
Alex. J. Agric. Res.                                                                     Vol. 58, No. 3, pp. 455‐488, 2013 (Arabic) 

 

  اإلتجاهات الحديثة فى خطوط تصميم وبناء نماذج محفظة النقود النسائية

  سحر حربى محمد حربى
   جامعة حلوان -كلية االقتصاد المنزلي - قسم الصناعات الجلدية

  ٢٩/١٢/٢٠١٣ :تاريخ القبول                                   ١٠/١١/٢٠١٣ :تاريخ التسليم

 الملخص
طور التاريخى للمحافظ النسائية والتعرف على اإلتجاهات الحديثة فى خطوط تصميم محفظة النقود النسائية يهدف البحث إلى دراسة الت

باإلضافة إلى دراسة مفردات تصميم محفظة النقود النسائية فى ضوء اإلتجاهات الحديثة  ووضع مقترحات تصميمية لمحفظة النقود النسائية  
تخصصين والمنتجين والمستهلكات وبناء نماذج أفضل تصميم لمحفظة النقود النسائية، وتكونت عينـة  واختيار أفضل التصاميم  لكالً من الم

) المتخصصين، المنتجين، المستهلكات(من ) ٥٦(مصنع من مصانع المصنوعات الجلدية  منتجى محفظة النقود وعدد) ١٠(البحث من عدد 
وتنفيذ محفظة مختارة من التصاميم ) باترونات(التصاميم المقترحة، وبناء نماذج  البحث المنهج الوصفى التحليلى مع التطبيق لتوضيحواتبع 

  .المقترحة والتى حصلت على أعلى النتائج من قبل عينات البحث
  :وأسفرت نتائجه عن ما يلى

ة لها تصميمات تطورت المحفظة علي مر القرون التاريخية المختلفة، وأخذت أهمية كبيرة ومستمرة كمكمل للزي، وأصبحت المحفظ - ١
مع إختالف إتجاهات خطوط تصميمها تبعا لما تحتاجه المـرأة  . وأشكال وموديالت عديدة، وتصنع من خامات مختلفة من جلد وأقمشة

حيث أن التغيير في عالم التكنولوجيا والتصاميم والثقافة قد أثر علي ما تحملة المرأة داخل المحفظة . فى األىام القادمة داخل المحفظة
   .القرن الحادي والعشرين في

اإلتجاهات الحديثة فى خطوط التصميم محفظة النقود هو التنوع  فى أشكالها وخطوط تصميمها وزيادة التفاصيل الداخلية والخارجيـة   - ٢
ال ان في رغم أن المحفظة كانت مصممه أصالً لتحمل النقود إلمقتنياتها، ب في ظل التطور التكنولوجيكالجيوب لتلبى احتياجات المرأة 

، وبطاقة النادي، الصور المجتمع الحديث أصبحت تستخدم غالباً لحمل  بطاقات االئتمان، بطاقة الهوية، رخصة القيادة  ودفتر الشيكات
 .الخ مما ادى إلى التنوع فى فى خطوط تصميمها..... الفوتوغرافيه، بطاقات العمل والمفاتيح

ثم يـأتى بعـدها فـى الترتيـب     ) الحادى عشر، السابع، األول، الثانى(رتيب هى كاآلتىبالت آلراء المتخصصين أفضل التصاميم وفقاً - ٣
  .)التاسع، الثالث، الرابع(ويأتى فى النهأىة التصميمان ) العاشر، الخامس،السادس، الثامن(التصاميم  

ثم يأتى بعدها فى الترتيـب  ) ، الثانىالحادى عشر، الرابع، السادس(جاءت بالترتيب هى كاآلتى  آلراء المنتجين أفضل التصاميم وفقاً - ٤
  .)الثالث، السابع(ويأتى فى النهأىة التصميمان) األول، التاسع، العاشر، الخامس، الثامن(التصاميم 

ثم يأتى بعـدها فـى الترتيـب    ) الحادى عشر، األول، السادس، الرابع(بالترتيب هى كاآلتى  آلراء المستهلكات أفضل التصاميم وفقاً - ٥
 .)الثالث، السابع(ويأتى فى النهأىة التصميمان  ) لثانى، التاسع، العاشر، الخامس، الثامنا(التصاميم 

وتنفيذ التصميم الحادى عشر من التصاميم المقترحة والذى حصل على أعلى متوسـط للـدرجات مـن قبـل      ) باترونات(بناء نماذج  - ٦
النمـوذج    -وهـى النمـوذج األصـلى    ) باترونات(نماذج المتخصصين والمنتجين والمستهلكات وتكونت نماذج التصميم من أربع 

 .العالم وكال منهم له أهميته فى صناعة محفظة النقود الجلدية نموذج –نموذج التفصيل لخامة الجلد والبطانة والتقوية –األساسى

.)الباترونات(النماذج  -المحفظة  -التصميم - االتجاه :كلمات دليلية

  المقدمة
ات الجلدية أحد مجـاالت  تعتبر صناعة المصنوع

الصناعات الصغيرة التي ال تحتاج إلي رؤوس أمـوال  
كبيرة،  أوإنشاءات ضخمة ومن ثم فـإن رأس المـال   

المستثمر فيها يعتبـر قلـيالً بالمقارنـة بغيرهـا مـن      
الصناعات فضالً عن إن عائدها سريع مقارنة بـرأس  
المال المستثمر في صناعات أخري مما يساهم في تنمية 

ناعة في جمهورية مصر العربية،  باإلضافة إلـى  الص
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تحقيق االكتفاء الذاتى لسد إحتياجات المستهلك المصرى  
لذلك أعطتها الدولة اهتماماً كبيراً، حيث تحتـاج هـذه   
الصناعة فى ظل المتغيرات التنافسية العالمية إلى توجيه 

  . العلم والتكنولوجيا للنهوض بها
صة محفظة النقود وتعد المصنوعات الجلدية وخا

من القطع األساسية لمقتنيات المرأة فهـى تـأتى فـى    
األولويات قبل حقيبة اليد حيث يمكن اإلسـتغناء عـن   

خطوط تصميم المحفظة ف، الحقيبة ويكتفي بمحفظة النقود
تطور شكلها على مر الزمن بإختالف أشكال العمالت، 
فلما كانت النقود معدنية كانت المحفظة عبارة عن كيس 
قماشي أو جلدي ولما تحولت العمالت لورق ظهـرت  
المحفظة الجلدية بجيب واحد ولمـا ظهـرت بطاقـات    
االئتمان تم إضافة جيوب داخلية بحجم بطاقة االئتمـان  

فقد ارتـبط تطورهـا بتطـور الحيـاة     . على المحفظة
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والتكنولوجية وغيـر  

لتشكل اإلتجاهات الحديثة  ذلك من األسباب التى تداخلت
  .فى خطوط تصميم محفظة النقود

وقد أجريت بعض الدراسـات والبحـوث حـول    
  : تصميم وإنتاج المصنوعات الجلدية مثل

التى هـدفت  (Donovan, and Carrie-1985) دراسة
إلي معرفة اتجاهات الموضة لفترة الخمسينيات، وأثـر  

اليـد  ذلك علي المجموعات التصميمية لمصممي حقائب 
والمحافظ لألمريكان والفرنسيين علـي السـواء، كمـا    

) ١٩٨٦ –محمـود محمـد رمضـان   (أوضحت دراسة
األشكال الفنية لحقيبة اليد في مصر خـالل العصـور   
الفرعونية والقبطية واإلسالمية، كما بين أثر العالقة بين 
العادات والتقاليد والعقائد الدينية وبـين شـكل الحقيبـة    

  .ووظيفتها
) - ١٩٨٨Reginato, and Tomes(ت دراسة وتناول

تحليل حقائب اليد لكبار المصـممين ومـدي تطورهـا    
وتنوعها حالًيا واشتملت علي تحليل حقائب اليد في فترة 
الخمسينيات وكذلك كبار المصممين المعاصرين، أمـا  

التى توصـلت لطريقـة   ) Bugarski -M -2001(دراسة 
ـ  ات الجلديـة،  جديدة لضبط الجودة في صناعة الملبوس

وتؤدي إلي فاعلية وجودة اإلنتاج وذلك باستخدام نظـام  
  . أو انعدام الخطأ) Zero Error(يسمي
تناولت ) ٢٠٠٤ –سحر حربي محمد(دراسة  فىو

خطوات تصميم حقيبة يد السيدات وتشغيلها،  لمعرفـة  
أهم األساليب التكنولوجيـة الحديثـة المسـتخدمة فـي     

مشاكل والصعوبات التي الصناعة، والوقوف علي أهم ال
تواجه صناعة حقائب اليد، وتحد مـن قـدرتها علـي    
الدخول في مجال المنافسة العالمية ومـن أهـم هـذه    
المشاكل عدم وجود مصـممين متخصصـين لتصـميم    
الحقائب فى مصـر، العمالة غيـر المـاهرة وغيـر    
المدربة، عدم وجود إدارة صـيانة للماكينـات لـنقص    

دم وجود صـناعات محليـة   الفنيين والمتخصصين، ع
مغذية لصناعة الحقائب، وتوصلت الباحثة الـى تقـديم   
الحلول والمقترحات لحل هذه المشاكل والنهوض بهـذه  
الصناعة مثل أهمية إنشاء مراكز تـدريب متخصصـة   
لرفع المستوى المهارى للعاملين فى هذا المجـال مـع   
تطوير برامج التدريب بما يتناسـب مـع التكنولوجيـا    

