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القبطي كمنطمق لتأصيل الهوية الثقافية بإقامة مشروع برنامج تدريبي مقترح لرواد المتحف 
 إنتاجي صغير في مجال التشكيل المعدني

A proposed  Training program for Coptic Museum Visitors as a Starting 
Point to Emphasis Cultural Identity Establishing a small Production 

Project in The Field of Metal Formation 

 هـند خهف يرسـي يحًد:  انباحثة

 استاذ اشغال المعادن المساعد

 قسم األشغال الفىية والتراث الشعبي 

جامعة حلوان -كلية التربية الفنية   

 
  : خمفية البحث

لتنمية وتقدـ الشعوب ورقي اإلنساف  تأصيؿ اليوية الثقافية مف القضايا اليامةتعد قضية 
امؿ أساسي في تشكيؿ السموؾ كعجميع الجوانب الثقافية والفكرية والعممية والسياسية وأيضا  والمجتمع مف

االنساف منفتح عمى الثقافات المتوسع والذى جعؿ  التقدـ المعموماتي التكنولوجي , وذلؾ فى ظؿ اإلنساني
عية المجتم سسات, ولما كانت تسعى المؤ  باالعالـ عمى المستوى المحمى واالقميمي والدوليالمتعددة 
فقط ومف ىنا تبدأ نقطة البداية التي  ةمستيمك توليس ةصبح منتجتكوادر البشرية لالتأىيؿ  الى المختمفة

مشروع  اقامة تعتمد عمي تدريب الكوادر عمي أف يكوف ذلؾ في بعض الحرؼ الفنية اليدوية مف خالؿ
جذوره التاريخية والسياسية فى ضوء  , فاف ىذا االمر البد واف ال يفصؿ الفرد عف ليـ صغير انتاجي

 .تأصيؿ ىويتو الثقافية ليكوف مشروعو مميزًا 
حيث أف " اليوية الثقافية ىى المعيار الحقيقى الذى يمكف مف خاللو قياس القيمة الحقيقية 
لشعب مف الشعوب , وتتشكؿ ىذه اليوية نتيجة تفاعؿ عوامؿ كثيرة أىميا المعتقدات الفكرية والدينية , 

اذف فاليوية الثقافية ذات ابعاد متعددة ومترابطة فى مقدمتيا الديف  1" .  كذلؾ العوامؿ التاريخية والبيئيةو 
 والمغة فى تكامؿ يعكس فكر وفمسفة مجتمع ما . 

تسعى العديد مف المؤسسات المجتمعية الى النيوض بالتراث والحرؼ اليدوية التراثية وذلؾ عمى 
عمي التراث والحرؼ أو مف خالؿ المنظمات  ةالجمعيات التي تدعوا لممحافظالؿ مف خالمستوى المحمى 

التي تساعد عمي  ةالعربية لمتربية والعمـو والثقافاإلقميمية والعربية التي تدعوا لذلؾ المتمثمة في المنظمة 
تنشيط  النيوض بالحرؼ الفنية وأيضا عمي المستوي الدولي المتمثؿ في منظمة اليونسكو والتي تعمؿ عمي

مـز التفكير في كيفية يومف ىذا المنطمؽ  بعض الحرؼ اليدوية والنيوض بيا في شكؿ صناعات صغيرة.
. ونظرا لمتطور اليائؿ في المجاؿ  ةتجانحو ىذه اإل والممارسيف لمفف المتدربيفإيجاد منطمقات لتوجيو 

التي كانت في زمنيا صناعات فنية ندثار و مف الصناعات التراثية الفنية باالالصناعي والذي ييدد العديد 
ذات ثقؿ لذا يجب قبؿ البدء في تقديـ أي نموذج لمشروع إنتاجي صغير أف يبني عمي أسس عمميو 

 . قيؽ اليدؼ المرجو منوضا عمميو حتي نضمف لو النجاح وتحصحيحو وأي
                                                           

, ندوة )الثقافات المحمية فى ظؿ العولمة ( , معيد  بحث منشورـ : "العولمة واليوية الثقافية " , 2003/ 21/4( السيد محمد الديب ,  1
 .6البحوث والدراسات االفريقية , قسـ االنثروبولوجيا , جامعة القاىرة , ص
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مجاؿ التشكيؿ  تقديـ مقترح لبرنامج تدريبى فىأنو مف الضروري  ةالباحث ترىومف ىذا المنطمؽ 
المعدنى لتأصيؿ اليوية الثقافية لرواد المتحؼ القبطى القامة مشروع انتاجى صغير فييدؼ ىذا البرنامج 

 واً إعدادا جيدا حتي يكوف عضـ رواد المتحؼ القبطى( وى متدرب ) كأحد الكوادر البشريةإعداد الى 
غير وعمي ىذا يمكف توجيو ىذه الفئو  . مجتمع وخاصة في المجاؿ األقتصاديالفي تنمية  وفعاالً  اً منتج

نحو  عامًا وفى مجاؿ التشكيؿ المعدنى بصفة خاصة _ في مجاؿ الفف_ المتمرسة وغير المتخصصة 
وذلؾ فى اطار تأصيؿ  منتجا ليا مف خالؿ مشروع إنتاجي صغير. المتدرب ىذه المشروعات ليصبح

و ذلؾ خالؿ الزيارات الميدانية والمحاكاة لمرسـو  اليوية الثقافية لممتدرب مف خالؿ دراستة لمفف القبطى
القبطية التى تحمؿ العديد مف الرموز ذات الدالالت والمعانى الفكرية والفمسفية و العقائدية , والتى ليا اثر 

 كبير عمى المتدربيف .
اليدويو في مصر يجد أف ىناؾ بعض الصناعات الصغيره الحرؼ المعدنية المتتبع لبعض  إف

قد يكوف منيا العامؿ  وذلؾ ألسباب عديده قاربت عمي اإلندثار عمي الرغـ مف ثرائيا الفنيالتي 
قؿ دى لممشغوالت المعدنية بأاالقتصادى وغالء اسعار الخامات واالدوات باالضافة الى الغزو االستيرا

زيادة الناتج القومي ليا  فى عمى المشروعات االنتاجية الصغيرة يناؾ كثير مف الدوؿ تعتمدف .األسعار 
 والتدريبية كمحور أساسي لمتنميو لذلؾ حرصت ىذه الدوؿ عمي تقديـ الخطط والبرامج والمناىج التعميمية

تأىيمية بممارسات فعمية عمي أرض الواقع مع تقديـ  دريبيةالتخطيط واإلعداد الجيد بورش ت ليا مف خالؿ
 . الدعـ المالي إلنجاحيا

العمميو في ىذا المجاؿ وجد أف ىذه النوعية مف المشروعات الصغيره  ةاحثومف خالؿ رؤية الب
التشكيؿ أو المتناىية في الصغر والمرتبطة بمجاالت تحتاج لميارات كما ىو الحاؿ في إرتباطيا بمجاؿ 

لمقضاء  متدربيفسيـ في حؿ مشكمة العديد مف اليتقنياتو المختمفو يمكف اف و   بأساليبو اليدوي المعدنى
البطالو ورفع مستواىـ اإلقتصادي فضال عف انو يمكف اف تكوف احد مصادر دخؿ النقد األجنبي  عمى

كفائو  ىكما انيا تسيـ في تنمية القدرات الميارية والفنية لممشاركيف بيذه المشروعات حتي يكونوا ذو 
  . تدعميـ في إنتاجيـ الكمي والكيفي

لرواد المتحؼ القبطى كمنطمؽ لتأصيؿ  تدريبى مقترحعمؿ برنامج ب ةولعؿ مف دواعي قياـ الباحث
اليوية الثقافية إلقامة مشروع إنتاجى صغير فى مجاؿ التشكيؿ المعدنى ىو ما الحظتو أثناء قياميا 
بالتدريب لمورش الفنية لمجاؿ التشكيؿ المعدنى داخؿ مدرسة المتحؼ القبطى وىو اف الزائريف لممتحؼ 

وجميعيـ يسعوف الى التعمـ لكيفية  انيـ ذات فئات عمرية مختمفة ايضًا ,كما مف ذوى الميف المختمفة 
المعمومة المكتسبة والمرتبطة التشكيؿ بخامة المعدف ولكف لوحظ انيـ يجتيدوف فى الحصوؿ عمى 

كما لوحظ اف الرواد مف شرائح  , الخاص بالتقنية المنفذ بيا المشغولة المعدنية باألسموب التشكيمي
 اجتماعية مختمفة وجميعيـ يسعوف الى رفع مستواىـ االقتصادى وغالبًا ما تتسـ المشغولة المعدنية المنفذة

بالبعد عف السمات الجمالية وعف ثقافتنا وتراثنا المصرى االصيؿ , لذا وجدت الباحثة انو يمكف  مف ِقبميـ
لرواد المتحؼ القبطى تأصيؿ اليوية الثقافية إلقامة مشروع انتاجى  مف خالؿ وضع برنامج تدريبى مقترح
 صغير فى مجاؿ التشكيؿ المعدنى . 
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ليكوف منطمؽ لتحقيؽ تراثيًا في ىذه الدراسة عمي ضرورة تقديـ مدخال فنيا  ةالباحث توأكد
القيـ الجمالية. وىذا نتاجيا وعدـ القدرة عمي تكرارىا لما ليذا التفرد مف رفع اتصميمات قائمة عمي تفرد 

 .ما يكوف لو أكبر األثر في أقتناء الفرد لعمؿ فني متفرد وذلؾ ما يكوف لو أثر إيجابي في نجاح المشروع
لمفف القبطى مف خالؿ  نحو األستفاده مف القيـ الجمالية ةالباحث تىذا المنطمؽ فقد اتجيمف و 

ومواكب لمتغيرات اإلجتماعية  مسايرو  اصرمعدراسة رموزه وعناصره الفنية فى عمؿ منتج معدنى مميز 
وذلؾ فى اطار تنفيذ البرنامج التدريبى  والثقافية والفكرية بالمجتمع بيدؼ تمبية إحتياجات أفراد المجتمع

 المقترح تنفيذه داخؿ مدرسة المتحؼ القبطى .

دريبى التأن هناك بعض المتطمبات الواجب توافرها في البرنامج  هالباحث تولتحقيق ما سبق وجد
 المقترح أال وهى : 

في برموزه )عناصره الزخرفيو(  الفف القبطىعمي كيفية اإلستفاده مف  القبطى رواد المتحؼتدريب  -1
تسـ بقيـ جمالية تتناسب مع الذوؽ العاـ ألفراد ت شغوالت معدنيةتصميمات جديدة إلنتاج معمؿ 

 وتؤكد عمى اليوية الثقافية . المجتمع
بما  االساليب التشكيمية المعدنية الموضحة بالبرنامج التدريبىعمي  القبطى تدريب رواد المتحؼ -2

 التشطيب الجودة فى التنفيذ ومف حيث  البرنامج التدريبى المقترحيتناسب مع طبيعة متطمبات 
 منتج .لم النيائى

و الجمالية في المنتج  كيفية الربط بيف الجوانب المياريةعمى القبطى رواد المتحؼ   تدريب -3
لمجرد حرفي منفذ فقط  متدربالمراد تنفيذه بحيث يكوف كالىما مكمال لألخر وحتي ال يتحوؿ ال

 ييدؼ اليو البرنامجحتي ال يتحوؿ ما ينتجو إلي ممارسات صناعية ال ترقي إلي ما , وايضًا 
 . القبطى ا لمففمدركا لمقيـ الجمالية متذوق اً في كونو مبتكر لمتدرب مف إعداد شخصية ا

 مشكمة البحث:
يمكف تأصيؿ اليوية الثقافية بإقامة مشروع إنتاجى صغير فى مجاؿ التشكيؿ المعدنى مف خالؿ  -

 تدريبى مقترح لرواد المتحؼ القبطى ؟برنامج 

 ف البحث :اهدأ
تدريبى تأصيؿ اليوية الثقافية لرواد المتحؼ القبطى القامة مشروع انتاجى صغير مف خالؿ برنامج  -

 مقترح فى مجاؿ التشكيؿ المعدنى . 
رواد المتحؼ  بعض المساىمة فى خدمة المجتمع الخارجى وتنمية البشرية والبيئة مف خالؿ تدريب -

 القبطى لتحقيؽ فرصة لزيادة العائد االقتصادى ليـ .
ضوء  توظيؼ مجاؿ أشغاؿ المعادف مف خالؿ البرنامج التدريبى المقترح فى حؿ مشكمة البطالة فى -

 صغير . اقامة مشروع انتاجي ومساعدتيـ عمىرواد المتحؼ القبطى بعض تأصيؿ اليوية الثقافية ل
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 فرض البحث:
يؿ المعدنى مف خالؿ صغير فى مجاؿ التشك اليوية الثقافية بإقامة مشروع انتاجي يمكف تأصيؿ أنو -

 .مقترح لرواد المتحؼ القبطى  برنامج تدريبي

 أهمية البحث:
مػػػػػػف خػػػػػػالؿ رجى وتنميتػػػػػػة التأكيػػػػػػد عمػػػػػػى دور اشػػػػػػغاؿ المعػػػػػػادف فػػػػػػى خدمػػػػػػة افػػػػػػراد المجتمػػػػػػع الخػػػػػػا -

 رنامج التدريبى المقترح لمتدريب بعض رواد المتحؼ القبطى .البتطبيؽ 
رواد المتحػػػػػػؼ القبطػػػػػػى( مػػػػػػػف بعػػػػػػػض تأصػػػػػػيؿ اليويػػػػػػة الثقافيػػػػػػة فػػػػػػػى أفػػػػػػراد المجتمػػػػػػع الخػػػػػػارجى )   -

داللتػػػػػػػة التعبيريػػػػػػػة التػػػػػػػى تناوليػػػػػػػا الفنػػػػػػػاف القبطػػػػػػػى وفػػػػػػػؽ خػػػػػػػالؿ دراسػػػػػػػتيـ لمفػػػػػػػف القبطػػػػػػػى برمػػػػػػػوزه و 
 المعتقدات الفكرية والفمسفية والعقائدية  التى تتناسب والعصر الذى يعيش فيو .

