و بيف         
تحقيؽ وجوده عف طريؽ تحديد األشكاؿ بخطوط سوداء أو قاتمة ثـ يمأل الموف داخميا 
ليكسبيا قيمة ، وال يعرؼ الفناف الشعبي األلواف المركبة القاتمة بؿ يعرؼ األلواف 

لموف األحمر، األزرؽ ، األصفر ، األبيض واألسود ويفضؿ المباشرة الالمعة مثؿ ا
 األلواف الفسفورية البراقة ، فقاموس ألوانو ال يعرؼ الحدود .

 : األساليب التقنية المستخدمة في تنفيذ رموز الفن الشعبي المصري 
تتمتع  خامة القماش بالعديد مف القيـ الجمالية والتشكيمية التي تميزىا عف غيرىا       

مف الخامات األخرى ، وىناؾ العديد مف األساليب الفنية والتقنية التي يمكف إتباعيا 
عند تناوؿ خامات األقمشة في مجاؿ التشكيؿ بالخامات وذلؾ لما تتضمنو تمؾ 
الخامات مف إمكانات تشكيمية خاصة بيا تعد مجااًل خصبًا لمتعبير مف خالليا ، حيث 

أسموب اإلضافة  العمؿ الفني التشكيمي ، ومنيا يستطيع الفناف إظيار قيـ وعناصر 
Appliqué –  أسموب اإلضافة بالمطوياتFolded Patch Work –  أسموب

أسموب الوشي  – Embroideryأسموب التطريز  – Patch Workالتجميع بالرقع 
 . Fringes أسموب الشرابات – Bead Workبالخرز 

 

 

 

 

 



 

 201 

2222 مايوـ األربعون  ـ العددالثامن المجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 األقمشة : نماذج من األساليب التقنية لخامات 

 : Appliqué اإلضافةأسموب  -
يعد ىذا األسموب مف أقدـ األساليب التقنية بخامات األقمشة وأوسعيا انتشارًا،      

ويعرؼ ىذا النوع بأنو إضافة قطع صغيرة مف األقمشة إلي مساحات كبيرة مختمفة عنيا 
باإلبر بالضروب المختمفة مف  ، سواء في الموف أو الخامة ، وتثبت بواسطة إخاطتيا

 أساليب التطريز .

 : Folded Patch Work أسموب اإلضافة بالمطويات -
يقوـ ىذا األسموب عمى طي وثني مساحات ىندسية مف األقمشة وتطريز أحرفيا        

الخارجية ثـ إضافتيا إلى مساحة أكبر بأشكاؿ متراكبة أو متجاورة ، مما يعطي ليا 
سمكًا مرتفعًا عمى مسطح األقمشة ، كما تظير في بعض أجزاء منيا ثنايا المساحات 

موب مف أكثر التقنيات انتشارًا في العصر الحديث المطوية المضافة ،ويعد ىذا األس
 وخاصة في أعماؿ جنوب أمريكا .

  : Fringes أسموب الشرابات -
يعتمد ىذا األسموب عمى شراريب األقمشة سواء ما أنتجت مف خالؿ حـز مجموعة     

مختمفة  مف خيوط النسيج لتتدلي مف األعماؿ الفنية أو ما ينتج منيا في صورة فرانشات
األشكاؿ ،ويمكف االستعانة ببعض األشكاؿ البسيطة المجسمة كحميات إضافية لمعمؿ ، 
ويستعاف بمكمالت مف خيوط أو خرز أو حميات معدنية ويختار مف بيف ىذه األنواع 

 مف الشربات أو المكمالت ما يتناسب ومتطمبات العمؿ الفني أثناء التنفيذ . 

 : Patch Work أسموب التجميع بالرقع –
يعتمد ىذا األسموب عمى تجميع قصاصات مف األقمشة بصورة متقاربة مثبتة مع       

بعضيا بأسموب التطريز اليدوي أو بالماكينات ،ونستطيع تحديد أشكاؿ الرقع مف خالؿ 
وضع مساحات ىندسية مختمفة وتقطيعيا مف أقمشة متنوعة لتجميعيا معًا لتعطي 

األسموب عادة في األبسطة والفرش ، كما يمكف أف  مساحات كبيرة ، ويستخدـ ىذا
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توضع مساحات مختمفة سواء في ألوانيا أو مالمسيا ويتـ تركيبيا فوؽ بعضيا البعض 
 ، مما يعطي ثراًء لمعمؿ الفني التشكيمي المنفذ بيذه التقنية .