ثة فى خطوط اإلنتاج وعـدم مزاولـة المهنـة إال    الحدي
بشهادة يحملهـا العامـل بمزاولـة المهنـة، ودراسـة      

)٢٠٠٧- S- Blickensdorfe (  التى تهدف إلي معرفـة
اإلكسســوارات أو مكمــالت األناقــة وموضــة هــذه 
اإلكسسوارات وأى هذه اإلكسسوارات المفضـلة لـدي    

ة قطعـة  المرأة، وتوصلت إلي أن حقائب اليد النسـائي 
أساسية قد تستغني بها المرأة عـن اإلكسسـوارات أو   

  . مكمالت األناقة األخرى
ونظراً إلى أن تصميم محفظة النقود وبناء النماذج 
الخاصة بها لم ينل االهتمام الكافي بالدراسة األكاديمية، 
حيث أن هذه الصناعة محلياً تقوم على الخبرة الحرفيـة  

إلستناد إلى قواعد وأسـس  المتوارثة عبر األجيال دون ا
علمية صحيحة تقوم عليها تلك الصناعة فـى تـدريب   
العمالة للوصول إلى منتج عالي الجودة مـع محاولـة   

  . تقليل التكلفة يرتقى إلى مستوى المنافسة العالمية
وانطالقا من دور قسم الصناعات الجلديـة فـى   
إعداد خريجين مؤهلين للعمل فى مجال تصميم وإنتـاج  
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ات الجلدية باألساليب المختلفة، ظهرت الحاجـة  الصناع
الماسة إلي إجراء دراسة حول اإلتجاهات الحديثة فـى  

  خطوط تصميم وبناء نماذج محفظة النقود النسائية 
  :ويمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية

 ما التطور التاريخى لمحفظة النقود النسائية ؟ -١

صميم محفظـة  ما اإلتجاهات الحديثة فى خطوط ت -٢
 النقود النسائية؟

ما مفردات تصميم محفظة النقود النسائية فى ضوء  -٣
 اإلتجاهات الحديثة؟

 ما المقترحات التصميمية لمحفظة النقود النسائية ؟ -٤

فـى  ) المتخصصـين، المنتجـين  (ما آراء كالً من -٥
 التصاميم المقترحة؟

 ما درجة تقبل المستهلكات للتصاميم المقترحة؟ -٦

بنـاء نمـاذج مـن المقترحـات      ما مدى امكانية -٧
 التصميمية المختارة ؟

  :أهمية البحث
  :تكمن أهمية البحث في ما يلي

القاء الضوء علـى قطـاع هـام فـى صـناعة       -١
 .المصنوعات الجلدية

المساهمة في تطوير صناعة محفظة النقود النسائية  -٢
 .بما يتناسب مع األسواق العالمية

مـادة   االستفادة من نتائج البحث في مجال تدريس -٣
تصميم المصنوعات الجلدية التـي تـدرس بقسـم    

 .الصناعات الجلدية بكلية االقتصاد المنزلي

إعداد خريج على مستوى علمـى وفنـى مرتفـع      -٤
لمواكبة التطور التكنولوجى السـريع فـى مجـال    

 .الصناعات الجلدية

ربط البحث العلمي والدراسة األكاديمية بالصـناعة   -٥
  .وسوق العمل لتوطيد العالقة بين الخريجين

  :ف البحثاهدأ
 .دراسة التطور التاريخى للمحافظ النسائية -١

دراسة اإلتجاهات الحديثة فـى خطـوط تصـميم     -٢
 .محفظة النقود النسائية

دراسة مفردات تصميم محفظة النقود النسائية فـى   -٣
 .ضوء اإلتجاهات الحديثة

 .وضع مقترحات تصميمية لمحفظة النقود النسائية -٤

فـى  ) المتخصصين، المنتجين(تحديد آراء كالً من -٥
 .التصاميم المقترحة

تحديد على درجة تقبـل المسـتهلكات للتصـاميم     -٦
 .المقترحة

وتنفيذ منتج لمحفظة النقـود  ) باترونات(بناء نماذج -٧
 .النسائية

  : حدود البحث
  :تقتصر هذه الدراسة على

  .محفظة النقود النسائية المصنوعة من الجلد -
نع محفظة النقود زيارات ميدانية لبعض ورش ومصا -

 .الجلدية بمحافظة القاهرة

وضع احدى عشر تصميم لمنتج محفظة النقود  -
 .النسائية

وتنفيذ تصميم من التصاميم ) باترونات(بناء نماذج -
المقترحة والذى حصل على أعلى النتائج من قبل 

المتخصصين، المنتجين، "عينة البحث 
  " المستهلكات

  :عينة البحث
  :ىاشتملت عينة البحث عل

ويقصد بهم ) ٢(ملحق ) ١٣(وعددهم: المتخصصين -
األساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين (

أعضاء هيئة التدريس  )والمدرسين المساعدين
بكلية األقتصاد المنزلى جامعة حلوان من قسم 
الصناعات الجلدية وقسم المالبس والنسيج للتعرف 

  .على آرائهم تجاه التصاميم المقترحة
ويقصد بهم السادة ) ٣(ملحق) ٣(وعددهم: المنتجين -

منتجى المحافظ النسائية للتعرف على أرائهم تجاة 
  .التصاميم المقترحة

ويقصد بهن أفراد   )٣٠(وعددهم: المستهلكات -
         المجتمع من النساء والالتي تتراوح أعمارهن من
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لتحديد آرائهن تجاة التصاميم ، عام) ٣٥: ٢٥(
 .  المقترحة

  :منهج البحث
  :يتبع البحث المنهجية االتية

لعمل الدراسة االستطالعية المنهج الوصفى التحليلى  -
لمنتجى المحافظ الجلدية للتعرف علـى موقـف   
صناعة محفظة النقود من حيث التصـميم وبنـاء   
النماذج، مستهلكات المحفظـة الجلديـة بهـدف    
الوقوف على مدى مالئمة محافظ النقود المنتشرة 

واستنتاج المتطلبات والشروط حلية فى األسواق الم
خطوط تصميم محفظة النقود،  الواجب توافرها في

ودراسة التطور التاريخى واإلتجاهات الحديثة فى 
خطوط تصميم محفظة النقود النسائية  ودراسـة  
مفردات تصميم محفظة النقود النسائية فى ضـوء  
اإلتجاهــات الحديثــة، تحديــد آراء كــالً مــن 

فـى  ) نتجـين، المسـتهلكات  المتخصصين، الم(
  .التصاميم المقترحة

وضع مقترحات تصميمية لمحفظة المنهج التجريبى  -
وتنفيـذ  ) باترونـات (النقود النسائية، وبناء نماذج 

محفظة مختارة من التصاميم المقترحة والتى منتج 
المتخصصين، (حصلت على أعلى النتائج من قبل 

  ).المنتجين، المستهلكات
  :أدوات البحث

) المرأة(رأى المستهلك  ستبيان مفتوح إلستطالع ا -١
نحو استخدام المحافظ المنتشرة باألسواق المحليـة  

 ).٤(ملحق

موجه لمنتجى المحـافظ الجلديـة    استبيان مفتوح -٢
  ).٥(النسائية داخل محافظة القاهرة ملحق

إستبيان  لمعرفة آراء المتخصصـين والمنتجـين    -٣
  ).٦(اتجاه التصاميم المقترحة ملحق

تبيان لمعرفة آراء المستهلكات تجاه التصـاميم  إس -٤
 ).٧(المقترحة ملحق

لرسم التصـاميم   (Adobe Illustrator CS3)برنامج -٥
 .المقترحة

االدوات والخامات المستخدمة فى بنـاء نمـاذج    -٦
ادوات  –ورق كوشيه(وتنفيذ المحفظة) باترونات(

 –قماش بطانـة  -اكسسوار -جلد طبيعى -الرسم
 .)خامات حشو

 ت البحثمصطلحا

  Trendاالتجاه 
هو استعداد نفسي أو تهيؤ عقلى عصـبى مـتعلم   
لإلستجابة الموجبة أو السالبة نحو أشياء أو موضوعات 
أو مواقف أو رموز فـى البيئـة التـى تسـتثير هـذه      

  .)١٣٦ -١٩٨٤ -حامد زهران.(اإلستجابة
    (wallet)المحفظة

 هي الوسيلة التي يحفظ بها الناس نقودهم عند تنقلهم
في األسواق، تصنع من الجلد الطبيعي أو مـن الجلـد   
الصناعي أو من القماش، وتوجد محافظ نقـود خاصـة   

  .بالرجال وأخرى خاصة بالنساء
                        )http://ar.wikipedia.org (  

ة والتعريف األجرائى للباحثة لمحفظة النقود النسائي
إنها حافظة لألشـياء والحاجـات الخاصـة بـالمرأة،     

تستخدم لحمل األغراض الشخصية عند تـنقلهم مثـل   و
النقود، بطاقات االئتمان، وبطاقات تحديد الهوية رخصة 
القيادة، بطاقة النادي، صور فوتوغرافيه، بطاقات العمل 

وتصنع من خامـات متعـددة مثـل الجلـود     . وغيرها
أو تعلق بالمعصم  أو توضـع  وتمسك باليد  واألقمشة،