اف الممارسػػػػػة والتجريػػػػػب مػػػػػف ِقبػػػػػؿ رواد المتحػػػػػؼ القبطػػػػػى فػػػػػى اطػػػػػار البرنػػػػػامج التػػػػػدريبى المقتػػػػػرح   -
 بًا لعمؿ مشروع انتاجى صغير . فى مجاؿ التشكيؿ المعدنى يتيح الفرصة لفتح مجااًل خص

 حدود البحث :
 . مف رواد المتحؼ القبطى عشوائية() يقتصر التجريب عمى عينة -
)عينػػػػػة رواد المتحػػػػؼ القبطىى مجػػػػػاؿ التشػػػػكيؿ المعػػػػدنى لػػػػػبعض تصػػػػميـ برنػػػػامج تػػػػػدريبى مقتػػػػرح فػػػػ -

 البحث( .
 دراسة الفف القبطى برموزه وداللتو التعبيريو . -
)المدرسػػػػػػػػػة الفنيػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػالمتحؼ القبطػػػػػػػػػى(  التػػػػػػػػػدريبى المتحػػػػػػػػػؼ القبطػػػػػػػػػىمكػػػػػػػػػاف تطبيػػػػػػػػػؽ البرنػػػػػػػػػامج  -

 . والمتواجد بحى مصر القديمة
وتفيػػػػػػػد  بصػػػػػػػفة عامػػػػػػة وضػػػػػػع عػػػػػػدة بػػػػػػػرامج تدريبيػػػػػػة مقترحػػػػػػػة لمتػػػػػػدريب خػػػػػػارج المؤسسػػػػػػػة التعميميػػػػػػة -

 فػػػػػى اقامػػػػػة مشػػػػػروعات انتاجيػػػػػة صػػػػػغيرة وتطبيقيػػػػػا فػػػػػى المتحػػػػػؼ القبطػػػػػى بصػػػػػفة خاصػػػػػة وتسػػػػػاىـ
 . فى مجاؿ التشكيؿ المعدنى

 : منهجية البحث
 : يعتمد البحث عمى المنهج التحميمى والتجربى وذلك الستعراض المحاور اآلتية

رموز  مف ما يرتبط بوو  دراسة موجزة لمفف القبطى –عرض مفيـو اليوية الثقافية المحور األوؿ :  -
 ودالالت تعبيرية ترتبط بالمعتقدات الفكرية والفمسفية والعقائدية .

وماىية التسوؽ والمزيج  : دراسة موجزة عف ماىية المشروعات االنتاجية الصغيرة  المحور الثانى -
 التسويقى .

تدريبى مقترح لرواد المتحؼ القبطى كمنطمؽ لتأصيؿ اليوية الثقافية بإقامة برنامج لمحور الثالث : ا -
 اتالمتدربطبيقات العممية مف جانب عرض الت –مشروع إنتاجى صغير فى مجاؿ التشكيؿ المعدنى 

 . ) عينة البحث ( رواد المتحؼ القبطىمف 



5 

 من ما يرتبط بهو  دراسة موجزة لمفن القبطى – ومستوياتهامفهوم الهوية الثقافية المحور األول : 
 :رموز ودالالت تعبيرية ترتبط بالمعتقدات الفكرية والفمسفية والعقائدية 

 مفهوم الهوية الثقافية  :
" مجموع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التى تميز تعنى الثقافة بمعناىا الواسع 

ا ممجتمعًا بعينو أو فئة اجتماعية بعينيا وأنيا تشمؿ الفنوف واآلداب وطرائؽ الحياة واالنتاج االقتصادى ك
أما مصطمح اليوية فيعنى" الحقيقة  2"ونظـ القيـ والتقاليد والمعتقدات.نساف تشمؿ الحقوؽ االساسية لإل

المطمقة , المشتممة عمى الحقائؽ اشتماؿ النواه عمى الشجرة فى الغيب المطمؽ " وتستعمؿ كممة ىوية فى 
" التى تعبر عف خاصية المطابقة : مطابقة الشئ لنفسو , Identiteاألدبيات المعاصرة ألداء معنى كممة "

 3أو مطابقتو لمثيمو." 
وىى مجموعة مف الصفات " (Cultural identily )الثقافية بالمغة االنجميزية  تعرؼ اليوية

الثقافية التى تميز مجموعة مف األشخاص عف غيرىـ , وتعرؼ أيضًا بأنيا منظومة تتكوف مف العديد مف 
عيشوف القيـ والعادات التى تتفؽ عمييا مجموعة مف االفراد والتى تعكس الثقافة السائدة فى المجتمع الذى ي

 4 ".فيو
إف اليوية الثقافية مف المصطمحات الثقافية التى تجمع بيف عمـ االجتماع والثقافة البشرية والتى 
تشير الى كافة األحداث التى يتأثر فييا األفراد داخؿ مجتمعيـ وتصبح جزءًا مف ثقافتيـ مع مرور الوقت 

, وىذا ما يؤدى الى قبولة أو رفضة لألفكارما وكيفية لذلؾ تساىـ اليوية الثقافية بعكس طبيعة مجتمع 
 ات األخرى .عتحديد درجة تأثره المرتبطة بالعوامؿ الخارجية والتى تعتمد عمى ثقافات المجتم

حدد مدلوؿ اليوية الثقافية عمى انو " اليوية معناىا فى االساس التفرد , واليوية الثقافية ىى 
 5مف عادات و أنماط سموؾ وميؿ ونظرة الى الكوف والحياة ." التفرد الثقافى بكؿ ما يتضمنو معنى الثقافة

ويتوسع مدلوؿ اليوية الثقافية فقيؿ " أف اليوية الثقافية ىى المعيار الحقيقى الذى يمكف مف خاللو قياس 
القيمة الحقيقية لشعب مف الشعوب وتتشكؿ ىذه اليوية نتيجة تفاعؿ عوامؿ كثيرة أىميا المعتقدات الفكرية 

نية , وكذلؾ العوامؿ التاريخية والبيئية وانطالقًا مف ىذا المفيـو فإنو ليس مف قبيؿ المبالغة القوؿ إنو والدي
اذف فاليوية الثقافية ذات ابعاد  6مف اىـ التحديات التى تواجو دوؿ العالـ خاصة الدوؿ النامية . " 

 سفة مجتمع ما .متعانقة ومترابطة فى مقدمتيا الديف والمغة فى تكامؿ يعكس فكر وفم

 

                                                           
, مجمة العمـو بحث منشورـ : " اشكالية اليوية الثقافية والعولمة الثقافية " , 15/4/2010( ابف داود العربى مرباح , ابو زعاية بأية ,  2

ة واالجتماعية , الممتقى الدولى االوؿ )حوؿ اليوية والمجاالت االجتماعية فى ظؿ التحوالت السوسيوثقافية فى المجتمع الجزائرى االنساني
 .652, جامعة قصدى مرباح  , ص 

 . 658ـ : نفس المرجع السابؽ , ص 15/4/2010( ابف داود العربى مرباح , ابو زعاية بأية ,  3
ـ ,  2017اكتوبر  14ـ , اخر زيارة لمموقع 2016ابريؿ 26,  08: 22, آخر تحديث  االلكترونية )موضوع(الجريدة ( مجد خضر ,  4

http://mawdoo3.com/اصر_الهىية_الثقافية_ومستىياتهاعه  
 . 53, سمسمة اقرأ , الطبعة الثالثة , دار المعارؼ , ص "العولمة"ـ  : 2001( جالؿ أميف ,  5
 . 6ـ : مرجع سابؽ , ص2003/ 21/4( السيد محمد الديب ,  6

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmawdoo3.com%2F%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7&h=ATMMwfO2M28y1w2j4UQBgcT8-xl7eeI8oUddoB7E3Eflz75bXBT_6y3edKGUeipRrT8V3BcZRAYBdLNfVVnUQRBX5Of2uEmUj2WgvND49YBhsyLAK5P6cJ2lE3s6r30GOFdOvXb2CHJN
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 مستويات الهوية الثقافية : 
 تتوزع الهوية الثقافية عمى مجموعة من المستويات وهى كاآلتى :

يعرؼ أيضًا باسـ اليوية الفردية , وىى التى تشير الى ثقافة كؿ فرد مف أفراد المستوى الفردى : 
فى المجتمع الذى يوجد فيو , المجتمع بصفتو الشخصية , أى أف الفرد الواحد يعكس الثقافة السائدة 

فالفرد داخؿ الجماعة الواحدة سواء كانت عائمة أو قبيمة أو جمعية أو غيرىا مف الجماعات يعد عنصرًا 
 مف العناصر المميزة والمستقمة والذى يساىـ فى التأثير فى الثقافة السائدة تأثرًا مباشرًا أو غير مباشر .

الجماعية , وىى التى ترتبط بتأثير مجموعة مف األفراد الذيف  يعرؼ باسـ اليويةالمستوى الجماعى : 
يمثموف جماعة معينة فى اليوية الثقافية السائدة فى المجتمع الذى يوجدوف فيو, فيعتبروف كاألفراد داخؿ 

 .احد يتميز بيوية الثقافة لممجتمعالجماعة الواحدة وينظر إلييـ عمى انيـ عنصر و 
يوية الوطنية وىى التى تجمع بيف اليوية الفردية واليوية الجماعية فى لا بايعرؼ أيضالمستوى القومى : 

مجموعة واحدة تعد المكوف الرئيسى لميوية الثقافية التى تشير الى االفراد والجماعات داخؿ الدولة الواحدة 
 7د . وتحرص اليوية القومية أيضًا عمى تعزيز التعايش االجتماعى بيف األفراد داخؿ المجتمع الواح

رواد بعض تأصيؿ اليوية الثقافية فى أفراد المجتمع الخارجى )وفى ىذا البحث تسعى الباحثة إلى 
المتحؼ القبطى( مف خالؿ دراستيـ لمفف القبطى برموزه و داللتة التعبيرية التى تناوليا الفناف القبطى وفؽ 

المساىمة فى خدمة و ,  تتناسب والعصر الذى يعيش فيو المعتقدات الفكرية والفمسفية والعقائدية  التى
 )عينة البحث(المجتمع الخارجى وتنمية البشرية والبيئة مف خالؿ تدريب بعض رواد المتحؼ القبطى

لتحقيؽ فرصة لزيادة العائد االقتصادى ليـ فى اطار اقامة مشروع انتاجى صغير فى مجاؿ التشكيؿ 
عامة تؤدي دورا حيويا في تحقيؽ التجانس القومي عف طريؽ التوحيد ف المتاحؼ بصفة حيث ا المعدنى .

, مما يؤدي إلي التماسؾ القومي  وفي كؿ أنحاء الدولةالمجتمع طبقات يف مختمؼ الثقافي والفكري ب
تأصيؿ اليوية  وتأكيد االحساس الوطنى واليوية الوطنية والقومية وتوحيد اليوية القومية و لممجتمع ,
 الثقافية . 