 : Bead Workأسموب الوشي بالخرز  –
زرار كمكمالت إضافية إلثراء العمؿ عبارة عف تثبيت أنواع مف الفصوص أو األ      

الفني التشكيمي المنفذ بخامات األقمشة ، وتتنوع تمؾ الفصوص مف خرز حجري أو 
زجاجي أو خزفي أو بالستيؾ إال أنيا جميعًا ثبتت بواسطة أشغاؿ اإلبرة كنوع مف 
التطعيـ في القماش ، ويختار مف ىذه األساليب المختمفة مف التطعيـ والوشي في 

 قمشة ما يناسب المساحة المراد إظيارىا وما يتطمبو العمؿ مف مكمالت أثناء التنفيذ. األ

 : Embroidery أسموب التطريز –
ىو فف زخرفة سطح المنسوجات باستخداـ خامات متعددة كالخيوط بأنواعيا       

المختمفة مف حيث الخامة أو األقمشة بأنواعيا ورسوماتيا المختمفة والخرز وخرج 
النجؼ واألحجار الكريمة، ويستخدـ إلضافة قيمة جمالية ، وىناؾ نوع مف التطريز 

بأعماؿ المقصبات أو السيرما وينفذ ىذا بالخيوط المذىبة والمعدنية وىو ما عرؼ 
 األسموب بواسطة خيوط معدنية ذات بريؽ المع ، وتثبيتيا بأشغاؿ اإلبرة المختمفة .

 وفيما يمي جدوؿ يوضح  أنواع غرز التطريز المختمفة المستخدمة في البحث الحالي  :   
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 التطريز المختمفة المستخدمة في البحث الحالي ( يوضح بعض أنواع غرز2جدوؿ)
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 ثانيا : اإلطار العممي لمبحث :  
 ) اإلطار التطبيقي ( تجربة البحث الطالبية: 

 الهدف من التجربة: 
بعد عرض المحاور السابقة واالستفادة منيا في موضوع الدراسة ، بدأ الباحث      

بالتطبيؽ العممي عمي العينة الطالبية بيدؼ تحقيؽ فرض الدراسة وىو أنو : يمكف 
اإلفادة مف الصياغات التشكيمية المبتكرة لبعض رموز الفف الشعبي المصري وتوظيفيا 

 . إلثراء مجاؿ األشغاؿ الفنية
 امات وأدوات التجربة :خ

 -القطاف –قماش الستاف(  –قماش الدبالف  –قماش الدؾ خامة القماش بأنواعو )     
وبعض أنواع الخرز  -الفايبر –وحدات مف النحاس  –خيوط القطف  -خيوط السيرما

 المختمفة .
 إجراءات التجربة :

 قاـ الباحث بتطبيؽ تجربة طالبية عمى النحو التالي :
( مف طالب وطالبات الفرقة الثالثة بقسـ 15تجربة البحث عمى عينة لعدد ) تـ تطبيؽ

جامعة المنوفية خالؿ التدريس لمادة األشغاؿ الفنية  -التربية لفنية بكمية التربية النوعية 
ضمف الالئحة الدراسية والتي تنص في المحتوي التدريسي لمادة األشغاؿ الفنية بالفرقة 

لعممي بأسموب النسيج المضاؼ )فف الخيامية ( عمى خامة الثالثة عمى التطبيؽ ا
القماش إلي جانب العديد مف الخامات البسيطة المساعدة في أسموب التوليؼ لتنفيذ 

 المشغوالت الفنية .
 وتمت التجربة عمى النحو التالي :

  ساعات وىو زمف  4لقاءات بواقع لقاء أسبوعي وزمنو  9تمت التجربة في عدد
الدرس التطبيقي األسبوعي بالئحة قسـ التربية الفنية لكمية التربية النوعية 

 جامعة المنوفية .    
  قاـ الباحث بالشرح والتوضيح لرموز الفف الشعبي المصري ومدلوالتيا لمطالب

 مجاؿ األشغاؿ الفنية . ، وكيفية اإلفادة منيا في 
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

  شرح الباحث بعض الميارات والتقنيات التي سوؼ تتبع في ىذا التطبيؽ عمي
شكؿ ممارسات تجريبية لمتعرؼ عمى أنواع الغرز المختمفة وأسموب التنفيذ 

 لمنسيج المضاؼ ) فف الخيامية ( .
  شرح مبسط لمساعدتيـ في عمؿ تصميمات مختمفة لنماذج مف المشغوالت