  . داخل حقيبة اليد
 :(Pattern)النماذج 

النمـوذج عبارة عـن مجموعـة مـن الخطـوط    
الهندسية المستقيمة والمنحنية والمتداخلة الناتجة عــن  
إستخدام القياسات ألبعاد الجسم والتي تتخذ في النهايـة  

  .)٢١ -١٩٨٣-سامية طاحون.(شكالً مماثالً له 
) Patternباترون (لغــة الفرنسيــةوهو يعني بال

التي تعبر عــن الرســم أو التخطـيط علـي ورق   
المربعات للحصول علي عــدد مــن الخطوط تمثل 
النمــوذج المطلوب وذلك تبعاً لمجموعة من قياسات 

  ).٤٠-١٩٩٥ -سميحة الباشا(الجسم 
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والتعريـف اإلجـــرائى للباحثـة للنمـــاذج     
جــال صـناعة محفظـة   كمصطلح في م) باترونات(

النقود الجلدية أنها عبارة عـن رسـم مجموعـة مـن     
الخطوط واألشكال الهندسية وقصها على الورق المقوى 

للحصول علـي   المحددة من قبل المصمم طبقا للقياسات
الخامـات  ) قـص (يستخدم في تفصيل) اسطمبة(نموذج 

  .لتنفيذ المنتج
  :الخطوات االجرائية للبحث
  :حثى على المحاور اآلتيةاشتمل االسلوب الب

  تضمن: المحور األول
لكـل   التى قامت بها الباحثـة  إستطالعيةالدراسة 

  :من
مصانع المصنوعات الجلدية بهدف التعرف علـى   -١

موقف صناعة محفظة النقود من حيث التصميم وبنـاء  
النماذج، وقد تطلب ذلك إجراء مقابالت متعـددة مـع   

لنسائية فـي محافظـة   المصانع المنتجة لمحفظة النقود ا
موجه  وذلك من خالل استبيان مفتوح) ١(القاهرة ملحق 

  .)٥(لمنتجى المحافظ الجلدية النسائية ملحق
ومن أهم النقاط التى تم التوصل إليها مـن خـالل   

  :الدراسة اإلستطالعية
يـتم اسـتخدام   عدم وجود مصممين متخصصـين ف  -

كتالوجات الموضة أو تقليد عينـة  (منالتصميمات 
مـع  ) أومواقع االنترنت واردة من الخارجصلية أ

حذف بعض التفاصيل صعبة التنفيذ ويحل محلهـا  
  .تفاصيل أخري تتناسب مع إمكانيات المصنع

المحافظ بأحد االسلوبين  )باترونات( يتم بناء نماذج -
  :اآلتيين

 .فحص عينة واردة من الخارج ورفع أبعادها لتقليدها* 

داخل ) الباترونات( النماذج الخبرة العملية لمصميمى* 
  .المصنع

العمالة المتواجدة داخل المصانع ليسـوا خريجـى    -
العمالة المتواجدة مؤسسات أكاديمية متخصصة، ف

داخل المصانع تكتسب الخبرة فى هذا المجال من 
  .خالل التدريب العملى

  ركود السوق المحلى ونقص فرص  التصدير -
) واحتياجات المرأة متطلبات(ال يتم دراسة المستهلك -

  .قبل مرحلة التصميم
مستهلكات المحفظة الجلدية بهدف الوقوف علـى   -٢

مدى مالئمة محافظ النقود المنتشرة فى األسواق المحلية 
 واستنتاج المتطلبات والشروط الواجـب توافرهـا فـي   

وقد تطلـب ذلـك عمـل    خطوط تصميم محفظة النقود 
نحـو  ) المرأة(رأى المستهلك استبيان مفتوح الستطالع 

) ٤(استخدام المحافظ المنتشرة باالسواق المحلية ملحـق 
ومن أهم النقاط التى تم التوصل إليها من خالل الدراسة 

  تشابه التصميمات الموجوده باألسواق  -:االستطالعية
  عدم اتباعها لخطوط الموضة العالمية -
  قلة التفاصيل الداخلية المكونة لتصميم المحفظة -
  الستخدامصعوبة ا -
اختالف حجم المحفظة عن حجـم االوراق الماليـة    -

والبطاقات وبعض االغـراض التـى تسـتخدمها    
المراة لذا كان لزأما على كـالً مـن مصـممى    
ومنتجى محافظ  النقود وضع مقترحات تصميمية 
لمحفظة النقود تتناسب خطـوط تصـميمها مـع    

فـى   واحتياجاتها داخل المجتمـع  متطلبات المرأة
وهذا ما دعا الباحثة للقيـام بهـذه   . ة الثالثةاأللفي

الدراسة لوضع حلول تصميمية مقترحة للمشـاكل  
  .السابق ذكرها

  تضمن: المحور االثانى
 :خطوات بناء اإلستبيان -٢

  :استبينان مفتوحان كاآلتى: أوالً
) المرأة(رأى المستهلك  استبيان مفتوح الستطالع   -أ

 .االسواق المحليةنحو استخدام المحافظ المنتشرة ب
مدى مالئمة محافظ النقـود  تحديد  :هدف اإلستبيان -

وتحديد المشـكالت  المنتشرة فى األسواق المحلية 
  .التى تواجه المرأة عند االستخدام

يتكون اإلستبيان من ثمانية عشر : وصف اإلستبيان - 
، حيـث  )المـرأة (سؤال مفتوح موجهة للمستهلك 
األسئلة مـن واقـع   تقوم كل امرأة باإلجابة على 
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تجربتها الشخصية عند استخدام محـافظ النقـود   
  .المنتشرة فى األسواق المحلية

من صدق اإلسـتبيان تـم    للتحقق: صدق اإلستبيان -
عرض الصورة المبدئية له على مجموعـة مـن   

إلبداء الـرأى فـى   ) ٢(األساتذة المحكمين ملحق
الصياغة اللغوية الصـحيحة،  (محتواه ومدى توافر

األسئلة، شمول األسئلة لألهداف المـراد   وضوح
، وقد جاءت نسبة )قياسها، تسلسل وتنظيم  األسئلة

وهى نسبة مرتفعـة  %) ٩٧(األتفاق بين المحكمين
مما يدل علـى صـدق  اإلسـتبيان وصـالحيته     

وقد أبدى بعض المحكميين مالحظـات   ،للتطبيق
فيما يخص الصياغة اللغويـة لـبعض األسـئلة    

وقد أخذ ت الباحثة بـأرائهم   ،وحذف بعضاً منها
وبذلك أصبح اإلستبيان فى صورته النهائية جاهز 

  . للتطبيق
موجه لمنتجى المحافظ الجلديـة   استبيان مفتوح -ب

  .النسائية داخل محافظة القاهرة
علـى موقـف صـناعة    التعرف  : هدف اإلستبيان -

  .محافظ النقود من حيث التصميم وبناء النماذج
يتكون اإلستبيان من عشرة اسئلة  :وصف اإلستبيان -

النقـود الجلديـة،   مفتوحة موجهة لمنتجى محفظة 
حيث يقوم كل منتج باإلجابة على األسئلة من واقع 

  .تلك الصناعة داخل مصنعه
من صدق اإلسـتبيان تـم    للتحقق: صدق اإلستبيان -

عرض الصورة المبدئية له على مجموعـة مـن   
ى محتواه ومدى األساتذة المحكمين  البداء الرأى ف

الصـياغة اللغويـة الصـحيحة، وضـوح     (توافر
األسئلة، شمول األسئلة لألهداف المراد قياسـها،  

، وقد جاءت نسبة األتفاق )تسلسل وتنظيم  األسئلة
وهى نسبة مرتفعة مما يدل %) ٩٨(بين المحكمين

وقـد   ،على صدق اإلستبيان وصالحيته للتطبيـق 
خـص  أبدى بعض المحكميين مالحظات فيمـا ي 

وقد أخذ ت الباحثة بأرائهم وبذلك  ،ترتيب األسئلة

أصبح اإلستبيان فى صـورته النهائيـة جـاهز    
  . للتطبيق

  :استبيان آراء المتخصصين والمنتجين: ثانياً
يهدف اإلستبيان إلى التعرف على  :هدف اإلستبيان -

آراء المتخصصين والمنتجـين تجـاه التصـاميم    
  المقترحة 

مل اإلستبيان على محـورين  اشت :وصف اإلستبيان -
  :كاآلتى
) ١٠(الجانب الوظيفى، ويندرج أسـفله  : المحور األول
  عبارات
) ٦(الجانب الجمالى، وينـدرج أسـفله  : المحور الثانى
  عبارات

) ١٦(وبذلك يكون مجموع عبـارات اإلسـتبيان  
وقد خصص أمام كل عبارة  ،درجة) ٤٨(عبارة بموجب

عن آرائهـم   مكان يضع فيه المتخصصين عالمة تعبر
ودرجتين لموافـق   ،وذلك باعطاء ثالثة درجات للموافق

 .ودرجة واحدة لغير موافق ،إلى حد ما
تم التأكد من صدق اإلستبيان : صدق وثبات اإلستبيان -

 :عن طريق
  :صدق المحتوى -١

تم عرض اإلستبيان على مجموعة من األسـاتذة  
المحكمين بهدف التحقق من صدق المحتـوى وإبـداء ا   