 الفن القبطى :
يعتبر الفف القبطى احد الفنوف المصرية التى تحمؿ طابعًا مميزًا يتميز بالعديد مف السمات 
الفمسفية العقائدية , والتى حممت الكثير مف المعانى واالفكار والمعتقدات المعبرة عف فكر وفمسفة العصر 

تربية عقوؿ العامة وتعميميـ الديف المسيحى عمى ايدى افراد  الذى يعيشو الفرد , فقد اسيـ ىذا الفف فى
 .بطى لمتعبير عف العقيدة المسيحيةالكنيسة , فكاف لمرمز دورًا واضحًا فى الفف الق

عمالو الفنية أبالوحدات الزخرفية  العناصر أورموزه الممثمة فى استطاع الفناف القبطى صياغة 
دوات غات متعددة ومتباينة كؿ حسب الوظيفة التى تناوليا وباألالعديد مف اعمالو الفنية بصيا تفظير 

والخامات التى عبر مف خالليا . فكاف لكؿ عنصر زخرفى لدى الفناف القبطى داللة تعبيرية ورمزية 

                                                           
ـ ,  2017اكتوبر  14ـ , اخر زيارة لمموقع 2016ابريؿ 26,  08: 22, آخر تحديث  الجريدة االلكترونية )موضوع(( مجد خضر ,  7

 مرجع سابؽ .
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ترتبط بطبيعة معتقداتو الفكرية والفمسفية والدينية فظيرت لنا العديد مف العناصر الزخرفية التى صاغيا 
 .ذه االعماؿ لخدمة الشؤوف الدينيةمالو والتى غالبًا ما كانت ىالفناف فى اع
موعػة فنيػة مػف إبػداعات اإلنسػاف جيقػـو بعػرض ميعد المتحؼ اسػتثمارا قوميػا وتراث ػا لألمػة, فيػو و 

 بقصد المتعة والدراسة والبحث وكشؼ القيمة اإلنسانية في مختمؼ العصور, كما أف المتحػؼ ينقػؿ المتمقػى
, فالمتػاحؼ  مف عوالـ انقضى زمانيا ومكانيا ولكنيا باقية حيػة فػي الػذاكرة التػى تػزداد قيمتيػا يومػا بعػد يػـو

 تعد بمثابة الحجة والمصدر لمكشؼ عف ىذه القيـ.
, فيػى تسػيـ فػي لممتاحؼ ىو صوف التراث بمجممو والحفػاظ عميػو والتعريػؼ بػو يساسفاليدؼ األ

ة بيػػػدؼ التوصػػػؿ إلػػػى فيػػػـ وتحديػػػد لمعنػػػى ىػػػذا التػػػراث وممكيتػػػو. وتسػػػاعد انجػػػاز الدراسػػػات العمميػػػة الالزمػػػ
المتاحؼ بصفة عامة في إعداد أخالقيات عالميػة مرتكػزة عمػى الممارسػات بيػدؼ الحفػاظ عمػى قػيـ التػراث 

خػتالؼ طبيعتيػا فتػوازى فػي أىميتيػا دورىػا لميمػة التربويػة لممتػاحؼ عمػى االثقافي وحمايتيا ونشرىا . أمػا ا
 . الذى ال يقؿ عف دور باقى المؤسسات التعميمية كالمدارس والجامعات العممي

التى تناوليا فى لمرموز  وقد اظيرت اغمب األعماؿ الفنية براعة الفناف القبطى فى صياغتو
والذى غالبًا ما كانت  وكانت تعكس فمسفة العصر الذى يعيشاعمالو إما بالمحاكاة أو التحوير أو التجريد ف

كانت سواء -عمى اختالفيا  القبطية لدى الفناف الرموز تندمج مع فمسفة العقيدة الدينية , فقد كانت
تعد مف اىـ الرموز العقائدية اذ انيا تحمؿ دالالت  -أو غيرىا أو ىندسيةحيوانية أو ادمية أو نباتية 

حيث تعد " الرمزية مف أىـ ما يميز الفف ناف . تعبيرية ورمزية خاصة بطبيعة العصر الذى يعيشو الف
القبطى ترجع نشأتيا إلى الظروؼ السياسية واالجتماعية بؿ والثقافية لمرحمة ما قبؿ انتشار المسيحية 
نشأت نابعة مف الثقافة الشعبية المصرية . وعبر الفناف عف طريؽ الرمزية إلى ما اراد التعبير عنو بشكؿ 

حيث عبر الفناف القبطى عف  الفف القبطى منذ القرف الثانىيوع الرمزية فى غير مباشر . وقد بدأ ش
مفاىيـ العقيدة المسيحية وبخاصة مفاىيـ الخالص والتطمع الى الممكوت واستخدـ فى تصويرىا بعض 
المعبودات المصرية وبعض الموضوعات االسطورية اضافة إلى بعض رموز الطيور والحيوانات 

اؿ اليندسية كالدائرة وحتى المقاطع االولى مف األسماء المقدسة وغيرىا , بؿ ربما واألسماؾ وبعض األشك
 8كاف تصوير األشخاص بعيوف متسعة وأجساـ قصيرة نحيمة ورؤوس كبيرة تعبيرًا عف الرؤية الثاقبة . " 

الفنية فخرجت محممة فقد حظيت الرموز فى الفف القبطى باىتماـ بالغ فى العديد مف االعماؿ 
ورمزية مرتبطة بفكر وفمسفة ىذا الفف "فيعد الرمز مجرد عالمة أو شكؿ تجريدى بما لو  عانى وجدانيةبم

مف دالالت ومعاف يتحوؿ مف الشكؿ التجريدى الى شكؿ محسوس لو تداعيات فى العقؿ الباطف ألف 
سعى وراء استخدامو  لذا فنجد اف الفناف القبطى 9الرمز ىو نتاج الثقافة الذىنية وخالصة مركزة لمفكر" 

 الى  صياغة الرموز بالعديد مف االعماؿ الفنية كالنسيج والخزؼ والمشغوالت الخشبية والمعدنية وغيرىا.

                                                           
 . 93, مكتبة االنجمو المصرية, القاىرة , ص "الفنوف القبطية"ـ : 2011ابو بكر,  جالؿ احمد(  8
, كمية التربية  رسالة ماجستير غير منشورةـ : "دراسة مقارنة بيف الرمزية فى التصوير ورسـو االطفاؿ , 1972( عبدالرحمف النشار ,  9

 . 11الفنية , جامعة حمواف , ص
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والمتتبع لمرموز بالفف القبطى يجد أف الفناف القبطى قد عكس فى صياغتو ليا العديد مف القيـ 
لتحقيؽ الجانب التعبيرى اال وىما الجانب التشكيمية والتعبيرية مف خالؿ اعتماده عمى جانبيف ىاميف 

 الجمالى والجانب الوظيفى . 
شكاؿ رموزه مما يتفاعؿ مؽ برؤية الفناف وفكره وتحميمو ألفالجانب الجمالى ىو ذلؾ الجانب المتع

داخمو مف أحاسيس وانفعاالت نابعو مف فكره وفمسفتو العقائدية مف خالؿ رموزه التى ىى ترجمة حقيقية 
مما ادى الى ظيور الرموز  10وتشابيات روحية ليا عالقة مباشرة بتعاليـ الكتاب المقدس" لموضوعات

برؤية تعكس أفكاره وعقائده الدينية , سعيًا منو فى ذلؾ لتقديـ قصة ما أو معاف متعمقة بالديانة  القبطية
 ونشرىا . 

مف المشغولة المنفذة اما الجانب الوظيفى فيو ذلؾ الجانب المتعمؽ بتحقيؽ الغرض االستخدامى 
فى صياغة تجمع بيف القيـ الجمالية والتعبيرية مستخدما  القبطيةوالتى كانت تحمؿ عمى اسطحيا الرموز 

فى ذلؾ الخامات واالدوات التى يعبر مف خالليا لتحقيؽ الغرض الوظيفي فى اطار خدمة العقيدة الدينية 
ت لتى تدعـ الوظيفة وتساعد عمى ابراز جماليا. وكاف يسعى الفناف الى اختيار االساليب التقنية ا

 القبطية . التصميـ مف خالؿ توزيعو لمرموز 
فى مصر والتى تأثرت بالموروث الثقافى  ومف اىـ الرموز التى صاغيا الفناف القبطى

ئنات البحرية والزواحؼ الكا , وانية والطيورالرموز الحي, ,  الرموز النباتية  الرموز اآلدميةوالحضارى 
و كذلؾ , رمزية االرقاـ والحروؼ و , , و االشكاؿ اليندسية  الطبيعة مختمفة مف مفرداتو والحشرات , 
الداللة الرمزية لبعض الرموز القطبية التى الباحثة بايجاز تعرض وفى ىذا البحث سوؼ   .رمزية االلواف 

الرموز فى البرنامج المقترح , و استثمار بعض مف  )رواد المتحؼ القبطى( سوؼ تتناوليا المتدربات
و سوؼ تصميـ وتنفيذ مشغولة معدنية تتوافؽ والبرنامج المقترح لمتدريب جماليًا فى  استثماراً  القبطية

 , واالشكاؿ اليندسية  وغيرىا والحيوانية والطيور, الرموز النباتية الى استخداـ بعض  تتطرؽ الباحثة
 . عمى سبيؿ المثاؿ وليس لمحصر وذلؾ

أىـ الرموز التى رسميا الفناف فى الفف القبطى يوضح حيث  (1جدوؿ )فيما يمى عرض لو  
وضحيا الكاتب "جالؿ احمد ابوبكر" فى كتابة  كماوالداللة الرمزية لكؿ عنصر فى العقيدة المسيحية , و 

 وؿ الرمزى لكؿ عنصر اثناء التصميـمعرفة المدل , وذلؾ حتى تستطيع المتدربات 11الفنوف القبطية
 :والتنفيذ لممشغولة المعدنية 

 
 
 
 
 

                                                           
رسالة ماجستير غير ـ : "القيـ الجمالية لمفف المصرى القديـ فى تشكيؿ رموز الفف القبطى" , 2006( مارى ميخائيؿ بسخاروف ,  10

 . 27, كمية التربية الفنية , جامعة حمواف , ص منشوره
 . 104: ص 93صـ : مرجع سابؽ , 2011( جالؿ احمد ابوبكر ,  11
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 الداللة الرمزية نوع الرمز القبطى

 الرموز اآلدمية : -1

 رمزًا لمشر المرأة العجوز
 رمزًا لمتواضع القدـ

 القمب
, ب والشجاعة والعبادة وبيجة الروحرمزًا لممحبة باعتباره منبع الح

 والقمب المصاب بسيـ رمزًا لمندـ عمى الخطيئة

 العيف
رمز اإللو دائـ الوجود , وقد رسمت العيناف موضوعتاف داخؿ 

  طبؽ لترمز الى القديسة دميانة المصرية

 النباتية : الرموز -2

 افرع النبات
رمزًا الى شجرة الحياة , وىى رمزًا لمبعث عمى الدواـ واستمرارية 

  الحياة

 الورود

ترمز الوردة داخؿ دائرة الى السيد المسيح عميو السالـ , ولكؿ 
لوف معنى فالحمراء ترمز الى الشيادة , والبيضاء رمزًا لمعفة 

والطيارة , وكميؿ الورود يرمز الى القديسيف دليؿ عمى المسرة فى 
 السماوات

 النرجس
اعالف البشارة وداللة انتصار المحبة والتضحية والحياة األبدية 

 واالنتصار عمى الموت والخطيئة
 رمزًا لمسيدة العذراء مريـ , ويدؿ عمى النعمة والمحبة الياسميف

 يرمز الى الشيداء , يدؿ عمى انتصار الشيداء عمى الموت سعؼ النخيؿ
 الرماف
 

 
 

القشرة الخارجية لقشرة الرماف  اً رمزًا لصالبة االيماف تشبيي
االبيض رمزًا لمطيارة ونقاء المؤمنيف  السميكة , والغشاء الداخمى

ماف الى دـ الشيداء ودـ السيد المسيح عميو ر , ويرمز عصير ال
 السالـ

 العنب

يرمز الى السيد المسيح عميو السالـ الذى قاؿ فى نفسو "أنا ىو 
الكرمة الحقيقية" , وعصير العنب ترمز الى الصالحيف مف 

السيدة العذراء وكذلؾ المسيحيف, وكذلؾ ترمز كرمة العنب الى 
  (1شكؿ ).  الكنيسة

 رمزًا لمطيارة والنقاء البرتقاؿ

 رمزًا الى القمب والمساف الفاضؿ الخوخ
 رمزًا الى السيد المسيح عميو السالـ تعبيرًا عف محبة البشر الكمثرى
 رمزًا الى الروحانية والتواضع تعبيرًا عف الصالح والتقوى الفراولة

 الحيوانية والطيور:الرموز  -3

 رمزًا لمشيوة والخصوبة األرنب البرى
 والشجاعة رمزًا لمقوة األسد
 رمزًا لمتضحية البجعة

 رمزًا لمصبر والقوة الثور

 رمزًا لمطيارة والسالـ والوداعة الحمامة
 يرمز الى السيد المسيح الحمؿ
 يرمز الى اليقظة والسير الديؾ

 لمفردوسرمزًا  الطاووس

 رمزًا الى الخطيئة والوحدة الغراب

العقيدة المسيحية حيث يوضح أهم الرموز التى رسمها الفنان فى الفن القبطى والداللة الرمزية لكل عنصر فى( 1جدول )   

 

حيث يوضح أهم الرموز التى رسمها الفنان فى الفن القبطى والداللة الرمزية لكل عنصر فى العقيدة المسيحية( 1جدول )   
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 الداللة الرمزية نوع الرمز القبطى

 الغزاؿ
رمزًا الى الشر , وعندما يرسـ الفناف أسدًا يفترس غزااًل فذلؾ 

 يعنى القضاء عمى الشر
 رمزًا لمرىباف الذيـ يتصفوف باالمانة واالخالص فى حراسة العقيدة الكمب

 النسر
رمزًا لمسيد المسيح عميو السالـ , كما يرمز الى القيامة والداللة 
عمى الحياة الجديدة , وايضًا رمزًا الى كؿ مف يتصؼ بالفضيمة 

 وااليماف والتأمؿ

الكائنات البحرية والزواحف  -4
 والحشرات:

 . (2شكؿ).  االسماؾ الى السيد المسيح عميو السالـ ترمز السمكة
 رمزًا لمطبع الماكر الذى يوقع االنساف فى الخطيئة الحية

 رمزًا الى الشيطاف والخطيئة الضفدعة

 النحمة
أمور الديف , وايضًا ترمز الى حالوة  رمزًا الى اتحاد الجماعة فى

 االيماف , وايضًا رمزًا الى العذراء وابنيا عمييما السالـ

 مفردات من الطبيعة: -5

 رمزًا لمنور والضياء الذىب
 السفينة

 
رمزًا الى نقؿ المؤمنيف الى بر االماف , ايضًا رمزًا الى الجنة 

 ( .3. شكؿ) الموعودة رمزًا لمخالص

 الشموع
تستخدـ لمصالة فى الييكؿ وىى ترمز الى تضحية القديسيف , 
والثالث شمعات ترمز الى الثالوث , والسبع شمعات ترمز الى 

 األسرار السبعة المقدسة لمكنيسة

 رمزًا لالرشاد االليى والمحبة النجـو والكواكب
 ( .4. شكؿ) رمزًا لمديانة المسيحية ولو اشكاؿ مختمفة الصميب