 سواء الجمالية أو الوظيفية ، والتي تتناوؿ مختمؼ رموز الفف الشعبي.  الفنية
  .قاـ الطالب بوضع تصوراتيـ وعمؿ التصميمات لتنفيذ المشغوالت الفنية 
  تـ عمؿ مجموعة مف التطبيقات بعد اختيار التصميمات المبسطة ليا عف

 –معمقات طريؽ مراحؿ التجريب مع مراعاة  التنوع في المشغوالت المنفذة ) 
 ......وغيرىا ( . -حقيبة يد نسائية  -لوحات جدارية  -خدادية 

  وتـ عرض األعماؿ عمى بعض السادة األساتذة أعضاء ىيئة التدريس القائميف
لتربية الفنية بكميات التربية النوعية وكمية التربية الفنية جامعة حمواف وكمية ا

س التحقؽ مف فرض الدراسة ( وذلؾ عف طريؽ بطاقة لقيا1جامعة المنيا)ممحؽ
 (۳)ممحؽ 

   وتـ وضع درجات لتقييـ أعماؿ التجربة الطالبية حسب بنود البطاقة بوضع
( وفقًا 1:5درجة التقييـ أماـ البند ، حيث خصص لكؿ بند خمس درجات)مف

 لمستويات األداء ، وتـ تطبيؽ إحصاء لموقوؼ عمي نسب المشغوالت الجيدة .
 
 لمطالب المنفذة في تجربة البحث:  مشغوالت الفنيةوفيما يمي عرض لصور ال 
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 (1مشغولة رقم ) (2مشغولة رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3مشغولة رقم ) (4مشغولة رقم )
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5مشغولة رقم ) (6مشغولة رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7مشغولة رقم ) (7مشغولة رقم )



 

 208 

2222 مايوـ األربعون  ـ العددالثامن المجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (8مشغولة رقم ) (9مشغولة رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (12مشغولة رقم ) (11مشغولة رقم )
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (13مشغولة رقم ) (12مشغولة رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (15مشغولة رقم ) (14مشغولة رقم )
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 :تقييم التجربة
قاـ الباحث بتقدير أعماؿ الطالب طبقا لبنود البطاقة مف قبؿ السادة المحكميف    

ونسب األعماؿ الجيدة ومعايير استحداث الصياغات التشكيمية لرموز الفف الشعبي  
 % 85( عماًل بنسبة 15وعددىا)

 نتائج البحث :
 ة. مكف توظيؼ بعض رموز الفف الشعبي المصري في مجاؿ األشغاؿ الفنيتي -1
إمكانية توظيؼ بعض رموز الفف الشعبي المصري بأسموب النسج المضاؼ )فف  -2

 الخيامية( .
أىمية دراسة رموز الفف الشعبية المصرية وأنيا نبع ال ينضب ويجب االىتماـ  -3

الماضي ، وتساير العصر ويسيؿ إدراؾ  بتوظيفيا في أعماؿ فنية متميزة تحمؿ أصالة
 معانييا الرمزية .

تعد رموز الفف الشعبي المصري وما تحممو  مف سمات تشكيمية وتعبيرية مختمفة  -4
 مثير بصري وفني قوي يربط طالب الفنوف بيويتنا و ثقافتنا المصرية .

 توصيات البحث :
يوصي الباحث بأىمية فيـ واستيعاب مزايا رموز الفف الشعبي المصري ، والتي  -1

يًا يستطيع الفناف مف خالليا اإلبداع والتجريب واإلبتكار تعد منطمقًا فنيًا وتشكيميًا وجمال
 في مجاؿ الفف بصفة عامة ومجاؿ األشغاؿ الفنية بصفة خاصة .

االىتماـ بتوظيؼ رموز الفف الشعبي المصري بطريقة مبتكرة عمي مختمؼ  -2
 المنتجات المصرية مما يدعـ ويحافظ عمي ىويتنا وأصالتنا المصرية .