أى حول محتواه  وقد تم إجـراء جميـع التعـديالت    لر
  .المطلوبة وبذلك أصبح اإلستبيان صالح  للتطبيق

  :الصدق عن طريق اإلتساق الداخلى -٢ 
تم التأكد من صدق اإلستبيان عن طريق اإلتساق 
الداخلى وذلك بحساب معامالت إرتباط بيرسون بين كل 

يوضح  محور والمجموع الكلى للمحاور والجدول التالى
  .نتائج معامالت االرتباط

  معامالت االرتباط بين كل محور  :١جدول 
  الداللة  معامل اإلرتباط  المحور

  ٠‚٠١  ٠‚٨٧  الجانب الوظيفى
  ٠‚٠١  ٠‚٨٩  الجانب الجمالى
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يتضح من الجدول السـابق أن قـيم معـامالت    
على التـوالى قيمتـان دالـة    ) ٠‚٠،٨٩‚٨٧(اإلرتباط 

، مما يدل علـى صـدق   )٠‚٠١(احصائيا عند مستوى
  .محاور اإلستبيان

تم حساب ثبات عن  طريق حساب : ثبات اإلستبيان -
معامل ألفا كرونباخ لقياس مدى ثبـات محـاور   
اإلستبيان، والجدول التالى يوضح نتائج معامالت 

  . الثبات أللفا كرونباخ
معامالت ثبات محاور اإلستبيان بإسـتخدام   :٢جدول 

  معامل ألفا كرونباخ
 معامل ألفا كرونباخ  محورال

  ٠‚٧٧  الجانب الوظيفى
  ٠‚٨١  الجانب الجمالى
  ٠‚٨٥  اإلستبيان ككل

يتبين من الجدول السابق أن معامالت ألفا 
كرونباخ عالية ومرتفعة وتقترب من الواحد الصحيح 

  .مما يدل على ثبات اإلستبيان
  : استبيان آراء المستهلكات: ثالثاً
دف اإلستبيان إلى التعـرف  يه :هدف من اإلستبيان -

  .على آراء المستهلكات إتجاه التصاميم المقترحة
) ١٢(اشـتمل اإلسـتبيان علـى     :وصف اإلستبيان -

  عبارة
درجة، ويتكون اإلستبيان من ميزان ) ٣٦(بموجب     

موافق، موافق إلى حـد مـا، غيـر    (تقدير ثالثى
 ،وذلك بإعطاء ثالثة درجـات للموافـق  ) موافق

ودرجة واحدة لغير  ،فق إلى حد ماودرجتين لموا

موافق، كما اشتمل اإلستبيان على مكان مخصص 
 .يكتب فيه بيانات المستهلكات

تـم التأكـد مـن صـدق     : صدق وثبات اإلستبيان -
 :اإلستبيان عن طريق

  :صدق المحتوى -١
تم عرض اإلستبيان على مجموعة من األسـاتذة  

ء المحكمين بهدف التحقق من صدق المحتـوى وإبـدا  
الرأى حول محتواه  وقد تم إجراء جميـع التعـديالت   

  .المطلوبة وبذلك أصبح اإلستبيان صالح  للتطبيق
  :الصدق عن طريق اإلتساق الداخلى -٢ 

تم التأكد من صدق اإلستبيان عن طريق اإلتساق 
الداخلى وذلك بحساب معامالت إرتباط بيرسون بين كل 

لتالى يوضح محور والمجموع الكلى للمحاور والجدول ا
  .نتائج معامالت االرتباط

أن قيم معامالت اإلرتبـاط   )٣(جدوليتضح من 
،  ٦(، فيما عـدا العبـارات  )٠‚٠١(مرتفعة عند مستوى 

مما يدل على صدق ) ٠‚٠٥(دالة عند مستوى ) ١١، ٨
 .اإلستبيان

تم حساب ثبات عن  طريـق حسـاب   : ثبات اإلستبيان
حاور اإلستبيان، معامل ألفا كرونباخ لقياس مدى ثبات م

والجدول التالى يوضح نتائج معـامالت الثبـات أللفـا    
  . كرونباخ

أن معامل ألفا كرونباخ بلـغ   )٥(جدوليتبين من 
وهى قيمة مرتفعة تقترب من الواحد الصـحيح  ) ٠‚٨٧(

  .مما يدل على ثبات اإلستبيان
 نتائج معامالت االرتباط :٣جدول 

  الداللة  معامل اإلرتباط  عباراتالالداللة معامل اإلرتباط  العبارات
٠‚٠١  ٠‚٨٢  ٧  ٠‚٠١  ٠‚٨٤  ١  
٠‚٠٥  ٠‚٦١  ٨  ٠‚٠١  ٠‚٨٨  ٢  
٠‚٠١  ٠‚٨٢  ٩  ٠‚٠١  ٠‚٨٠  ٣  
٠‚٠١  ٠‚٧٥  ١٠  ٠‚٠١  ٠‚٨٧  ٤  
٠‚٠٥  ٠‚٦٢ ١١  ٠‚٠١  ٠‚٩٦  ٥  
٠‚٠١  ٠‚٨٦  ١٢  ٠‚٠٥  ٠‚٦٤  ٦  

  معامالت ثبات محاور اإلستبيان بإستخدام معامل ألفا كرونباخ :٤جدول 
  معامل ألفا كرونباخ  ان ككــلاإلستبي

٠‚٨٧  
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  تضمن : االثالث المحور
بعد االنتهاء من ابتكار التصاميم وبناء االستبيانات 

المتخصصين والمنتجين (تم عرضهم على عينة البحث 
وذلك لتحديد مدى تقبلهم لهـا الختيـار   ) والمستهلكات

افضل تصميم حصل على أعلى الدرجات  لبناء النماذج 
    .الخاصة به وتنفيذه) تروناتالبا(

تم تفريغ بيانات اإلستبيان لكالً من المتخصصـين  
، وذلك بتحويل العالمات التي دونها )٦(والمنتجين ملحق

وقد خصـص   أفراد العينة أمام كل عبارة إلي درجات،
أمام كل عبارة مكان يضع فيه المتخصصين والمنتجين 

درجـات   عالمة تعبر عن آرائهم وذلك باعطاء ثالثـة 
ودرجـة واح دة   ،ودرجتين لموافق إلى حد ما، للموافق

  ،لغير موافق
) ١٦(اشتمل اإلستبيان علـى محـورين بموجـب   و

، ويندرج أسفله )الجانب الوظيفى(عبارة، المحور األول
ــارات) ١٠( ــه عب ــوع درجات ــون مجم ــذا تك ، وبه

الجانـب  (، امـا المحـور الثـانى    درجة) ٣٠(يساوى
عبارات، وبـذلك يكـون   ) ٦(، ويندرج أسفله)الجمالى

درجة،  واالستبيان الكلى ) ١٨(مجموع درجاته يساوى 
وقد قامت الباحثة بحساب متوسط  .درجة) ٤٨(بموجب

الدرجة الكلية، وذلك باستخدام طريقة حسـاب الوسـط   
  الحسابى

  مجموع القيم  =الوسط الحسابي
  عددها

  )٢٠١٠ -عبد اهللا النجاروأسامة حنفي(
وفقـا   مئوية للتصاميم المقترحةوحساب النسبة ال
  .والمنتجين آلراء المتخصصين

  وتضمن: المحور الرابع
  المقترحات التصميمية لمحفظة النقود النسائية: رابعاً

  النتائج البحثية
  :التطور التاريخى للمحافظ النسائية: أوالً

تطورت المحفظة النسائية علـي مـر القـرون    
يـرة ومسـتمرة   التاريخية المختلفة، وأخذت أهميـة كب 

كمكمل للزي، حيث أن التغيير في عـالم التكنولوجيـا   

والتصاميم والثقافة قد أثر علي ما تحملة المرأة داخـل  
  .المحفظة

لحمـل  ) pouches(استخدمت النساء كيس النقـود 
العمالت المعدنية فى بداىة القرن الرابع عشر، وارتبط 

منه استخدامه بالحزام الذي يرتدي علي الوسط، ويتدلي 
بأشرطة طويلة قد تصل إلي أسفل الركبة أو إلي عظـم  
الكاحل، وتثبت الشرائط بالحزام  بواسـطة دبـوس أو   
مشبك فضي أو ذهبـي، وكـان يصـنع مـن الجلـد      

كما في . أو القماش، ويتخذ الشكل المنتفخ) اللين(الناعم
  .(www.accessoryweb.com1).  )١(صورة 

 
لي  من حـزام  إمرأة ترتدي كيس نقود يتد :١صورة

ــر ــر   -الخصـ ــع عشـ ــرن الرابـ              القـ
(Wilcox, 1999, P.13)  

القرن الخامس عشر أصبحت طرز أكيـاس  وفى 
النقود أكثر ميالً واتجاهاً نحو الزينة والزخرفة، وأخذت 
خطوطاً وأشكاالً كثيرة متعددة، وبدأت زخرفة أكيـاس  

ز بأساليب التطري) فضة -ذهب(النقود بالخيوط المعدنية
المتقنة ذات األلوان المتنوعة مع تزيينها بـالمجوهرات  
واألحجار، كما استخدمت بطانات من النسـيج الفـأخر   
ومقابض ذات سالسل ذهبية، وبـذلك أصـبحت مـن    