 الهندسية:األشكال  -6

 رمزًا لالبدية والخمود الدائرة
 يرمز الى الثالوث األب واألبف والروح القدس المثمث

 المربع
يشبو الشكؿ المربع المدفف , ترمز المعمودية ذات الشكؿ المربع 

 الى القبر
 

وفقًا لفكر وفمسفة  اف يجمع بيف اكثر مف رمز القبطى الفناف قد استطاعويجدر االشارة انو 
وغيرىـ ,  النباتية واألدمية الحيوانية والصميب أو الجمع بيف الرموز كالجمع بيف الرموز العقيدة المسيحية

حولو تنبسط زخارؼ نباتية  و يصور القديس واقفًا ويديو مرفوعتاف لمصالة , ( "5يظير لنا فى شكؿ)و 
عمى شكؿ عناقيد عنب تخرج مف جرتيف فى الزاويتيف السفميتيف , كتب اسـ باخـو عند قدمو وكاف قديسو 

( والذى ىو عبارة 6شكؿ) أما فى  12."الشفيع الراىب الذى وضع القاعدة الرىبانية االولى فى القرف الرابع
ؽ مف الخشب مغطى " بأوراؽ الفضة المزينة تزيينًا عف صندوؽ لجامع األناجيؿ سنجد اف ىذا الصندو 

فاخرًا وفقًا لتقنية المعدف المطروؽ , أما اطار وجيى الصندوؽ فيو مزداف بشريط يحمؿ زخارؼ نباتية 
لى جانبيا مالؾ . فى أعمى الصورة نقش بالعربية  وآللئ تتوسط الصندوؽ صورة العذراء حاممة طفميا وا 

                                                           
  43, الييئة المصرية العامة لمكتاب, القاىرة , ص عاـ مف المسيحية" 2000الفف القبطى فى مصر ـ: 2008االنصارى,  ناصر  ( 12

(1جدول )تابع   

(1جدول )تابع   
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بف الرب( وفى أسفميا نقش آخر بالعربية أيضًا يحدد اسـ الكنيسة التى تمقت يشير إلى )انجيؿ المسيح ا
 13ىذا الصندوؽ )كنيسة المالؾ المبجؿ( وتاريخ االىداء دوف تحديد موقعيا."

يوضح نقش مف البارز والغائر عمى بالطة مف الحجر الرممى , وبو اشكاؿ لرموز ( 7شكؿ)وفى 
و جد فى إسنا , مصر , القرف السابع أو  –وس , الغزاؿ مع صمباف حيوانية التى تتمثؿ فى النسر , الطاو 

تاج عمود مف الحجر الجيرى عمى شكؿ سمة مزينة بضفائر وطاووس  (8شكؿ)الثامف الميالدى , فى 
وطبؽ فاكية وصميب و رؤوس كباش , وتوجد دعامة تحيط بقاعدة التاج الجزء السفمى لمتاج بو نقش 

ش لضفائر متتالية , ويعموه طاووس منقوش بيف رؤوس كباش , والطاووس ألغصاف مجدولة , يعموه نق
وذيمو عميو نقوش منسقة وتاج العمود ىذا موجود اآلف فى المتحؼ القبطى بالقاىرة تحت رقـ سجؿ 

جزء مف افريز مف الحجر الجيرى مف كنيسة مزيف بنقوش تمثؿ طاووس واقفًا بيف  (9شكؿ)( . 8688)
غيرة تسكف بيف األغصاف وىو رمز الى المطوبيف فى الفردوس . يعود تاريخيا اغصاف الكـر وطيور ص

  ـ ومحفوظ بالمتحؼ القبطى , القاىرة 5الى القرف 

التى تناوليا الفناف فى المدلوؿ الرمزى لمعناصر ووفقًا لما تـ عرضة بايجاز عف الفف القبطى و 
اثناء القياـ بالبرنامج التدريبى لرواد المتحؼ القبطى وذلؾ  الرسـو القبطية فاف ىذا االمر سوؼ يفيد فى

 لتأصيؿ الموروث الثقافى بإقامة مشروع انتاجى صغير فى مجاؿ التشكيؿ المعدنى .

 

 
 ( يوضح شريط ألوراؽ وعناقيد العنب مع صميب1شكؿ)

"  " اآلثار القبطية والبيزانطيةـ : 2002عزت زكى حامد قادوس , محمد عبدالفتاح السيد , نقاًل عف ) 
 (, دار المعرفة الجامعية , االسكندرية , بدوف ترقيـ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .70, ص نفس المرجع السابؽـ: 2008( االنصارى. ناصر,  13
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(  يوضح مجموعة مف الصمباف بييئة 4شكؿ )
 عالمة عنخ مف مقابر بجوات

 م : مرجع سابق ,2011جالل احمد ابوبكر , نقاًل 
 (102ص 

( يوضح منظر سفينة نوح , مف مقابر 3شكؿ)
 البجوات بالواحة الخارجة 

 م : مرجع سابق ,2011جالل احمد ابوبكر , نقاًل 
 (83ص 

 

 يوضح جزء مف نقش عمى حجر جيرى لسمكة وصميب (2شكؿ)
https://www.google.com.eg/search?client=ms-  ) وقالً عه 

(android-

huawei&biw=360&bih=254&ei=hogNWvSPIoKykwWy27X

wCA&q&سمكة+في+الفه+القبطى=oq&سمكة+في+الفه+القب=gs_l=mo

bile-gws-

serp.1.0.33i22i29i30k1j33i21k1.14845.157073.0.158809.19.1

7.1.1.1.0.395.4530.2-9j7.16.0....0...1.1j4.64.mobile-gws-

serp..1.16.4254.3..0j35i39k1j0i67k1j0i131k1j0i22i30k1j0i22i

10i30k1j33i160k1.993.Dda5s9cmECE#imgrc=XlT-

hcVF7IWIEM(, 24-9-2017. 
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يصور القديس واقفًا ويديو مرفوعتاف لمصالة , حولو تنبسط  (5شكؿ)
زخارؼ نباتية  عمى شكؿ عناقيد عنب تخرج مف جرتيف فى الزاويتيف 

قديسو الشفيع الراىب  السفميتيف , كتب اسـ باخوـ عند قدمو وكاف
 الذى وضع القاعدة الرىبانية االولى فى القرف الرابع

 سقارة , القرف السادس
 الخامة: جير

 سـ44× سـ 57االبعاد : 
 لندف, المتحؼ البريطانى

 ( 43ـ : مرجع سابؽ , ص2008نقاًل عف )االنصارى . ناصر, 

( صندوؽ لجامع األناجيؿ , 6شكؿ)
 ـ1255مصر عاـ 

 الخامة : خشب وفضة
 سـ10,5× سـ 29× سـ 39,5األبعاد : 

القاىرة , المتحؼ القبطى , رقـ سجؿ 
(4867) 

 ـ : 2008نقاًل عف )ناصر االنصارى, 
 (70مرجع سابؽ , ص

 

يوضح نقش عمى بالطة مف الحجر الرممى , وبو اشكاؿ نسر , ( 7شكؿ)
و جد فى إسنا , مصر , القرف السابع أو الثامف  –طاووس , غزاؿ مع صمباف 

 سـ , وموجود اآلف فى بوسطف , امريكا  58.5× سـ 43الميالدى , ابعاده 
-https://st-takla.org/Gallery/Architecture/Christianوقالً عه )

Places/Coptic-Art-Artifacts/Eagle/Eagle-Coptic-Art-1.html, 1-9-

2017.   
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وماهية التسوق والمزيج  هية المشروعات االنتاجية الصغيرة: دراسة موجزة عن ما يالمحور الثان
 : التسويقي

  : ماهية المشروعات اإلنتاجية الصغيرة
تيػػػػػػتـ الدولػػػػػػة بتنميػػػػػػة قػػػػػػدرات الشػػػػػػباب الخػػػػػػريجيف والسػػػػػػيدات غيػػػػػػر العػػػػػػامالت اليجػػػػػػاد فػػػػػػرص 

, وذلػػػػػؾ بإقامػػػػػة مشػػػػػروعات انتاجيػػػػػة صػػػػػغيرة وتقػػػػػـو عمػػػػػى تسػػػػػييؿ االجػػػػػراءات الالزمػػػػػة  عمػػػػػؿ مناسػػػػػبة
عمػػػػػػػػى  –القامػػػػػػػػة مشػػػػػػػػروعاتيـ  , وتيػػػػػػػػدؼ تمػػػػػػػػؾ المشػػػػػػػػروعات لحصػػػػػػػػوليـ عمػػػػػػػػى القػػػػػػػػروض الالزمػػػػػػػػة 

حاولنػػػػػػا اف نعػػػػػػػرؼ ماىيػػػػػػػة  مػػػػػػػا اذا, فػػػػػػالػػػػػػى انتػػػػػػػاج سػػػػػػمع يحتػػػػػػػاج الييػػػػػػا المجتمػػػػػػػع  -اخػػػػػػتالؼ انواعيػػػػػػػا
 منيػػػػػػاجيف فيػػػػػػى تقػػػػػػـو عمػػػػػػىتعريفػػػػػػات كثيػػػػػػرة ومتنوعػػػػػػة ... اف ليػػػػػػا المشػػػػػػروعات الصػػػػػػغيرة فاننػػػػػػا نجػػػػػػد 

ي حػػػػػيف ركػػػػػز المػػػػػنيج االوؿ عمػػػػػى معػػػػػايير وصػػػػػفي . ففػػػػػالمكػػػػػنيج ال كمػػػػػي والمػػػػػنيج ال اساسػػػػػييف وىمػػػػػا
كميػػػػة مثػػػػؿ: عػػػػػدد العمػػػػاؿ وحجػػػػـ رأس المػػػػػاؿ المسػػػػتثمر, والحصػػػػة السػػػػػوقية لممشػػػػروع كمعػػػػايير فاصػػػػػمة 

ريقػػػة بػػػيف مػػػا ىػػػو صػػػغير  وبػػػيف مػػػا ىػػػو كبيػػػر, فقػػػد ركػػػز المػػػنيج الثػػػانى عمػػػى معػػػايير وصػػػفية مثػػػؿ: ط
 .االدارة , وحجـ االستقاللية

الػػػػػػو مػػػػػػف دولػػػػػػو ألخػػػػػػري , ولكػػػػػػف غالبػػػػػػا مػػػػػػا يكػػػػػػوف عػػػػػػدد يختمػػػػػػؼ رأس م المشػػػػػػروع الصػػػػػػغيرو "
عػػػػػاماًل فيكػػػػػوف مشػػػػػروعًا متوسػػػػػطا  45الػػػػػى  15, واذا اسػػػػػتوعب مػػػػػا بػػػػػيف  عػػػػػامالً  14:  5عمالػػػػػو مػػػػػف 

فػػػػػى  المشػػػػػروعات االنتاجيػػػػػة الصػػػػػغيرة فػػػػػي مصػػػػػر وتظيػػػػػر 14".ومػػػػػا زاد عمػػػػػى ذلػػػػػؾ فيػػػػػو مشػػػػػروع كبيػػػػػر
بيػػػػػدؼ الػػػػػربح ديػػػػػة تمػػػػػارس نشػػػػػاطًا منشػػػػػأه فر  مصػػػػػنع أو ورشػػػػػة أو شػػػػػركة  او ىيئػػػػػات عديػػػػػدة قػػػػػد تكػػػػػوف

                                                           
وط والخامات المعدنية ودورىا فى مجاؿ الصناعات ( نفيسة عبدالرحمف العفيفى عبدالعزيز القوسى : "القيـ الجمالية الستخداـ الخي 14

 . 103, كمية االقصتاد المنزلى , جامعة حمواف , ص , رسالة دكتوراه غير منشورهالصغيرة المطرزة 

جزء مف افريز مف الحجر الجيرى مف  (9شكؿ)
كنيسة مزيف بنقوش تمثؿ طاووس واقفًا بيف اغصاف 
الكـر وطيور صغيرة تسكف بيف األغصاف وىو رمز 

الفردوس . يعود تاريخيا الى القرف  الى المطوبيف فى
  ـ ومحفوظ بالمتحؼ القبطى , القاىرة 5

https://st- نقالً عن  
takla.org/Gallery/Architecture/Christian-

Places/Coptic-Art-Artifacts/Peacock-
Coptic-Museum.htm , 24-9-2017.l 

 

عمى  تاج عمود مف الحجر الجيرى (8شكؿ)
شكؿ سمة مزينة بضفائر وطاووس وطبؽ فاكية 
وصميب و رؤوس كباش , وتوجد دعامة تحيط 

بقاعدة التاج الجزء السفمى لمتاج بو نقش 
ألغصاف مجدولة , يعموه نقش لضفائر متتالية , 
ويعموه طاووس منقوش بيف رؤوس كباش , 

والطاووس وذيمو عميو نقوش منسقة وتاج العمود 
فى المتحؼ القبطى بالقاىرة ىذا موجود اآلف 

 ( . 8688تحت رقـ سجؿ )
https://st- وقالً عه  

takla.org/Gallery/Architecture/Christian-

Places/Coptic-Art-Artifacts/Capital-

Peacocks-Bawit.html , 29-9-2017. 