شاء العديد مف مراكز الحرؼ التراثية والصناعات الصغيرة لمشباب العمؿ عمى إن -3
وتدريبيـ عمي تنفيذ مشغوالت فنية مستوحاة مف الرموز الشعبية المصرية وتسويؽ 

  .منتجاتيـ محميًا ودولياً 
دخاؿ صياغات تشكيمية  -4 اقتراح أسموب معاصر يرتبط بجوىر الرموز الشعبية ، وا 

نسانية متجددة مع الحفاظ عمي أصالتيا وعفويتيا بما يتالءـ جديدة عمييا تحمؿ قيمًا إ
 مع متطمبات العصر الحديث.
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مصور يجمع رموز الفف الشعبي المصري عبر العصور  عمؿ معجـ وأطمس -5
التاريخية المختمفة ، والبيئات المصرية وتدعيـ ذلؾ بمنتجات متنوعة لكؿ عصر 

 ية .لممحافظة عمييا وتوثيقيا وتأكيد ىويتنا المصر 
ثقافة وىوية المجتمعات العربية وفقًا لنظريات الفف  مع تتفؽ فنية مداخؿ إيجاد -6

 الحديث حتي يغدو مواكبًا لمعصر ومعطياتو الحديثة .  
 
 

 المــــــــــراجع
 -أوال : المــــراجع العربية :

الشعبي بمحافظة الدقهمية " الحصير ـ( : 2003إبراىيـ عمى إبراىيـ )، ( اسالـ 1)
كمية  –غير منشورة  –رسالة ماجستير  واالستفادة منه في إنتاج مشغولة فنية متطورة "

 جامعة المنصورة .  –التربية النوعية 
"استحداث صياغات تشكيمية لممشغولة ـ( : ۳۰۰۲إيماف مصطفي ) ، ( عبد الودود 2)

 ية التربية الفنية ، جامعة حمواف .، رسالة دكتوراه ، كمالفنية ثالثية األبعاد " 
" الفن الشعبي المصري ومدلوله :  ـ(2011سحر عمي )، رباب حسف ، زغموؿ ، ( محمد 3)

مجمة  -بحث منشور الرمزي كمصدر لمتصميم الزخرفي لمالبس الشباب من الجنسين "
 يوليو. -(22) العدد -جامعة المنصورة  – بحوث التربية النوعية

" األيديولوجية االبداعية لتصميم مالبس ( 2012) :رشا وجدي خميؿ إبراىيـ، ( إبراىيـ 4) 
غير منشورة ، كمية الفنوف  -رسالة دكتوراه  "من التراث في ضوء التكنولوجية المالئمة

 التطبيقية، جامعة حمواف.
ل الهوية المصرية في " التراث الشعبي وتأصيـ( : 2018) سماء أحمد وحيد ،مصطفى (5)

العدد الحادي عشر - مجمة العمارة والفنوف والعمـو اإلنسانية -بحث منشور  تصميم الحمي "
 يوليو . -الجزء األوؿ –
 " مناهج بحث الفولكمور العربي بين األصالة والمعاصرة "(: 1976صفوت )، ( كماؿ 6)

 مجمة عالـ الفكر، المجمد السادس، العدد الرابع، وزارة اإلعالـ، الكويت.

https://0810gti96-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%D8%8C+%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF
https://0810gti96-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%D8%8C+%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF
https://0810gti96-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1912&page=1&from=
https://0810gti96-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1912&page=1&from=
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

" رؤية مستحدثة لبعض الرموز الشعبية :  ـ(2018عزة أحمد محمد )، ( عبد اهلل 7)
المجمة العممية لجمعية إمسيا  -بحث منشور وتوظيفها إلثراء المعمقات المطرزة"المصرية 

 ابريؿ  -14العدد  –التربية عف طريؽ الفف 
االستفادة من رموز الفن الشعبي ـ( : " 2018عبد اهلل ) فاطمة محمد،  الشيمتاوي( 8)

  ب اليد لمسيدات "باستخدام الشرائط الزخرفية النسيجية في إثراء القيمة الجمالية لحقائ
 – جامعة المنصورة -كمية التربية النوعية  - مجمة بحوث التربية النوعية -بحث منشور 

 (  يناير . 49) العدد
" الصياغات التشكيمية لمنحت البارز في النحت ـ( : 2001محمد رضا ) ،الصياد (9)

، رسالة ماجستير، كمية التربية الفنية ، جامعة  الحديث واإلفادة منها في التربية الفنية "
 حمواف .