. إمـرأة فخـر بهـا كـل    تالممتلكات الشخصية التـي  
(www.coron.net.com )   
كيس نقـود مصـنوع مـن     )٢(وتوضح الصورة

بالخيوط الفضية علي شـكل   الحرير الوردي  مزخرف
مطاله  ةمرأويتوسط الكيس صورة إل" الالسية" مخرمات

  .بالمينا يتدلي منها زوج من الشُرابات بزوج من األذرع
(Wilcox, 1999, P.15)  
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القـرن   –كيس نقود  من الحرير الـوردي  :٢صورة 

  ( Wilcox, 1999, P.15)الخامس عشر 
القـرن  ة عرفت المحفظة بشكلها الحالى فى بداى

أكثر ثراء واقترابـاً مـن    تالسادس عشر حيث أصبح
كمـا  التى تمسك باليد  Cion Purseشكل محفظة العملة 
 محفظـة والتي توضـح شـكل    )٣(يتضح في صورة

معدني ومضـاف   إطارمن القطيفة المزودة ب مصنوعة
المغلقـة بواسـطة    الجيـوب الخارجيـة  عليها بعض 

  .الكردون

  
القرن السـادس   -طيفةكيس نقود من الق :٣ صورة

  عشر
http://quintessenceblog.com/the-museum-of-bags-

and-purses 
التـي   المحفظةفي القرن السابع عشر انتشرت و

تتخذ شكل المستطيل وتغلق بواسطة شريط من الكردون 
وي خاصة، وبعـد  االذي ينتهي بشُرابات تمر داخل عر

شكل، ذلك ظهر نوع أخر مزودة بإطار معدني مقوس ال
من الحرير المطرز بالخيوط المعدنيـة    ةمحفظالوتنفذ 

المطاله بالـذهب ويـتم زخرفتهـا    ) نحاسيه أو فضية(
كمـا هـو   . بالرسوم الطبيعية مثل الزهور واألشـجار 

وفي منتصف القرن السابع عشـر   ).٤(وضح الصورةم
ماتها اأصبحت الحقائب أكثر ثراًء، وذلك بسبب تنوع خ

، وتنـوع فـي   )بيعي أو قطيفـة جلد ط(األساسية سواء 
ماتها المضافة سواء الخرز الزجاجي أو المعدن مـع  اخ

زخرفتها ببعض الرسوم الطبيعية للطيـور واألشـجار   
والزهور واستخدام األلوان الزاهية التي تدل علي البذخ 

  ).٥(وضح الصورةكما هو م. والثراء
  (wilcox, 1999, p.20)    

شرت أنواع أخري في أوائل القرن الثامن عشر انت
علي شكل جيوب ترتدي أسفل الجـونالت  المحافظ من 

ويتم الوصول إليها عبر فتحات علي جانـب   .الضخمة
مجموعة من بالكتان المطرز  خامة  من ، تصنعالجونلة

، وبها "األخضر، األحمر"الغرز بخيوط الحرير الملون 
، )٦(كما فى صـورة  رسومات صغيرة لزهور وفروع 

سبباً في حـدوث  ) ١٧٨٩(الفرنسية عام وكانت الثورة 
تغيير مفاجيء وشامل في عالم األزياء األرسـتقراطية  
فظهرت الموديالت البسيطة الرقيقة جداً والتي يصـعب  

اسـتخدمت  ثـم   أو يستحيل أن تشتمل علـي جيـوب،  
علـى  قد صممت  ١٧٩١التي ظهرت في عام  المحفظة

  )٧(تمسك باليد، صورة للسيدات  ةمحددلوحات شكل 
www.accessoryweb.com) (  

 
 - محفظة مزخرفة بخيوط الذهب والفضة :٤صورة 

  ( Wilcox, 1999, p. 21)القرن السابع عشر

  
محفظة من الجلد المطرز بالخرز الزجاجي  :٥صورة 

  القرن السابع عشر -الملون
designerhandbagspro.comhttp://www.  
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وظهرت النهضة الحقيقية للمحفظة فـي القـرن   
التاسع عشر حيث شاع استخدام الجلد الملون فظهـرت  
موضة المحافظ الجلدية ذات اإلطار المعدني، والصورة 

توضح محفظة من الجلد البنى مزينة أو مزخرفـة  ) ٨(
باللوحات لتخليد ذكري يحيط بها اطار نحاسي مطلـي  

  .ء الذهببما
وفي النصف األول من القرن العشـرين  ظلـت   

مستعملة بكثرة، وتأخذ  (Framed)المحفظة ذات اإلطار 
الشكل المنحني عميقة لها جيب منـتفخ مـن القمـاش    
المطرز بالخرز، وتُصنع من قماش التفتاه السادة، مـع  
زخرفة اإلطارات بالعاج المنحوت أو بالتطريز الصيني 

وفى عـام  . ١٩١٠ر في عام وكانت هي موضة العص
المصـنوعة   (Biflod)المطويةظهرت  المحفظة  ١٩٢٠

، كمـا فـى   المعـدنى  (Framed)ذات اإلطارمن الجلد 

محفظة مصنوعة من الجلد البنى يحيط بها ) ٩(صورة 
اطار معدنى يغلق من أعلى بواسطة قفل على شكل كرة 

مـن أسـفل   مفصـلة  ومزود ب، (X)يغلق بشكل عكسى
المحفظة  وجنب تح المحفظة بشكل كامل،لتساعد على ف

حـاجز   ٢وتحتوى علـى   على شكل مروحة) السفلية(
  .داخلى لفصل المحفظة إلى ثالث جيوب من الداخل

: ١٩١٤(وفى فتـرة الحـرب العالميـة األولـى    
كان نتيجة التغيـرات االقتصـادية والثقافيـة    ) م١٩١٩

انتشرت المحفظة البسيطة فكانت عبارة عـن محفظـة   
: ١٩٢٥وفي الفترة من دون أى اشغال يدوية، مطوية ب
وتحتوى ذات الشكل المظروفي  المحفظةسادت  ١٩٣٠

من الداخل على جيب بغطاء وعدة حواجز ذات اطـار  
  ،معدنى من أعلى للغلق

  

   
  المحفظة فى القرن الثامن عشر :٦صورة رقم 

ww.designerhandbagspro.com      

  
  القرن الثامن عشر -ةمزخرفة بلوحمحفظة  :٧صورة 

http://dianepernet.typepad.com 
  

 
قرن التاسع عشرمن الجلد محفظة  :٨صورة   

http://dianepernet.typepad.com 

  

  ذات اإلطارالجلد محفظة من : ٩صورة 
Purses-http://www.ebay.co.uk/sch/Wallets  
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). ١٠(كما فـى صـورة  ويتم حملها تحت الذراع 
المحفظة تحتوى على حـواجز أو فواصـل   وأصبحت 

 , wilcox(م ١٩٢٦في عام  حواجز ٧كثيرة تصل إلى 

1999, p.83.(  

  
  الشكل المظروفيمحفظة ذات  :١٠صورة 

http://www.ebay.co.uk/sch/Wallets-Purses-
/175769/i.html 

 المحفظـة أصبحت  ١٩٣٠وفي فترة الثالثينيات 
فـي فتـرة   أمـا  هي السـائدة ،   المستطيلةالصندوقية 

تخدمت السوست في غلـق المحفظـة،   اساألربعينيات 
وأصبحت أكبر حجماً وأكثر أناقة وإتساعاً لحمل لوازم 

). ١١(المرأة ويتم صناعتها من الجلود الفأخرة صورة 
ظهرت المحفظة المطوية ثالث طيات التى تحتوى على 
مفاتيح وجيب سوسته للعملة المعدنية وحاجز بعـرض  

تمسـاح فـى   المحفظة للعملة الورقية واستخدم جلـد ال 
وكذلك ظهرت المحفظة متعددة  ).١٢(صورة صناعتها 

اتجاهات الفتح، ففى الجهة األمامية تفتح بواسطة االطار 
لوضع العملة المعدنية ومن الجهة الخلفية تفتح كمحفظة 
ثالثية الطيات وبها تفريغ للصور الفوتوغرافية وكـذلك  

  ).١٣(عدد من الجيوب العرضية كما يظهر فى صورة 

  
  محفظة تغلق بواسطة دائرية :١١صورة 

http://www.ebay.co.uk/sch/Wallets-Purses-
/175769/i.html 

  
  محفظة المفاتيح :١٢صورة 

http://www.ebay.co.uk/sch/Wallets-Purses-
/175769/i.html 
 

  
  محفظة ذات االتجاهين :١٣صورة 

http://www.ebay.co.uk/sch/Wallets-Purses-
/175769/i.html 
ت وفى النصف الثانى من القرن العشرين استخدم

النساء المحافظ المطوية ثنائية الطى أو ثالثية الطي مع 
زيادة عدد الجيوب الداخلية وكانت تصنع مـن الجلـد   
الطبيعى ومزودة من الداخل بجيـب سوسـته لحمـل    
العمالت المعدنية مع وجود تفريغ للصور الشخصية أو 

  ).١٤(بطاقة الهوية، كما فى صورة 

  
  ثنائية الطى وثالثية الطيمحفظة  :١٤صورة 

http://www.ebay.co.uk/sch/Wallets-Purses-
/175769/i.html 
ومع بداية الثمانينـات ظهـرت المحفظـة ذات    
الجيوب الصغيرة لوضع بطاقة االئتمان حيث كان أول 