 



15 

بمعػػػػػػػدؿ  و يحػػػػػػػدد رأس ماليػػػػػػػا, وتحسػػػػػػػيف المسػػػػػػػتوى االقتصػػػػػػػادى عمػػػػػػػى المسػػػػػػػتوى الفػػػػػػػردى والجمػػػػػػػاعى  
 لقيمة العممة محميًا ودوليًا . رأس الماؿ المتاح والموازي

 : المشروعات الصغيرةماهية 
المتناىيػػػػػة فػػػػػي  وو تػػػػػدعيـ المشػػػػػروعات الصػػػػػغيرة أحػػػػػتجيػػػػػت الحكومػػػػػة فػػػػػي السػػػػػنوات األخيػػػػػرة نا

يجػػػػا د فػػػػرص الصػػػػغر والعمػػػػؿ عمػػػػي تعزيػػػػز القػػػػدرات التنافسػػػػية ليػػػػذه المشػػػػاريع بيػػػػدؼ الحػػػػد مػػػػف الفقػػػػر وا 
قتصػػػػادية المسػػػػتدامة ولعػػػػؿ أكبػػػػر دليػػػػؿ عمػػػػي ذلػػػػؾ مػػػػا تػػػػـ جتماعيػػػػة واالعمػػػػؿ جديػػػػدة تحقػػػػؽ التنميػػػػة اال

ة إلػػػػي فػػػي بعػػػػض دوؿ جنػػػػوب شػػػػرؽ أسػػػػيا فنجػػػػد أنيػػػػا حققػػػت إنجػػػػازا ضػػػػخما وتحولػػػػت مػػػػف قػػػػوي مسػػػػتيمك
القوميػػػػة قػػػػوي إنتاجيػػػػة خالقػػػػة . "وأصػػػػبحت المشػػػػروعات الصػػػػغيرة موضػػػػوع السػػػػاعة فػػػػي كػػػػؿ الػػػػدوريات 

 15" . رتباطيا بمشكمة البطالة التي تتفاقـ يوما بعد يـوالعامة والمتخصصة نظرا ال
 صائص المشروع الصغير:خ
    .    تميز المنتج بالبساطة واألىميةي -
 . الخامات البيئية والمحميةعتماد بصفة أساسية عمي الا -
 .     عدـ وجود فصؿ بيف الممكية واإلدارة -
 .عشر شخصًا  عدد صغير مف العمالة المدربة ال يزيد عف خمسة -
      .صغير رأس الماؿ  -
 المنتج قابؿ لمتسويؽ . -
 . حتياج السوؽ المحمي ثـ التصدير كخطوة الحقةاالمنتج جزء مف يغطي ىذا  -
 . ظرا لصغر رأس الماؿالربحية في وقت قصير ن -

 ماهية التسويق : 
تػػػػػػذكر لنػػػػػػا "صػػػػػػفية المنشػػػػػػاوى " ماىيػػػػػػة التسػػػػػػويؽ بانػػػػػػو "ىػػػػػػو عمميػػػػػػة تخطػػػػػػيط وتنفيػػػػػػذ ومتابعػػػػػػة 
تطػػػػػوير وتسػػػػػعير وتػػػػػرويج السػػػػػمع والخػػػػػدمات واالفكػػػػػار لخمػػػػػؽ التبػػػػػادؿ الػػػػػذي يحقػػػػػؽ االشػػػػػباع لكػػػػػؿ مػػػػػف 

 ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ المزيج التسويقى . 16االفراد والمنشات " 
 : Marketing Mix"المزيج التسويقي "

يعػػػػػػد المػػػػػػزيج التسػػػػػػويقى كأسػػػػػػاس ىػػػػػػاـ لنجػػػػػػاح تػػػػػػرويج المنتجػػػػػػات عامػػػػػػة , " فيتكػػػػػػوف المػػػػػػزيج 
مػػػػػػف مجموعػػػػػػػة االنشػػػػػػػطة التسػػػػػػويقية المتكاممػػػػػػػة والمترابطػػػػػػػة والتػػػػػػػى  4ps"التسػػػػػػويقي  المعػػػػػػػروؼ باسػػػػػػػـ "

خصػػػػػص ليػػػػػا ويتكػػػػػوف تعتمػػػػػد عمػػػػػى بعضػػػػػيا الػػػػػبعض بغػػػػػرض اداء الوظيفيػػػػػة التسػػػػػويقية عمػػػػػى النحػػػػػو الم
 المزيج التسزيقي مف اربعة عناصر أساسية ىي:

 Price "السعر "-product 2المنتج  -1    
 Promotion"17 الترويج"  -Place  4التوزيع -3

                                                           
, مصر  القاىرة , معيد التخطيط القومي  " ,دور الصناعات الصغيرة في التدريس والتصنيع": 1990سعاد عبد الفتاح عبد الجواد (  15
 2ص ,

, كمية التجارة , جامعة االزىر, دار الكتاب الجامعى ,  إدارة األعماؿ والتسويؽ الدوائى "ـ : " 2014( صفية المنشاوى الخولى ,  16
 . 36ص
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 ( عناصر المزيج التسويقي : 2يوضح الجدوؿ رقـ )و 
 مجال اهتمامه العنصر

 – العبوة والغالؼ – التشكيمة – العالمة التجارية– الطراز – الجودة – المواصفات product""المنتج 
 الضماف – الخدمة – البيانات التجارية

اليدايا  – العروض الخاصة – المسموحات – الخصومات – السعر االساسي Price ""السعر 
 تغيير السعر – فترة السداد – شروط االئتماف – المجانية

 تنشيط المبيعات – النشر – البيع الشخصي – اإلعالف ""Placeالتوزيع 
الشروط  – مواقع منافذ – عدد الوسطاء – أنماط الوسطاء – سياسات التوزيع ""Promotionالترويج 

 الرقابة عمى التوزيع – النقؿ – التخزيف – تعديؿ قنوات التوزيع – والمسئوليات
 18( يوضح عناصر المزيج التسويقي 2جدول رقم )

 اهيىىىىىة التسىىىىىوق والمىىىىىزيج التسىىىىىويقى تىىىىىرىاطىىىىىار مفهىىىىىوم المشىىىىىروعات االنتاجيىىىىىة الصىىىىىغيرة وم فىىىىىى
 الباحثة انه فى اطار هذا البحث والمحدد فى تحقيق االهداف التالية :

قامػػػػػػػة مشػػػػػػػروع انتػػػػػػػاجى صػػػػػػػغير مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ الثقافيػػػػػػػة لػػػػػػػرواد المتحػػػػػػػؼ القبطػػػػػػػى إل تأصػػػػػػػيؿ اليويػػػػػػػة  -
 المعدنى . برنامج تدريبى مقترح فى مجاؿ التشكيؿ 

المسػػػػػاىمة فػػػػػى خدمػػػػػة المجتمػػػػػع الخػػػػػارجى وتنميػػػػػة البشػػػػػرية والبيئػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ تػػػػػدريب رواد المتحػػػػػؼ  -
 ليـ . يادة العائد االقتصادي واالجتماعيالدراسة( لتحقيؽ فرصة لز  عينةالقبطى )

توظيػػػػػؼ مجػػػػػاؿ أشػػػػػغاؿ المعػػػػػادف مػػػػػف خػػػػػالؿ البرنػػػػػامج التػػػػػدريبى المقتػػػػػرح فػػػػػى حػػػػػؿ مشػػػػػكمة البطالػػػػػة  -
الدراسػػػػة( مػػػػف خػػػػالؿ اقامػػػػة مشػػػػروع عينػػػػة ء تأصػػػػيؿ اليويػػػػة الثقافيػػػػة لػػػػرواد المتحػػػػؼ القبطػػػػى )فػػػػى ضػػػػو 

 انتاجى صغير .
مىىىة الوظيفيىىىة لممنىىىتج النهىىىائى لممشىىىغولة المعدنيىىىة وذلىىىك فىىىى منىىىه ف بىىىد مىىىن مراعىىىاة تحقيىىىق الموا و 

تقنىىىىىى  وعميىىىىىه فيمكننىىىىىا توضىىىىىيح ضىىىىىو  عىىىىىاممين اساسىىىىىيين وهمىىىىىا العامىىىىىل االقتصىىىىىادى والعامىىىىىل ال
 :اآلتى

ذا مػػػػػا تػػػػػـ تحديػػػػػد جميػػػػػع المنتجػػػػػات الوظيفيػػػػػة تحقػػػػػؽ اال إف : الموائمىىىىىة الوظيفيىىىىىة حتياجػػػػػات اإلنسػػػػػانية وا 
ولعػػػػؿ  الوظيفػػػػة المرجػػػػوة مػػػػف المنػػػػتج مسػػػػبقا فػػػػإف ذلػػػػؾ يجعػػػػؿ المصػػػػمـ يتخيػػػػؿ المالمػػػػح النيائيػػػػة لمشػػػػكؿ

 ىناؾ عامالف أساسياف يتحكماف في ذلؾ أال وىما:
التكمفػػػػة الماليػػػػة حيػػػػث أنػػػػو تحديػػػػد : وىػػػػو مػػػػف العوامػػػػؿ اليامػػػػة التػػػػي يقصػػػػد بيػػػػا  يقتصىىىىادالعامىىىىل اال -

يجػػػػػػب أف  امػػػػػػف الضػػػػػػروري أف يراعػػػػػػي المصػػػػػػمـ تقميػػػػػػؿ التكػػػػػػاليؼ حتػػػػػػي يمكػػػػػػف لممسػػػػػػتيمؾ شػػػػػػرائيا كمػػػػػػ
 :اآلتى يراعي القائـ عمي المشروع 

شػػػػػػػغولة التشػػػػػػػكيؿ اليػػػػػػػدوى لمم القػػػػػػػدرة عمػػػػػػػي إيجػػػػػػػاد الحمػػػػػػػوؿ لممشػػػػػػػاكؿ التػػػػػػػي تواجيػػػػػػػو أثنػػػػػػػاء عمميػػػػػػػة -
 لتوفير الوقت. المعدنية

                                                                                                                                                                        
,  بحث منشورـ : "تأسيس المشورعات االنتاجية لمشباب بتوظيؼ طباعة المنسوجات " , 2014( دعاء منصور أبو المعاطى ,  17

 . 5الدولى الخامس , كمية التربية الفنية , جامعة حمواف , ص المؤتمر العممى
 . 44ـ: مرجع سابؽ , ص2014( صفية المنشاوى الخولى ,  18
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,  االمػػػػػراد تسػػػػػويقيالوظيفػػػػػة والشػػػػػكؿ الجمػػػػػالى لممشػػػػػغولة المعدنيػػػػػة بػػػػػيف  تحقيػػػػػؽ الموائمػػػػػةالقػػػػػدرة عمػػػػػي  -
المشػػػػػروع )موضػػػػػوع  فػػػػػى أف ىػػػػػذا العامػػػػػؿ مػػػػػف أىػػػػػـ العوامػػػػػؿ التػػػػػي ليػػػػػا الػػػػػدور المػػػػػؤثر ةري الباحثػػػػػتػػػػػ و

 مف برنامج البحث.لما لو مف أىمية في تحقيؽ العائد المادي المرجوا  البحث(
اتبػػػػػػاع االسػػػػػػاليب التشػػػػػػكيمية المعدنيػػػػػػة المػػػػػػراد اسػػػػػػتخداميا لتشػػػػػػكيؿ بػػػػػػو  يقصػػػػػػد : والعامىىىىىىل التقنىىىىىىي -

المشػػػػػػغولة المعدنيػػػػػػة المقترحػػػػػػة فػػػػػػى اطػػػػػػار وظيفػػػػػػى محػػػػػػدد بميػػػػػػارة وذلػػػػػػؾ يتحقػػػػػػؽ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ التػػػػػػدريب 
جػػػػػودة لموصػػػػػوؿ الػػػػػى  )عينػػػػػة البحػػػػػث(متػػػػػدربيف التػػػػػي يجػػػػػب اف يتػػػػػدرب عمييػػػػػا البالبرنػػػػػامج المقتػػػػػرح  و 

 .    المنتج النيائي حتي يكوف لو القدرة التنافسية أثناء تسويقو لممستيمؾ
تدريبى مقترح لرواد المتحف القبطى كمنطمق لتأصيل الهوية الثقافية بإقامة برنامج : الثالثالمحور 

ات من درببيقات العممية من جانب المتعرض التط -مشروع إنتاجى صغير فى مجال التشكيل المعدنى
 :)عينة البحث(  رواد المتحف القبطى

القبطى لتأصيؿ اليوية فى ىذا المحور سعت الباحثة الى تقديـ برنامج تدريبى لرواد المتحؼ 
قيـ معاف رمزية و قامة مشروع انتاجى صغير , وقد استثمرت الفف القبطى بكؿ ما يحممو مف الثقافية بإ

 تأكدجمالية وتشكيمية لتأصيؿ اليوية الثقافية لدى المتدربيف وذلؾ وفقًا لمحتوى البرنامج المقترح, وقد 
لتحقيؽ تصميمات قائمة عمي  اً ليكوف منطمقتراثيًا عمي ضرورة تقديـ مدخال فنيا  ا البرنامجفي ىذ ةالباحث

 القيـ الجمالية فى ا لما ليذا التفرد مف رفعوعدـ القدرة عمي تكرارى المعدنيةفى انتاج المشغولة  تفردال
. وىذا ما يكوف لو أكبر األثر في أقتناء الفرد لعمؿ فني متفرد وذلؾ ما يكوف لو أثر إيجابي لممنتج المنفذ 

 االنتاجى . في نجاح المشروع
 لمفف القبطى مف خالؿ نحو األستفاده مف القيـ الجمالية ةالباحث تىذا المنطمؽ فقد اتجيمف و 

ومواكب لمتغيرات اإلجتماعية  مسايرو  معاصردراسة رموزه وعناصره الفنية فى عمؿ منتج معدنى مميز 
 . بيدؼ تمبية إحتياجات أفراد المجتمعو والثقافية والفكرية بالمجتمع 

لتدريب رواد المتحؼ القبطى فى مجاؿ التشكيؿ  مقترحة برامج تدريبية ستوقد وضعت الباحثة 
, وقد قامت بالتدريب ألحد ىذه البرامج التدريبية أال وىو برنامج ( 3جدوؿ )موضح بكما ىو المعدنى 

إلنتاج اعماؿ فنية معدنية قابمة لمتسويؽ خطة مقترحة  كما وضعت الباحثة التشكيؿ بالقطع وجمالياتو , 
 مجعاـ مف البرابو اليدؼ ال , والذى وضحت( 4بجدوؿ)كما ىو موضح لمبرامج التدريبية المقترحة 

مسئولية  , المخرجات الناتجة عف البرامج التدريبية المقترحة لمتنفيذواالىداؼ الخاصة ,  التدريبية المقترحة
 . مؤشرات تقييـ االداء, والتوقيت , و  ذالتنفي

ولتطبيؽ البرنامج المقترح قد حددت الباحثة مكاف وزماف تطبيؽ البرنامج وكذلؾ االسموب 
والفترة  ( ذ المنتجالبرنامج التدريبى لتنفي عمييا الميارات التي يركز ) المتبع لتطبيؽ البرنامج التشكيمى

الزمنية الالزمة لمتطبيؽ واىـ الخامات واالدوات وكما حددت اىـ الخطوات المتبعة فى التطبيؽ لمبرنامج  
وباالتفاؽ مع ادارة المتحؼ القبطى بمنطقة مصر القديمة بالقاىرة , قد تـ تحديد موعد القامة ورش  .