المصرية قيمة  " الرمز في الحياة الشعبيةـ(: 2016مروة السيد إبراىيـ )، ( أبو اإلسعاد 10)
دراسات  -مجمة عمـو وفنوف  -بحث منشور تشكيمية في تصميم طباعة أقمشة المعمقات "

 فبراير . -( ، العدد األوؿ28)المجمد  وبحوث
:" توظيف ـ( 2018سارة ابراىيـ محمد )، ، زىراف  ىالة محمد مصطفى، سميماف  ( 11)

نتاج أزياء المرأة المعاصرة "  -بحث منشور  زخارف التراث الشعبي المصري في تصميم وا 
 ابريؿ . –العدد الثاني   -المجمد الثامف –التصميـ الدولية  مجمة

" جماليات الزخارف ـ( : 2003نجوي حسيف ) ، حجازي يوسؼ خميفة ،، ( غراب 12) 
 ، دار الفكر العربي ، القاىرة . الشعبية "

 : ثانيًا : المــــــراجع األجنبية
 (13) Anaheim R(,1954);Art and Visual Perception ,Berkeley :univ ,of 

Califronia press 

 رابعًا :مــــواقع شبكة المعمومات  :  
 (14)https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar3/11/2021 

   
                                

 
 
 

https://0810gthg4-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0201&page=1&from=
https://0810gth93-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0241&page=1&from=
https://0810gth93-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0241&page=1&from=
https://0810gth93-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0241&page=1&from=
https://0810gti96-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
https://0810gthg4-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0201&page=1&from=
https://0810gthg4-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0201&page=1&from=
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 (۱) ممحق 
 المحكمين ألعمال التجربة الطالبيةأسماء السادة األساتذة 

أ. د / آماؿ حمدي أسعد عرفات أستاذ األشغاؿ الفنية والتراث الشعبي المتفرغ  -1
 جامعة المنيا . -ورئيس قسـ األشغاؿ الفنية والتراث الشعبي بكمية التربية الفنية 

جامعة المنيا  -أ. د/ حنا حبيب رممة أستاذ التصميـ وعميد كمية التربية الفنية  -۳ 
 سابقًا .

أ. د / وجدي رفعت فريد نخمو  أستاذ األشغاؿ الفنية والتراث الشعبي وعميد كمية  -3
 جامعة أسيوط . –التربية النوعية 

فنية بكمية التربية أ. د/ حساـ الديف أحمد محمد عبد الرحمف  أستاذ األشغاؿ ال -4
 جامعة حمواف .  -الفنية 

 -أ. د/ أحمد عبد العزيز السيد األفندي   أستاذ أشغاؿ الخشب بكمية التربية الفنية  -5
 جامعة حمواف 

 جامعة حمواف  -أ. د/ أماؿ محمد رشاد   أستاذ أشغاؿ الخشب بكمية التربية الفنية  -6
 –ذ مساعد األشغاؿ الفنية والتراث الشعبي أ.ـ .د / عمرو محمد عبد السالـ أستا -7

 جامعة المنيا . –كمية التربية الفنية 
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 (2) ممحق 
الي حد  مناسب البند م

 ما
غير 
 مناسب

مػػدى تحقػػؽ صػػياغات تشػػكيمية لػػبعض رمػػوز الفػػف  1
 الشعبي المصري في المشغوالت الفنية .

   

مػػدى االسػػتفادة  مػػف تقنيػػة النسػػيج المضػػاؼ ) فػػف  2
الخياميػػػة( فػػػي صػػػياغة بعػػػض رمػػػوز الفػػػف الشػػػعبي 

 المصري 

   

مػػػدى تحقيػػػؽ المالءمػػػة بػػػيف القػػػيـ الفنيػػػة و  3
 الوظيفية في المشغوالت الفنية .

   

  مدي توافؽ الرموز الشعبية مع تصميـ  4
 لمشغولة ا

   

مػػػدى توافػػػؽ األسػػػاليب الفنيػػػة والتقنيػػػة فػػػي  5
 صياغة رموز الفف الشعبي المصري . 

   

 أظيرت التجربة ارتباطًا واضحًا بيف 6
األساليب التشكيمية المستحدثة والقيـ 

 الجمالية لممشغولة الفنية

   

مػػػػػػػدي التنػػػػػػػوع فػػػػػػػي رمػػػػػػػوز الفػػػػػػػف الشػػػػػػػعبي  7
 المصري في المشغوالت الفنية .

   

التقنيػػات لطبيعػػة الخامػػات المسػػتخدمة فػػي مالءمػػة  8
 صياغة بعض رموز الفف الشعبي المصري .

   

تطبيؽ المعايير التي تحكػـ عمميػة التوليػؼ  9
 . بما يحقؽ وحدة المشغولة الفنية

   

مػػػػدى تػػػػوافر القػػػػيـ الجماليػػػػة فػػػػي المشػػػػغولة  12
 ككؿ 

   

 ( بطاقة لتقويـ أعماؿ العينة المنفذة لصياغة رموز الفف الشعبي المصري 2جدوؿ )