دت الحاجة إلى استخدام لهذه البطاقات فى السبعينات وج
وضعها داخل المحفظة فـى الثمانينـات ثـم ظهـرت     
المحفظة المضاف لها جيوب طولية وجيوب عرضـية  
بعرض المحفظة لحمل العمالت الورقية أو المسـتندات  
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الورقية أما الجيوب الطولية فاستخدمت لوضع الكروت 
صورة . (Credit)وبطاقات الهوية ويسمى جيب كريدت 

                   ت محــافظ للكــروت فقــطوكــذلك اســتخدم ).١٥(
(Credit Card wallets)     تحتوى على عـدد كبيـر مـن

الشفافات تظهر منها بيانات الكروت، كما فى صـورة  
)١٦.(  

 
محفظة جلد مطوية: ١٥صورة   

http://www.ebay.co.uk/sch/Wallets-Purses-
/175769/i.html 

 
  محفظة الكروت :١٦صورة 

http://www.ebay.co.uk/sch/Wallets-Purses-
/175769/i.html 

لهـا تصـميمات    المحفظـة وبعد ذلك أصـبحت  
مختلفـة   تصنع من خاماتوأشكال وموديالت عديدة، و

خطوط تصميمها ات إتجاه إختالفمع . من جلد وأقمشة
  .تبعا لما تحتاجه المرأة فى األيام القادمة داخل المحفظة

محفظـة   اإلتجاهات الحديثة فى خطوط تصـميم : ثانياً
 :النسائيةالنقود 

من خالل إطالع الباحثة وتصفحها للعديـد مـن   
مواقع شبكة اإلنترنت الخاصة بأشهر المصمميين فـى  

  :العالم مثل
 Prada – Gucci- Kate Spade) - Judith Leiber (  

http://worldof.judithleiber.com  
http://www.prada.com  
http://www.gucci.com  
http://www.katespade.com 

اإلتجاهـات   عمال التى توضـح بعض األ تفوجد
الحديثة فى خطوط التصميم محفظة النقود ومن أهم هذه 

شكال وخطوط تصميم محفظـة  أفى التنوع   االتجاهات
النقود وزيادة التفاصيل الداخلية والخارجية من الجيوب 

 في ظـل التطـور التكنولـوجي   لتلبى احتياجات المرأة 
رغم أن المحفظة كانـت مصـممه أصـالً    لمقتنياتها، ب

ال ان في المجتمـع الحـديث اصـبحت    إلتحمل النقود 
ان، بطاقة الهويـة،  لحمل  بطاقات االئتم اًتستخدم غالب

، وبطاقة النادي، الصور رخصة القيادة  ودفتر الشيكات
الخ مما ادى ..... الفوتوغرافيه، بطاقات العمل والمفاتيح
وفيما يلى توضيح  .إلى التنوع فى فى خطوط تصميمها

  .لذلك

 النسائيةأشكال وخطوط تصميم المحفظة  :٥جدول 
 :Bifold ة مطويةمحفظ-١

بطاقات االئتمان بها جيوب لصف تنمالمحفظة تطوي من 
 الورقيـة  للعمـالت  جيوباجز بعرض المحفظة وحوو
من بيكون اصغر ا هحجمالمعدنية وجيب بغطاء للعملة و

 المحفظةوضح شكل ت )١٧( صورةوال .األنواع األخرى
بطاقـات  التى تتكون من ثالث جيوب ل Bifoldمطوية ال

تسـتخدم   اجز بعرض المحفظةحوالاالئتمان وأثنين من 
  .المعدنيةجيب بغطاء للعملة و الورقية عمالتلحمل ال

 
 Bifold محفظة مطوية :١٧صورة 

http://www.katespade.com  
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 ٥جدول  :تابع

 :Trifoldة ثالثية الطىمحفظ-٢
حجمها عنـد  حيث يكون ب ة،تطوي أكثر من مر محفظة
فهـى اكبـر   حجمها وهى مغلقـة،  ثالثة أضعاف الفتح 

المـال،  ، تسـتخدم لحمـل   bifolds محفظة وأوسع من
بطاقات، والصور، ودفـاتر الشـيكات فـي بعـض     الو

تحتوى علـى  كبسون معناطيسى ، تغلق بواسطة األحيان
فتحـة   اثني عشر للكروت والبطاقات تصل إلى فتحات 

وضح شـكل  ت )١٨(صورةوال .للعملة ةسوستب جيبوبها 
  . Trifoldة الطى يثالث المحفظة

  
  Trifoldظة مطوية ثالثى  محف :١٨صورة 

http://www.gucci.com   

  (Envelope):المظروفية المحفظة-٣
مسطحة مربعة أو مستطيلة ذات غطاء علـوي   محفظة

قد يكون لها مقاسات عديدة وقد تمسك باليـد أو  " قالب"
لتحمل على  تزود بسلسلةويمكن ان توضع تحت الذراع 

وضح ت )١٩( صورةوال، )يةالسوفل(بالجنب تركب الكتف
تتكون من اثنـي عشـر   التى المظروفية  المحفظةشكل 

 بعرض المحفظـة وثالث حواجز داخلية للكروت فتحات 
  .وجيب بسوستة للعملة

  
  )Envelope(المحفظة المظروفية  :١٩صورة 

http://www.gucci.com   

 :Frameالمحفظة ذات اإلطار-٤
وتغلق بواسطة أعلى معدنى من  طارمحفظة يحيط بها إ

حواجز  وتتكون من عدة فاخطقفل مغناطيسى أو مشبك 
 .وجيـب بسوسـتة للعملـة    بعـرض المحفظـة  داخلية 

  .المحفظةوضح شكل ت) ٢٠(صورةوال
  

  )clutch(المحفظة الكالتش :٢٠صورة 
http://www.prada.com   

 :Cion Purseمحفظة العملة -٥
ات أشـكال مختلفـة لحمـل العملـة     محفظة صغيرة ذ

المعدنية، قد تكون مثبتة بحقيبة اليد تغلـق بسوسـتة أو   
ل اشـك األوضـح  ت )٢١( صـورة وال. مشبك أو إبـزيم 

  .المختلفة من محفظة العملة
  

  
  Cion Purseمحفظة العملة  :٢١ صورة

http://www.gucci.com   
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  ٥جدول  :تابع
  : Frensh Purseفظة الفرنسية المح -٦

تفتح من جهـة األمـام وجهـة    محفظة قصيرة مطوية 
جانبين  مكون منالخلف وجيب بغطاء به األمام الخلف، 

 ،جيب عملـة و وأثنين من الحواجزات طاقللببهم فتحات 
ألوراق الماليـة وبطاقـات   هذه المحفظة لحفظ اتستخدم 
لفرنسية المحفظة اوضح شكل ت) ٢٢( صورةوال. االئتمان

التى جيب للعملة بغطاء، وثالث حواجز جهتين من جيب 
جيـوب للبطاقـات    ٥الكريديت تتكون كل جهـة مـن   

  .والكروت

 
  Frensh Purseالمحفظة الفرنسية   :٢٢صورة 

http://www.katespade.com 

 :zip aroundيةمحفظة بسوستة دائر-٧
 من أعلى والجانبين غلق بواسطة سوستة دائريةمحفظة ت

للكروت بعرض المحفظـة   جيب أربع فتحاتتتكون من 
وبالوسط جيـب بسوسـتة   الداخلية  وأثنين من الحواجز

المحفظـة  ويوجد منها نوع أخر وهى لإلحتفاظ بالعملة 
تتكون من جهتين كل جهة تغلـق   ذات سوسته مزدوجة

سـتة عشـر   ستة منفصلة الجهة األولى تتكون من بسو
بعرض المحفظة أما الجهـة   جيب جيب للكروت وأربع

ـ األخرى تتكون من أربع  بعـرض المحفظـة   ز واجح
ل اشـك أ وضحت )٢٣( صورةوال. بسوستة للعملة وحاجز
  .التى تغلق بواسطة سوستة دائرية المحفظة

  
  zip around  محفظة بسوستة دائرية :٢٣صورة 

http://www.gucci.com   

 :Passport Caseة جواز السفرفظحم-٨
 لحمل جواز السفر وثائق السفر وتذاكر الطيرانتستخدم 
، تتميز باالناقة والعمليةوول اليد خالل الرحالت افي متن

كبسون مغناطسى للغلق من  أو وتغلق عادةً بإبزيم أو قفل
ثـالث فتحـات   واف لبطاقة الهويـة  شباك شف بهاأعلى 

  .كروتالبطاقات 
الجهـة األولـى   سوست تتكون من جهتين يغلقا بواسطة 

، شـباك  للكروت والبطاقـات عشرة فتحات  تتكون من
ع ابزيم م محموللهاتف الوجراب لللهوية، شفاف مفرغ 
  .للغلق

أربع جيوب عرضية بعرض والجهة األخرى مكونة من 
 .عملـة ة للحاجز بسوستوأثنين من الحواجز و، المحفظة

 .المحفظةوضح شكل ت )٢٤( صورةوال

  
  Passport Caseمحفظة جواز السفر  :٢٤ صورة

http://www.gucci.com   
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 ٥جدول  :تابع