" وذلؾ بيدؼ جذب انتباه السيدات تدريبية لمسيدات وقد وضع مسمى الورش تحت عنواف "صناعة الحمى
ـ وذلؾ 2017سبتمبر  28ـ وحتى 2017اغسطس  10وقد تحدد توقيت اقامة الورش فى الفترة مف , 

بكافة الوسائؿ المتاحة  التدريبية وقد تـ االعالف عف الورش, يومى الثالثاء والخميس مف كؿ اسبوع 
فحة التواصؿ االجتماعى الخاصة بالمتحؼ ص عبروالتابعة إلدارة المتحؼ القبطى حيث تـ االعالف 

(12, 11, 10القبطى , وكذلؾ عف طريؽ االعالف الورقى داخؿ وخارج المتحؼ القبطى . شكؿ)
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عنوان البرنامج 
 التدريبى المقترح 

المهارات التي يركز 
البرنامج التدريبى 

ذ المنتجلتنفي  

القائم 
بالبرنامج 
 التدريبى 

المنتج المقترح 
 وتكمفته

مكان تطبيق 
البرنامج 

 التدريبى المقترح

مدة البرنامج 
التدريبى وعدد 
 المقاب ت

الخامات 
المستخدمة فى 
تطبيق البرنامج 

 التدريبى

عدد 
 المتدربين

السعر المقترح لتسويق 
 المنتج

التشكيؿ بالقطع 
 وجمالياتو 

التشكيؿ بالقطع  -
 الكمى 

التفريغ -  
الشؽ  -  
البرد -  

مدرب 
متخصص 

بمجاؿ 
التشكيؿ 
 المعدنى

حمي ومكمالت 
زى وزينة , 

تحسب التكمفة 
حسب سعر 

 الخامات باألسواؽ

المتحؼ القبطى 
)المدرسة الفنية 

بالمتحؼ 
 القبطى(

ساعة موزعة  20
 10عمى 

مقابالت بواقع 
ساعتيف لكؿ 

 مقابمة

نحاس أصفر 
مـ0.8سمؾ   

متدربيف  10
 كحد أقصى

بناء عمى تكمفة المنتج 
ف خامات ومستيمكات م

أضعاؼ 3×   

الترصيع وتوظيفو في 
 الحمى

اسموب القطع -  
اسموب الطرؽ  -  
اسموب الحنى  -  
الوصؿ بمحاـ  -

 الفضة وبدوف لحاـ 
اساليب الترصيع -  

مدرب 
متخصص 

بمجاؿ 
التشكيؿ 
 المعدنى

حمي ومكمالت 
زى وزينة , 

تحسب التكمفة 
حسب سعر 

 الخامات باألسواؽ

 المتحؼ القبطى
)المدرسة الفنية 

بالمتحؼ 
 القبطى(

ساعة موزعة  20
 10عمى 

مقابالت بواقع 
ساعتيف لكؿ 

 مقابمة 

نحاس أحمر , 
أصفر سمؾ 

مـ , أسالؾ 0.8
باقطار مختمفة , 

أحجار شبو 
 كريمة ومصنعة

متدربيف  10
 كحد أقصى

بناء عمى تكمفة المنتج 
مف خامات ومستيمكات 

أضعاؼ 3×   

 الموحة المعدنية بالبارز
والغائر )الطرؽ أو 

 الضغط عمى النحاس(

اسموب الضغط  -  
اسموب الطرؽ  -

 والدفع مف الخمؼ

مدرب 
متخصص 

بمجاؿ 
التشكيؿ 

لوحات تحسب 
تكمفة الخامات 
حسب سعر 

 الخامات باالسواؽ

المتحؼ القبطى 
)المدرسة الفنية 

بالمتحؼ 
 القبطى(

ساعة موزعة  20
 10عمى 

مقابالت بواقع 
ساعتيف لكؿ 

نحاس أحمر 
مـ 0.2سمؾ 

نحاس أحمر 
مـ0.8سمؾ   

متدربيف  10
 كحد أقصى

بناء عمى تكمفة المنتج 
مف خامات ومستيمكات 

أضعاؼ 3×   

مجال التشكيل المعدنى ( يوضح بعض البرامج التدريبية المقترحة لتدريب رواد  المتحف القبطى كمنطمق لتأصيل الهوية الثقافية إلقامة مشروع إنتاجى صغير فى3جدول )  
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 مقابمة  المعدنى
التشكيؿ الفني والوظيفي 

 لمشرائح المعدنية
اسموب القطع -  
اسموب الحني  -  
الوصؿ بمحاـ  -

 وبدوف لحاـ

مدرب 
متخصص 

بمجاؿ 
التشكيؿ 
 المعدنى

حمي, لوحات 
فنية, مكمالت زي 

وزينة تحسب 
التكمفة  حسب 

الخامات  سعر
 باألسواؽ

المتحؼ القبطى 
)المدرسة الفنية 

بالمتحؼ 
 القبطى(

ساعة موزعة  20
 10عمى 

مقابالت بواقع 
ساعتيف لكؿ 
مقابمة بفترة 

 النشاط

نحاس 
أحمر,نحاس 
أصفر سمؾ 

مـ0.8  

متدربيف  10
 كحد أقصى

بناء عمى تكمفة المنتج 
مف خامات ومستيمكات 

أضعاؼ 3×   

 التشكيؿ باالسالؾ
 المعدنية

اسموب القطع -  
اسموب الحني -  
الوصؿ بمحاـ  -

 وبدوف لحاـ

مدرب 
متخصص 

بمجاؿ 
التشكيؿ 
 المعدنى

حمي ومكمالت 
زى وزينة , 

تحسب التكمفة 
حسب سعر 

 الخامات باألسواؽ

المتحؼ القبطى 
)المدرسة الفنية 

بالمتحؼ 
 القبطى(

ساعة موزعة  20
 10عمى 

مقابالت بواقع 
ساعتيف لكؿ 

بفترة مقابمة 
 النشاط

اسالؾ مف 
النحاس باقطار 

 مختمفة

متدربيف  10
 كحد أقصى

بناء عمى تكمفة المنتج 
مف خامات ومستيمكات 

أضعاؼ 3×   

المعالجة المونية بالمينا 
 واالكسدة

اسموب القطع -  
اسموب الحني  -  
اسموب الطرؽ -  
الوصؿ بمحاـ  -

 الفضة
احد اساليب المينا -  

مدرب 
متخصص 

بمجاؿ 
التشكيؿ 
 المعدنى

حمي ومكمالت 
زى وزينة , 

تحسب التكمفة 
حسب سعر 

 الخامات باألسواؽ

المتحؼ القبطى 
)المدرسة الفنية 

بالمتحؼ 
 القبطى(

ساعة موزعة  20
 10عمى 

مقابالت بواقع 
ساعتيف لكؿ 
مقابمة بفترة 

 النشاط

نحاس احمر 
مـ 0.8سمؾ 

وأسالؾ باقطار 
 مختمفة

ف متدربي 10
 كحد أقصى

بناء عمى تكمفة المنتج 
مف خامات ومستيمكات 

أضعاؼ 3×   

(3تابع جدول)  
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المخرجات الناتجة عن  االهداف الخاصة الهدف العام
البرامج التدريبية المقترحة 

 لمتنفيذ

ذمسئولية التنفي  مؤشرات تقييم االدا  التوقيت 

تأصيؿ اليوية الثقافية لرواد 
مشروع  المتحؼ القبطى القامة

انتاجى صغير فى مجاؿ التشكيؿ 
 المعدنى .

تأصيؿ اليوية الثقافية  -
 لدى المتدربيف .

تنمية ميارات المتدرب  -
النتاج اعماؿ فنية قابمة 

. لمتسويؽ  

مساعدة المتدربيف عمى  -
معرفة احتياجات السوؽ 

وكيفية تحسيف جودة المنتج 
 اليدوي .

انتاج اعماؿ متنوعة قابمة 
خالؿ الورش لمتسويؽ مف 

الموضحة االنتاجية 
 باالستمارة المرفقة.

مدرب متخصص بمجاؿ 
التشكيؿ المعدنى لتطبيؽ اكثر 

مف برنامج تدريبى يفيد 
المتدربيف ويساعدىـ عمى اقامة 

 مشروع انتاجى صغير

البرنامج التدريبى 
الموضح حسب 

 ( المرفؽ3الجدوؿ )
   سابقاً 

استمارة مستوي الرضا عف 
ومواصفاتو وىذه المنتج 

االستمارة توضع حسب 
 احتياجات السوؽ

(3إلنتاج اعمال فنية معدنية قابمة لمتسويق لمبرامج التدريبية المقترحة بجدول)خطة مقترحة  ( 4جدول )
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 ( اع ن المتحف القبطى عن الورش التدريبية 11شكل)

 (facebook) عبر صفحة التواصل االجتماعى الخاصة بالمتحف القبطى
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=868026236686264&id=509285312560360 , 24-9-2017. 

 

 ( اع ن المتحف القبطى عن الورش التدريبية10شكل)
 (facebook) االجتماعى الخاصة بالمتحؼ القبطىعبر صفحة التواصؿ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=868026236686264&id=509285312560360 , 24-9-2017. 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=868026236686264&id=509285312560360
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 ( اع ن المتحف القبطى عن الورش التدريبية 12) شكل

 (facebook) القبطى عبر صفحة التواصل االجتماعى الخاصة بالمتحف
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=868026236686264&id=509285312560360 , 2-10-2017. 

 
 .(البرد, الشؽ , التفريغ, شكيؿ بالقطع الكمى الت ) التشكيؿ بالقطع وجمالياتوالبرنامج التدريبى المقترح : 

 . , داخؿ مدرسة المتحؼ القبطىالقاىرة  –المتحؼ القبطى بمنطقة مصر القديمة  : مكان التدريب

سيتـ و ,  مف رواد المتحؼ القبطى ذات فئات عمرية مختمفة عشر سيدات : عدد افراد عينة الدراسة 
 . المنفذة مف جانب المتدرباتت العممية التطبيقاض نماذج مف استعرا

, خالؿ الفترة المحددة  فيساعتكؿ مقابمة تستغرؽ   تمقابال 10ساعة موزعة عمى  20:  زمن التطبيق
 . مف ادارة المتحؼ القبطى التدريبية عف الورشباالعالف 

 : التدريب في القبطى( المتحف )رواد المتدربات استخدمتها التي واألدوات الخامات
 : الخامات 

تـ تحديد نوع الخامة المعدنية التي ستقـو المتدربات بتشكيميا أال وىي االسطح معدنية مف النحاس 
 مـ .0,8االصفر بسمؾ 

 : العدد واألدوات 
مثقاب  –مقص يدوى  –مبارد ساعاتى  – منشار اركيت )صياغة( –زراديو أو بنسو ذات بوز مبطط 

ماطة  – 1000سنفرة دوكو مقاس  –عادة  3اسمحة منشار مقاس  –بنط بمقاسات مختمفة  –كيربائى  ج 
 كسيد حديدوز( لمتمميع .ا)

 :  (محتوى البرنامجخطوات تنفيذ البرنامج التدريبى المقترح )
الخصائص العامة لمخامات المعدنية نصؼ المصنعة واشكاليا المتعارؼ عمييا مف  -لى :و المقابمة األ 

 والصير وغير ذلؾ مف الخصائص .حيث قابميتيا لمسحب والطرؽ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=868026236686264&id=509285312560360
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,  غاؿ المعادف وامكانية استخدامياالتعرؼ عمى العدد االدوات اليدوية االساسية الالزمة لتجييز ورشة اش  -
 والتعرؼ عمى اىـ العدد واالدوات الألزمة لمتشكيؿ بالقطع لكؿ ىيئة مف ىيئات الخامات المعدنية .

 . (13)شكؿ
 .   مع العرض بالبياف عممى  مفيـو اسموب القطع وجمالياتو فى مجاؿ التشكيؿ المعدنى المقابمة الثانية :
زيارة ميدانية لممتحؼ القبطى و شرح مفصؿ ألىـ الرمػوز بػالفف القبطػى وداللػة كػؿ رمػز  المقابمة الثالثة :

 . (14. شكؿ)لدى الفناف القبطى ومدى ارتباطو بالديانة المسيحية 
 

 
عن  فاعاليات  (facebookاع ن المتحف القبطى عبر صفحة التواصل االجتماعى ) ( يوضح13شكل)

 بالورشالمقابمة األولى من التدريب 
https://www.facebook.com/Coptic-Museum-Marketing-Sectio وقالً عه %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%89-%D9%82%D8%B3%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-509285312560360/ , 1-9-2017. 

 
 

   

    

الزياة الميدانية للمتحف القبطى( يوضح لقطات مختلفة للمتدربات )رواد المتحف القبطى عينة الدراسة( اثناء 14شكل )  

https://www.facebook.com/Coptic-Museum-Marketing-Sectio%20نقلاً%20عن%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%89-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-509285312560360/
https://www.facebook.com/Coptic-Museum-Marketing-Sectio%20نقلاً%20عن%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%89-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-509285312560360/
https://www.facebook.com/Coptic-Museum-Marketing-Sectio%20نقلاً%20عن%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%89-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-509285312560360/
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ممارسػػػات عمميػػػة ألسػػػموب التشػػػكيؿ بػػػالقطع مػػػع التركيػػػز عمػػػى بنػػػاء مفػػػرادات تشػػػكيمية  المقابمىىىة الرابعىىىة :
 مبسطة تستثمرىا المتدربات في التصميـ .

معدنية مبسطة مع مراعاة الجوانب التشػكيمية عنػد التصػميـ  ةتصميـ مشغول المقابمة الخامسة والسادسة :
 حقيؽ المواءمة الوظيفية والجمالية .لت

سػموب التشػكيؿ بػالقطع أشػغولة المعدنيػة السػابؽ تصػميميا بتنفيػذ الم المقابمة السابعة والثامنىة والتاسىعة :
 مع مراعاة تحقيؽ الموائمة الوظيفية والجمالية .

 تشطيب المشغولة المعدنية . المقابمة العاشرة :

 أسموب التشكيل بالقطع :
,  فصؿ جزء عف الكػؿ فصػاًل كػاماًل ميمػا كػاف شػكؿ الجػزء المفصػوؿ "انو ب القطعمفيـو يقصد ب

وليػػذا فػػإف الطػػرؽ التشػػكيمية التػػي تعتمػػد عمػػى القطػػع تتضػػمف التشػػكيؿ بػػالتفريغ, التشػػكيؿ بالثقػػب, التشػػكيؿ 
ور حػػوؿ بػػالحفر, التشػػكيؿ بػػالبرد, وقػػد يتشػػابو بعضػػيا مػػع الػػبعض اآلخػػر مػػف حيػػث الفكػػرة العامػػة التػػي تػػد

يعد القطع كأحد االساليب التشكيمية اليامة فى مجاؿ التشكيؿ المعدنى والتػى تسػتخدـ ف 19". عمميات القطع
و منػػو  , أو غيػػر ذلػػؾ مػػع المعػػدف بكػػؿ ىيئاتػػو الشػػكمية سػػواء كانػػت اسػػالؾ أو مواسػػير أو اسػػطح معدنيػػة

ة شػػكؿ التػػي تتناسػػب مػػع طبيعػػو التشػػكيمية طرقػػو  الييئػػات الشػػكمية لمخامػػة المعدنيػػةكػػؿ ىيئػػة مػػف لنجػػد أف ف
 .تشكيؿ المعدف مف خاللياات الالزمة والمالئمة لباإلضافة إلى العدد واألدو  الخامة

فػػي حالػػة التشػػكيؿ باألسػػالؾ المعدنيػػة يسػػتخدـ أسػػموب القطػػع الكمػػي وذلػػؾ عػػف طريػػؽ القصػػؼ و 
تخداـ العديػػػد مػػػف طػػػرؽ التشػػػكيؿ فإنػػػو يمكننػػػا اسػػػ المسػػػطحات المعدنيػػػةبالقصػػافو, أمػػػا فػػػي حالػػػة التشػػػكيؿ ب

بالقطع سواء كاف ذلؾ باستخداـ المقص اليػدوي أو بالمنشػار األركػت لمفصػؿ الجزئػي أو الكمػي أو إلحػداث 
ولكػػؿ  . , ىػػذا باإلضػػافة إلػػى أنػػو يمكننػػا اسػػتخداـ أسػػموب البػػرد وذلػػؾ وفقػػًا لمتصػػميـ المقتػػرح لمتنفيػػذ شػػؽ

طريقة مف طرؽ التشػكيؿ بػالقطع أىميتيػا فػي إعطػاء سػطح المشػغولة المعدنيػة مظيػرًا جماليػًا متباينػًا, كمػا 
 .بيا وفقًا لشكؿ الخامة المستخدمةأنو لكؿ طريقة مف ىذه الطرؽ أدواتيا الخاصة 

فػي  الباحثػة اسػتخدمتياوفيما يمي عػرض لكيفيػة التشػكيؿ بػبعض مػف ىػذه الطػرؽ التشػكيمية والتػي 
التػػدريبى المقتػػرح لػػرواد المتحػػؼ القبطػػى كمنطمػػؽ لتأصػػيؿ اليويػػة الثقافيػػة بإقامػػة مشػػروع برنػػامج تطبيػػؽ ال

 :إنتاجى صغير فى مجاؿ التشكيؿ المعدنى
  : وفي ىذه الطريقة يمكننا فصؿ المعدف فصػاًل كػاماًل ميمػا كػاف شػكؿ ىػذا الجػزء  التشكيل بالقطع الكمي

 .المقترح لمتنفيذالمفصوؿ, وذلؾ حسب التصميـ 
  : طريقة مف طػرؽ زخرفػة سػطح المعػدف وتػتـ تنفيػذ الزخرفػة بػالتفريغ التشكيؿ بالتفريغ  التشكيل بالتفريغ "

سطة أقالـ اآلجف "آجنات" إذا ما كػاف سػمؾ المعػدف كبيػرًا ويػتـ بعػد ذلػؾ ضػبط امف عمى سطح المعدف بو 
السػػمؾ يسػتخدـ منشػار التفريػػغ "األركػت" بعػد ثقػػب  الخطػوط والفػوارغ بالمبػػارد أمػا إذا مػا كػػاف المعػدف قميػؿ

مػػػػرار سػػػػالح المنشػػػػار فيػػػػو وبعػػػػد إتمػػػػاـ عمميػػػػة التفريػػػػغ تسػػػػتخدـ المبػػػػارد  ثقػػػػوب فػػػػي المعػػػػدف المسػػػػتيمؾ وا 

                                                           
مقالة بحثية محكمة من قبل اللجنة العلمية للترقية ", "القيم الجمالية لألسطح الفيزيائية للمعادن: 1991, حامد السيد محمد البذرة(  19

 .1صالتربية الفنية, جامعة حلوان., كلية  لوظيفة أستاذ
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ت أو باسػتخداـ أقػالـ اآلجػف تعتمػد سػواء كػاف باسػتخداـ المنشػار االركػالتشػكيؿ بػالتفريغ  و " 20".لمتشطيب
ة بػػيف الفػػراغ النػػاتج عػػف القطػػع والشػػكؿ المتمثػػؿ فػػى األجػػزاء المتبقيػػة مػػف فكرتػػو عمػػى إيجػػاد عالقػػة متبادلػػ

السػػػطح المفػػػرغ , وقػػػد تكػػػوف الفراغػػػات ىػػػى الشػػػكؿ المقصػػػود ومسػػػطح المعػػػدف المتبقػػػى يمثػػػؿ األرضػػػية 
 21والعكس ."

   : قػػػد يتشػػػابو مػػػع التشػػػكيؿ بػػػالتفريغ مػػػف حيػػػث المفيػػػـو غيػػػر أف  " اف التشػػػكيؿ بالثقػػػبالتشىىىكيل بالثقىىىب
التشكيؿ بالثقب يتسػـ فػى أف جميػع األجػزاء المفرغػة ىػى فػى ىيئػة دائريػة وأف الفراغػات قػد تكػوف نافػذة أو 
غيػػر نافػػذة . لػػذا فػػاف مػػواطف الجمػػاؿ تكمػػف فػػى تنػػوع أقطػػار الثقػػوب , وكػػذا طريقػػة توزيعيػػا وتنظيميػػا فػػى 

 22ى . " مساحة العمؿ الفن
  : يقصػػد بػػو إحػػداث قطػػع فػػي المعػػدف لمسػػافة مػػا دوف أف ينفصػػؿ الجػػزء المقطػػوع عػػف  التشىىكيل بالشىىق"

سػػطح المشػػغولة  اثػػراءلطػػرؽ التػػي يمكننػػا مػػف خالليػػا , وىػػذه الطريقػػة تعػػد مػػف أىػػـ ا 23 السػػطح األصػػمي"
 .بالقيـ الجمالية 

  : عمػػى اخػػتالؼ درجاتيػػا سػػواء كانػػت خشػػنة أو  –يسػػتخدـ فػػى تنفيػػذ عمميػػة البػػرد المبػػارد  التشىىكيل بىىالبرد
الستعماؿ المبػرد ىػو تشػطيب وتيػذيب المشػغولة بعػد النشػر  يساس" والغرض األ -نصؼ خشنة أو ناعمة

"إف التشػكيؿ بػالبرد غالبػًا مػا كمػا   24أو القص إلزالة الزوائد مػف حػواؼ المعػدف وتصػحيح أخطػاء القطػع."
, والتػػي  زخرفيػػة لمحػػواؼ الخارجيػػة والداخميػػة لمسػػطح المعػػدني ومنػػو فنيػػًا فػػي عمػػؿ تػػأثيرات مممسػػي يسػػتفاد

كمػػا يمكػػػف مػػف خػػػالؿ التشػػكيؿ بػػالمبرد إحػػػداث العديػػد مػػػف , تتنػػوع وفقػػًا لشػػػكؿ وحجػػـ المبػػػارد المسػػتخدمة
 25" . المعدنية التأثيرات المتباينة عمى أسطح األسالؾ والخوص والمواسير والشرائح

   :ينػػدرج مفيػػـو القػػص تحػػت مفيػػـو التشػػكيؿ بػػالقطع "ويعتمػػد فػػى تحقيقػػو عمػػى اسػػتخداـ التشىىكيل بىىالقص
قميمػة المقص سػواء كػاف يػدويًا أو كيربيػًا , وغالبػًا مػا يسػتخدـ القػص اليػدوى فػى قطػع المسػاحات المعدنيػة 

ؾ مػػرتبط بالقػػدرة العضػػمية لممسػػتخدـ وحجػػـ المقػػص , مػػـ حيػػث أف ذلػػ1السػػمؾ والتػػى ال يزيػػد سػػمكيا عػػف 
ومع التطور التكنولوجى أصبح ىناؾ الكثيػر مػف أنػواع المقصػات الكيربيػة الثابػت منيػا والمتحػرؾ . ولعػؿ 
القيمة الجمالية لمقص تتمثؿ فى تناولو ليس لفصؿ جػزء عػف كػؿ فقػط بػؿ لتحويػؿ المسػطحات عمػى سػبيؿ 

ف اسػتخداميا ال يقتصػر المثاؿ الى شرائح متعػددة ومتصػمو تمييػدًا لتناوليػا سػواء بػالحنى أو الطػى , كمػا أ
          26".تمرار التشكيؿ والتشكيؿ والتشطيبعند حدود قطع المساحة المراد تشكيميا بؿ أف تناوليا مستمر باس

 
                                                           

رسالة م: االستفادة بالقيم الفنية والتقنية للمشغوالت المعدنية المملوكية بمصرفي عمل مشغوالت مبتكرة , 1995أحمد حافظ حسن, (  20

 .294,293,ص, كلية التربية الفنية, جامعة حلوان دكتوراه غير منشورة

, المجمة  بحث منشورـ : "جماليات التشكيؿ المعدنى بالقطع بيف المفيـو والتطبيؽ" , 2017حامد السيد محمد البذرة , ابريؿ (  21
 . 16العممية لجمعية إمسيا التربية عف طريؽ الفف , العدد العاشر , ص

 .  16ـ : نفس المرجع السابؽ , ص2017حامد السيد محمد البذرة , ابريؿ (  22
مكانية اإلفادة منيا في 1981د السيد محمد البذرة ,حام ( 23 ـ: دور حرؼ الحدادة الشعبية في تطوير تشكيؿ الشرائح المعدنية الرقيقة وا 

 .8ص, كمية التربية الفنية, جامعة حمواف.رسالة دكتوراه غير منشورةتدريس أشغاؿ المعادف بكمية التربية الفنية, 
 .98, مكتبة ابف سينا, القاىرة, صاؿ المعادف والصياغةفف أشغـ: "1994عنايات الميدى , (  24
 .8ـ: مرجع سابؽ, ص1997حامد السيد محمد البذرة,  ( 25
 . 18, 17ـ : مرجع سابؽ , ص2017( حامد السيد محمد البذرة , ابريؿ  26
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 )عينة البحث( : ات من رواد المتحف القبطيالتطبيقات العممية من جانب المتدرب
تػػـ تنفيػػذ التطبيقػػات العمميػػة مػػف جانػػب المتػػدربات مػػف رواد المتحػػؼ القبطػػى ) عينػػة البحػػث( فػػى 