 :wristletsمحافظ المعصم -٩
غلق بواسـطة  ، تبها حزام لتوضع على المعصممحفظة 
ات داخلية للكـروت وتتسـع   لها فتحمن أعلى و سوستة

لوضع المال وبعض األغراض من الداخل وبها جيـب  
 )٢٥( صـورة وال .داخلى بسوسته لوضع العملة الفضية

  . المحفظةوضح شكل ت

  
  wristletsمحافظ المعصم : ٢٥صورة 

http://www.katespade.com  
 :keycases  المفاتيح حافظة -١٠

المفـاتيح   كال مختلفـة لحمـل  محفظة صغيرة ذات أش
وحفظها، يوجد منها نوع عبارة عن محفظة ثالثية الطى 

خاصـة   يةمعدنصغيرة مثبت فى المنتصف عدة حلقات 
كـيس بسوسـته   عبارة عن ويوجد نوع أخر  ،لمفاتيحبا

 .بهـا حلقة بسلسلة لوضع المفـاتيح   مثبت بداخلةعلوية 
  .المفاتيح محفظةل اشكأ وضحت )٢٦( صورةوال

  
  keycasesحافظة المفاتيح   :٢٦صورة 

http://www.katespade.com  

 :idcasesمحفظة لبطاقة الهوية -١١
التعريـف مثلمـا   بطاقة  أوحمل بطاقة الهوية تستخدم ل

بطاقـة  وكـروت  ويوجد بهـا جيـوب لل  يوحي أسمها، 
شباك مفرغ شفاف لبطاقـة  حيث تحتوى على  ،االئتمان
بطاقـة  وكـروت  لوضـع ال فتحات جيب ثالث والهوية 
  .المحفظةشكل  وضحت ) ٢٧(صورةوال .االئتمان

  
    idcasesمحفظة لبطاقة الهوية  :٢٧صورة 

http://www.katespade.com 

 :Cosmetic Caseالتجميل  محفظة -١٢
ل اشـك أم واحجأ وهى ذاتلحمل أدوات التجميل تستخدم 
وعـادة   ،الماءمبطنة بقماش ضد ما تكون غالباً مختلفة، 

، وليس بها أى جيـوب أو  سوستة أو إبزيم تغلق بواسطة
  .المحفظةشكل  وضحت ) ٢٨( صورةوال .حواجز داخلية

  
  Cosmetic Caseمحفظة التجميل  :٢٨صورة 

http://www.gucci.com  

 checkbook Wallet:شيكاتالدفتر  ةحفظم -١٣

ول اليـد  افي متنوسيلة للحفاظ على الضروريات المهمة 
هذه  تتميزو دفتر شيكات والمبالغ النقدية التنقل مثلخالل 

شيكات وتغلق عـادةً  اللحمل دفتر  المحفظة بجيب كبير
شـباك شـفاف    وبهاكبسون مغناطسى  أو بإبزيم أو قفل

 صـورة وال .كروتوالبطاقات للفتحات و لبطاقة الهوية 
  .المحفظةشكل  وضحت )٢٩(

  
 checkbookمحفظة دفتر الشيكات : ٢٩رة صو

Wallet  
http://www.katespade.com  
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 ٥جدول  :تابع

 :Card Caseمحفظة البطاقات  -١٤
صغيرة صلبة أو ناعمة لحمل بطاقـات العمـل    محفظة

 داخلية من البالستيك جرابات بهاتغلق بإبزيم  والكروت
 صـورة وال. بطاقات االئتمـان ولحمل الكروت  الشفاف

  .المحفظةشكل  وضحت )٣٠(
  

  
  Card Caseمحفظة البطاقات  :٣٠صورة 

http://www.katespade.com  
مفردات تصميم المحفظة النسـائية فـى ضـوء     :اًثالث

  :اإلتجاهات الحديثة
  :الخارجي للمحفظة تصميملا -أوالً

ويتكون المحفظة الذي يشكل الجزء الخارجي من 
  :من
  :Front)وجه المحفظة(األمام  - أ

ويطلق عليه أصـحاب المهنـة وش المحفظـة،    
وتتنوع األشكال الخاصة بوجه المحفظـة بـين الكبـر    
والصغر في الطول والعرض ليفرز لنـا العديـد مـن    
الموديالت التي تؤثر علي المظهر العام للمحفظة، حيث 

  .يتم علي أساسه تحديد حجم المحفظة وشكلها ككل
  :Back) ظهر المحفظة(الخلف  -ب

لمحفظة، ويتصل لثاني واألساسي المكون الجزء ال
نه ينال قدًرا أقـل  إباألمام ويأخذ نفس مقاس األمام إال 

  . من األفكار التصميمية
  :Gusset) الجانب(السوفلية  - ج

الجزء الذي يركب مع األمـام والخلـف ممـا     هو
ـ  ىوعل واتساعاً،أكبر حجماً  المحفظة يجعل تم أساسه ي

الجانـب وتصـميمه    ويؤثر شكل المحفظةضبط  شكل 
ور دحيث أن له ال المحفظةعلى اإلطار الخارجي لجسم 

قد يجعلها أصغر المحفظة أو األساسي فى تحديد اتساع 
مـن حيـث   ) الجانب(، ويتنوع السوفلية اًحجماً وضيق

  :إلي المحفظةتصميمه وطريقة تركيبه في 
   المحفظةالمتصل ب) الجانب(السوفلية  -١
  .لمنفصل عن المحفظةا )الجانب(السوفلية  -٢
  

  
  :Flap غطاء المحفظة -د

يتميز ببساطة التصميم حيث تنحصر وظيفته فـي  
، وذلك عن طريق تركيب  قفل أو المحفظةإحكام غلق 

كبسول مغناطيسي وال يمكن النظر إلي تصميم أغطيـة  
ة نظرة وظيفية فحسب نظرا ألنها تحمل العديـد  محفظال

ة بـأكثر  محفظلمن التصورات فيمكن أن يصمم غطاء ا
  :من رؤية وذلك عن طريق

  . المحفظةإعادة صياغة خط حافة غطاء  -
التنوع في تصميم حياكة الخط الخـارجي للغطـاء    -

  .أو كردون) بييه(فلتوفيمكن تركيب 
  :Under Flapبطانة الغطاء  -

وهى أسفل الغطاء وتنفذ من الخامـة األساسـية   
فـتح  نظراً لظهورهـا الواضـح عنـد     للمحفظةنفسها 
وحتى تزيد مـن قيمتهـا خاصـة إذا كانـت      المحفظة
، ويمكـن ان تـزود   منفذة من الجلد الطبيعي المحفظة

بطانة الغطاء ببعض الجيوب مثل جيـب كريـديت أو   
جيب مراية بعرض المحفظة أو شباك تفريـغ للصـور   

الجـزء الخـارجي   يوضح بعض أشـكال   )١(شكلالو
  .للمحفظة
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  ارجي للمحفظةالخ بعض أشكال التصميم :١شكل 
   :)الفرشة(للمحفظةالداخلى  تصميملا: ثانياً

يعـد  عند فتح المحفظة والذى يظهر وهو الجزء 
التصميم الداخلى للمحفظة أهم النقاط التى تلعـب دوراً  

خطـوط  مؤثراً فى تصميم المحفظة، ألن على أسـاس  
لتلبـى  تصميمه يتحدد الغرض الوظيفى من المحفظـة  

ما كبيـرا  اينال هذا الجزء اهتملذلك ، احتياجات المرأة
من المصمم حيث يتركز فيه أغلب األفكار التصـميمية  

  .الجزء الذى يستخدم فى حفظ األغراضنه أل نظراً
  ٢٠: ٦به مـن  وح عدد الجيوب الموجودة اويتر

ومـن  . بأحجام مختلفة لحمـل األشـياء الثمينـة    بجي
للمحفظة الداخلى  تصميمالشروط الواجب توافرها في ال

و أن يكون حجمه من الداخل اقل من حجـم الجـزء   ه
الخارجى حسب كمية التفاصيل الداخلية بحيث ال تكون 

 مـن الجـزء الخـارجى    يةأكبر فتظهر الجيوب الداخل
ويتكون التصـميم  . وتعيق عملية غلق المحفظة أو طيها

 –الشـباك  –الحـاجز  –الداخلى من الجيوب بأنواعهـا 
  ).٢(كما في شكل ، شفافات –القالب 

  :pocketsالجيوب  -أ

ـ حمتعد الجيوب من المالمح المميزة فـي ال  ة، فظ
وهي من اللمسات الظاهرة الجذابة في التصميم ، وعلى 

عتباره عند التصميم شكل الجيب إالمصمم أن يضع في 
وحجمه وموضعه، وعالقته ببقية عناصر التصميم، كما 

حجم من حيث لجيوب ليجب أن يراعي الناحية الوظيفية 
بطاقة  -كروت العمل -بطاقة االئتمان -لعملة الورقية ا

  .رخصة القيادة -الهوية
  :Pockets Typesأنواع الجيوب 

المحفظـة  تصنف أنواع الجيوب التي تستخدم في 
  :عامة إلي

  ) (Creditجيب كريدت -١
 للحفاظ على بطاقات االئتمـان يستخدم جيب هو 

خل شق داوالكروت ويوجد منه نوعين نوع عبارة عن 
، أما النـوع األخـر   مساحة محدودة في خامة المحفظة