بػالقطع مػع  المتػدربات أسػموب التشػكيؿ تحيث انػو مارسػ استغرقت ساعتيف , كؿ مقابمة مقابالت 6خالؿ 
بتصػميـ و  ربػةالتصػميـ , ثػـ قامػت كػؿ متد بنػاء فػى تسػتثمرىا دات تشػكيمية مبسػطةالتركيز عمػى بنػاء مفػر 
معدنيػػػة مبسػػػطة مػػػع مراعػػػاة الجوانػػػب التشػػػكيمية عنػػػد التصػػػميـ لتحقيػػػؽ المواءمػػػة  ةتنفيػػػذ وتشػػػطيب مشػػػغول

 .الوظيفية والجمالية 
وسوؼ تستعرض الباحثة التطبيقات العممية التى نفذت مف جانب المتدربات مف رواد المتحؼ 

ستخدمة فى لممشغولة المنفذة واىـ الرموز المت االستخداـ الوظيفىالقبطى )عينة البحث( مع توضيح 
, لمتنفيذ  ( مجموعة مف التصميمات المقترحة9:  6الجداوؿ مف )توضح و ية , نتصميـ المشغولة المعد
 .  سموب القطعأالمنفذة بو ( مجموعة مف التصميمات 22: 10كما توضح الجداوؿ )

 
 

الرمز القبطى المستخدم فى 
 التصميم

تصميم لمشغولة معدنية مستوحى 
 من الرموز القبطية   

 مصدر  االستمياـ رمز نباتى : 
 

 

    

 

 (6جدول)

 
الرمز القبطى المستخدم فى 

 التصميم
تصميم لمشغولة معدنية مستوحى من 

 الرموز القبطية   
مصدر  االستمياـ  سفينة نوح و 

 رمز نباتى : 
 

 

 

 

 (7جدول)
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تصميم لمشغولة معدنية مستوحى من الرموز  الرمز القبطى المستخدم فى التصميم
 القبطية   

 مصدر  االستمياـ  رمز نباتى )العنب( :

 

  
 

 

 (8جدول)
 

الرمز القبطى المستخدم فى 
 التصميم

تصميم لمشغولة معدنية مستوحى من 
 الرموز القبطية   

مصدر  االستمياـ  سفينة نوح و 
 نباتى :رمز 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 (9جدول)
 

الرمز القبطى المستخدم فى 
 التصميم والمشغولة المعدنية المستوحى من الرموز القبطية    التصميم

مصدر  االستمياـ رمز 
 حيوانى )الغزاؿ( : 

 
 

 

 

    
 

 (10جدول)
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الرمز القبطى المستخدم فى 
 التصميم والمشغولة المعدنية المستوحى من الرموز القبطية    التصميم

مصدر  االستمياـ رمز حيوانى 
)االرنب البرى ( جزء مف 

 منسوجة : 
 

 
 

    

  
 

 (11جدول)

 
 

الرمز القبطى المستخدم 
 التصميم والمشغولة المعدنية المستوحى من الرموز القبطية    فى التصميم

مصدر االستمياـ رمز 
 نباتى مف منسوجة :

 

 

 

     

 

 
 

 (12جدول )
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الرمز القبطى المستخدم فى 
 التصميم والمشغولة المعدنية المستوحى من الرموز القبطية    التصميم

 مصدر  االستمياـ رمز نباتى  :
 

 
 

 

    

 (13جدول)
 

 
 الرمز القبطى المستخدم فى التصميم

التصميم والمشغولة المعدنية المستوحى من الرموز 
 القبطية   

 مصدر  االستمياـ فرع نباتى : 
 

 

    

 
 

 
 

 

 

 (14جدول)
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الرمز القبطى المستخدم فى 
 التصميم

 التصميم والمشغولة المعدنية المستوحى من الرموز القبطية   

 مصدر  االستمياـ رموز نباتية:
 

   
 

 

 
 

    
         

 (15جدول)
 

الرمز القبطى المستخدم فى 
 التصميم والمشغولة المعدنية المستوحى من الرموز القبطية    التصميم

مصدر  االستمياـ  رموز 
 نباتية  :

 

 

 

    

 (16جدول)
 

 التصميم والمشغولة المعدنية المستوحى من الرموز القبطية    الرمز القبطى المستخدم فى التصميم

 مصدر  االستمياـ رمز ىندسى 
 

 

 

   
 (17جدول )
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الرمز القبطى المستخدم فى 

 التصميم
 التصميم والمشغولة المعدنية المستوحى من الرموز القبطية   

مصدر  االستمياـ رمز ىندسى 
 لجزء مف منسوجة : 

 

 

    

    

 (18جدول)

 
الرمز القبطى المستخدم فى 

 التصميم والمشغولة المعدنية المستوحى من الرموز القبطية    التصميم

مصدر  االستمياـ رمز نباتى 
وصميب عمى ىيئة عالنمة 
 عنخ بالمصرية القديمة : 

 

   
 

 

    
 
 

   

 (19جدول)
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الرمز القبطى المستخدم 
 التصميم والمشغولة المعدنية المستوحى من الرموز القبطية    فى التصميم

مصدر  االستمياـ رمز 
 ىندسى  :

 

 
 

 

 

      

 (20جدول)
 

 
الرمز القبطى المستخدم فى 

 التصميم والمشغولة المعدنية المستوحى من الرموز القبطية    التصميم

)ورقة  مصدر  االستمياـ رمز بناتى
العنب( , والصميب بييئة عالمة 

 :  عنخ بالمصرية القديمة
 
 

  
 
 

 

    
 

 (21جدول)
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الرمز القبطى المستخدم 
 فى التصميم

 التصميم والمشغولة المعدنية المستوحى من الرموز القبطية   

مصدر  االستمياـ رمز 
نباتى وحيوانى )االرنب 

البرى( جزئيف مف 
 منسوجتيف : 

 

 
 

 

    

   
 

   
 

 (22جدول)

 

 النتائج والتوصيات:
 اواًل: النتائج:

فى المساىمة فى خدمة افراد المجتمع الخارجى وتنميتو مف خالؿ تدريب بعض رواد المتحؼ القبطى  -
 تطبيؽ البرنامج التدريبى المقترح لتحقيؽ فرصة لزيادة العائد االقتصادى ليـ . ضوء

توظيؼ مجاؿ أشغاؿ المعادف مف خالؿ التطبيؽ لمبرنامج التدريبى المقترح فى حؿ مشكمة البطالة و  -
 فى ضوء تأصيؿ اليوية الثقافية لرواد المتحؼ القبطى ومساعدتيـ فى اقامة مشروع انتاجى صغير .

( مػػػػػف خػػػػػالؿ أفػػػػػراد المجتمػػػػػع الخػػػػػارجى )رواد المتحػػػػػؼ القبطػػػػػى لػػػػػدى بعػػػػػضتأصػػػػػيؿ اليويػػػػػة الثقافيػػػػػة  -
التعبيريػػػػػػة التػػػػػػى تناوليػػػػػػا الفنػػػػػػاف القبطػػػػػػى وفػػػػػػؽ المعتقػػػػػػدات  وتػػػػػػالالدراسػػػػػػتيـ لمفػػػػػػف القبطػػػػػػى برمػػػػػػوزه و د

 .الفكرية والفمسفية والعقائدية 
رواد المتحػػػػػؼ القبطػػػػػى فػػػػػى اطػػػػػار البرنػػػػػامج التػػػػػدريبى  بعػػػػػض مػػػػػف اف الممارسػػػػػة والتجريػػػػػب مػػػػػف ِقبػػػػػؿ -

لفػػػػػػتح مجػػػػػػااًل خصػػػػػػبًا لعمػػػػػػؿ مشػػػػػػروع انتػػػػػػاجى المقتػػػػػػرح فػػػػػػى مجػػػػػػاؿ التشػػػػػػكيؿ المعػػػػػػدنى يتػػػػػػيح الفرصػػػػػػة 
 صغير . 

والمحاكػػػػػػاة لرمػػػػػػوز  تجريػػػػػػدالتحػػػػػػوير و التحميػػػػػػؿ و ال  المياريػػػػػػة عمػػػػػػىمتػػػػػػدربات الفكريػػػػػػة و تنميػػػػػػة قػػػػػػدرة ال -
 .لممشغولة المعدنية والتنفيذ مف خالؿ التصميـفى صياغات متعددة   الفف القبطى
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 ثانيًا: توصيات:
طرح برامج تدريبية مختمفة فى مجاؿ التشكيؿ المعدنى تفيد فى خدمة المجتمع  توصى الباحثة بضرورة -

 . الخارجى 
توصى الباحثة بضرورة التركيز عمى االبحاث العممية التى يمكف مف خالليا الجمع بيف الجانب  -

اشغاؿ ثراء مجاؿ إل بما يفيد وفتح سوؽ العمؿ اماـ افراد المجتمع الخارجىالتشكيمى والوظيفى معًا 
 . المعادف

توصى الباحثة بضرورة تأصيؿ اليوية الثقافية لدى افراد المجتمع الخارجى مف خالؿ دراسة الفف عامة  -
ومجاؿ التشكيؿ المعدنى بصفة خاصة وذلؾ مف خالؿ وضع العديد مف البرامج التدريبية فى المجاؿ التى 

 ىتفيد افراد المجتمع الخارجى عمى المستوى الثقافى واالقتصاد
توصى الباحثة بضرورة دراسة الفف القبطى فى مجاؿ التشكيؿ المعدنى لما يشممو ىذا الفف مف دالالت  -

 رمزية ترتبط بفمسفة العقيدة المسيحية . 
 

 ممخص البحث

 لتنمية وتقدـ الشعوب ورقي اإلنساف مف اليامةتأصيؿ اليوية الثقافية مف القضايا قضية  إف
, فتسعى العديد مف المؤسسات المجتمعية الى  جميع الجوانب الثقافية والفكرية والعممية والسياسية

اإلقميمي وأيضا عمي المستوي النيوض بالتراث والحرؼ اليدوية التراثية وذلؾ عمى المستوى المحمى و 
ومف ىذا  . صغيرة مشروعات انتاجيةدوية والنيوض بيا في شكؿ تنشيط بعض الحرؼ اليبيؼ الدولي 

,  هتجااال انحو ىذ والممارسيف لمفف المتدربيفلتوجيو  فكرية مـز التفكير في كيفية إيجاد منطمقاتيالمنطمؽ 
مف خالؿ تقديـ مقترح لبرنامج تدريبى فى مجاؿ التشكيؿ المعدنى يمكف تأصيؿ  أنو ةالباحث ومنو فترى

إعداد الثقافية لرواد المتحؼ القبطى بإقامة مشروع انتاجى صغير , وييدؼ ىذا البرنامج الى اليوية 
مجتمع وخاصة الفي تنمية  وفعاالً  اً منتج واً جيدا حتي يكوف عض إعداداً  متدرب )رواد المتحؼ القبطى(

في مجاؿ _ المتمرس وغير المتخصص غير  المتدربيمكف توجيو فوعمي ىذا  . قتصاديفي المجاؿ اال
منتجا ليا مف  نحو ىذه المشروعات ليصبح عامًا وفى مجاؿ التشكيؿ المعدنى بصفة خاصة _ الفف

لمفف  الثقافية لممتدرب مف خالؿ دراستو وذلؾ فى اطار تأصيؿ اليوية خالؿ مشروع إنتاجي صغير.
مف الرموز ذات القبطى و فى ضوء الزيارات الميدانية واستثمار الرسـو القبطية التى تحمؿ العديد 

الدالالت و المعانى الفكرية و الفمسفية و العقائدية . كما اف ذلؾ سيكوف لو دور لممساىمة فى خدمة 
المجتمع الخارجى وتنمية البشرية والبيئة مف خالؿ تدريب رواد المتحؼ القبطى لتحقيؽ فرصة لزيادة 

 العائد االقتصادى ليـ .

 صغير . , مشروع إنتاجي الثقافية , الفف القبطيؿ اليوية تأصي : الكممات المفتاحية
 
 
 
 



35 

Abstract: 

The issue of rooting cultural identity is an important issue 
for the development and progress of people and human 
development from all cultural , intellectual , scientific and political 
aspects. Many  community institutions endeavor to promote 
heritage and traditional handicrafts at the local and regional level 
, as well as at the international level . from small production 
projects . from this point of view , it is necessary to think about 
how to find intellectual bases to guide the trainees and 
practitioners of art towards this direction . The researcher 
believers that by presenting a proposal for a training program in 
the field of metal formation and establishing the cultural identity of 
the Coptic Museum pioneers , The pioneers of the Coptic 
Museum is well prepared to be a productive and effective 
member in the development of society , especially in the 
economic field. Therefore , the trainee who is not specialized or 
inexperienced in the field of art in general and in the field of metal 
formation in particular , can be directed towards these projects to 
become a producer through a small production project . In the 
context of rooting the cultural identity of the trainee through a 
study of Coptic art through field visits and simulations of the 
Coptic paintings , which carry many symbols with meanings in 
intellectual , philosophical and ideological . It will also have a role 
to contribute to the service of the external community and the 
development of humanity and the environment through training 
the Ieaders of the Coptic Museum to achieve an opportunity to 
increase the economic and social return .  

Keywords: Cultural Identity  , Coptic Art , Small Production Project . 
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