بعـرض  ) مراية(وهو عبارة عن عدة شرائط من الجلد 
الجيب يتم حياكته وتثبيته مع بطانة الجيب ثـم تثبـت   
شرائط الجلد متتالية كل واحدة تلـو األخـرى بحيـث    

كمـا فـي   . التظهر بطانة الجيب من على سطح الجلد
  ).٣(شكل

  

 
عض أشكال التصميم الداخلي للمحفظةب :٢شكل   

  
  كريديتجيب  :٣شكل 
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  :جيب العملة -٢
على العملة المعدنيـة ،   للحفاظ يستخدم جيب هو 

قطع إضافية تثبت على المحفظة حيـث  وهو عبارة عن 
تجهز بشكل منفصل عن المحفظة، وتثبت في المكـان  

أشكاال متعددة مثل المربع  وله المحدد لها في المحفظة،
، تغلق بواسطة سوسته أو إطار معدنى أو المستطيل أو

كما في شكل  بغطاء قالب يغلق بواسطة كبسون ممغنط،
)٤(.  
  :جيب السوستة -٣

يغلق بواسـطة  بأنه هذا النوع من الجيوب  يتميز
يتم عمل تفريغ أوشق داخل مساحة محدودة في  سوستة،

خامة المحفظة وتثبت السوستة والجيب علي حدود الشق 

لخلف بحيث ال يظهر من الجيـب سـوى أسـنان    من ا
السوستة،  وفى بعض االحيان يركـب بـه  برقـع أو    

  ). ٥(مراية، كما في شكل
  :جيب فلتو -٤

تتصف هذه الجيوب بأنها جيوب مسطحة تمتـاز  
، وهو شريط رفيـع مـن الجلـد    )الفلتو(شريطبوجود 

سم، مثني من النصف ويستخدم إلنهاء ١عرضه النهائي 
لتزيين إلي جانب التنظيف، وهو يشبه إلـي  الحواف أو ل

حد كبير البييه في المالبس، ويوجد منـه أنـواع تبعـا    
مثني من جهـة   -لطريقة تركيبه غير مثني من الجهتين

  .)٦(شكل . مثني من الجهتين -واحدة

 
جيب عملة بقالب :أ -٤شكل   

 
جيب عملة بإطار :ب -٤شكل   

 
جيب عملة بسوستة :ج-٤شكل   

  

 
  جيب سوستة :أ -٥شكل 

 
جيب سوستة برقع :ب -٥شكل  ةيجيب سوستة بمرا :ج -٥شكل    

   
  جيب فلتو :٦شكل 
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  :جيب مراية -٥
شريط عريض من هو جيب مسطح يتميز بوجود 

الجلد يركب فى قماش البطانة ويظهر هذا الشريط الجلد 
  ).٩(كما في شكل راية، عند بداية كل جيب ويسمى بالم

 

  
  جيب مراية :٩ شكل

  :Dividerالحاجز  -ب
هو الجزء الذي يستخدم لتقسيم الجزء الـداخلي مـن   

، وهو عبـارة عـن   المحفظة الى جزئين أو عدة أجزاء
من قماش البطانة المقوى بعرض المحفظة ليفصل  قطعة

المحفظة من الداخل إلي جزئين، ويوجد نوع أخر يطلق 
بسوسته عبارة عن قطعتـين مـن قمـاش     علية حاجز

البطانة بعرض المحفظة يركب بهما البرقع والسوستة، 
ويثبت في المحفظة من أسفل أو من الجـانبين أى فـي   

حاجز كمـا فـي    ٣:٢السوفلية، وتوجد محافظ بها من 
   ).١٠(شكل 

  
  حاجز بسوستة :١٠شكل

  : الشباك -ج
تظهـر  هو تفريغ من البالستيك الشفاف فى الجلد ل

منه بيانات البطاقة الهوية أو رخصة القيادة أو بطاقـة  
النادى دون الحاجة إلى إخراجها، ويأخذ التفريغ شـكل  

خـط الخـارجى لشـكل    الالمستطيل مع اإلختالف فى 
المستطيل سواء مستقيمة أو دائرية أو ناقصة، كما فـي  

  .)١١(شكل 

  
  الشباك :١١شكل 

  القالب  -د
مسـتقلة تثبـت مـن    هو محفظة صغيرة إضافية 

منتصفها على طرف المحفظة، تغلق بواسطة كبسـون  
ممغنط وبها تفريغ من البالستيك الشفاف لحفظ البطاقات 

  .)١٢( كما في شكوالكروت 
  :Accessoryاإلكسسوار -هـ

ويشمل  السوستة، واإلبزيم، والحلقات، واألزرار، 
جـرار  والكبسول، والمشابك واألشـرطة، واألقفـال و  

وصورة ) ١٣(كما في شكل) البرواز(اإلطارالسوستة و
)٣١.(  

  
  

  
  القالب :١٢شكل 
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  بعض االكسسورات :١٣شكل 

 
  الكبسول المغناطيسى: ٣١صورة 

  :الشنبر -و
إطار من الجلد يحيط بالمحفظة، كما فـي شـكل   

)١٤.(  

     
  الشنبر :١٤شكل 

  وتضمن: لرابعالمحور انتائج 
  لمحفظة النقود النسائيةالمقترحات التصميمية : رابعاً

تم وضع أحد عشر مقترح تصميمى مبتكر لمنـتج   -١
محفظة النقود النسائية من قبل الباحثـة اعتمـدت فـى    

مـة الوظيفيـة   ءتصميمها البنائى والزخرفى على المال
حديثاً  بنـاءاً علـى   للمحفظة فى ظل احتياجات المرأة 

 والتى يمكن إىجازها فـى نتائج الدراسة االستطالعية 
  :المتطلبات التالية

  أماكن لحفظ بطاقات الهوية واالئتمان  -١
  أماكن لحفظ رخصة القيادة والصور الشخصية  -٢
  أماكن لحفظ العملة الورقية  -٣
  واألوراق  دفتر الشيكاتأماكن لحفظ  -٤
  أماكن لحفظ بطاقة النادي -٥
  )الكروت(أماكن لحفظ بطاقات العمل  -٦
  أماكن لحفظ العملة المعدنية -٧
  اتيح أماكن لحفظ المف -٨

وبناءاً على تلك اإلحتياجات تم وضع المقترحـات  
) ٢٤:١٥(التصميمية التى تظهـر فـى األشـكال مـن    

لتوضيح التصميم الخارجى والتصميم الـداخلى لألمـام   
وكذلك التصميم الخارجى والتصميم الداخلى للخلف لكل 
مقترح تصميمى، وقامـت الباحثـة برسـم التصـاميم     

 (Adobe Illustrator CS3)المقترحة باسـتخدام برنـامج  
  .وهو يعد من أقوى برامج الرسم ثنائية االبعاد

 
 التصميم من األمام

 
 التصميم من الخلف

 
  التصميم الداخلى لألمام

 التصميم الداخلى للخلف
التصميم األول  :١٥شكل   
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  التصميم من األمام عند الغلق 

  
  التصميم الخارجى مفتوح

  

 
  التصميم من الخلف عند الغلق

  
  التصميم الداخلى مفتوح

التصميم الثانى  : ١٦شكل   

 
يم من الخلفالتصم  التصميم من األمام

 
تصميم كيس المفاتيح من األمام    

 
 تصميم كيس المفاتيح من الخلف

التصميم الثالث :١٧شكل   

 
 التصميم من األمام

 
 التصميم من الخلف

 
  التصميم الداخلى من األمام

 التصميم الداخلى من الخلف
  التصميم الرابع  :١٨شكل 

 
التصميم من الخلف  التصميم من األمام   

 تصميم األمام من الداخل
 

 تصميم الخلف من الداخل
التصميم الخامس  :١٩شكل   
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 التصميم من األمام

 
 التصميم من الخلف

 
 التصميم الداخلى لألمام

 
 التصميم الداخلى للخلف والوسط

التصميم السادس :٢٠شكل   

 
 التصميم من األمام 

 
 التصميم من الخلف 

 
 التصميم الداخلى لألمام

 
 التصميم الداخلى للخلف

  التصميم السابع  :٢١شكل 
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  التصميم من األمام

  
 التصميم من الخلف

 

 

  

  
    م الداخلىمكونات التصمي

 التصميم الداخلى
  التصميم الثامن :٢٢شكل

  
  التصميم من األمام

  
  التصميم من الخلف

  التصميم الداخلى لألمام

  

  
  التصميم الداخلى للخلف

  التصميم التاسع :٢٣شكل 
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  التصميم من األمام

  
  التصميم من الخلف

   
  التصميم الداخلى لألمام

  

   
  

 التصميم الداخلى للخلف

  التصميم العاشر  :٢٤شكل 
  

 
  التصميم من األمام

  

  
  التصميم من الخلف

  

 
  ١التصميم الداخلى 

  

  
  ٢التصميم الداخلى 

  التصميم الحادى عشر :٢٥شكل 
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اراء كالً من المتخصصين والمنتجـين فـى   : خامسا
  : التصاميم المقترحة
أن متوسط درجة المحـور  ) ٦(يتضح من الجدول

األول الخاص بالجانب الوظيفى للتصـاميم المقترحـة   
درجة، والنسبة المئوية مـن  ) ٢٧‚٣: ٢٣(تراوحت من

، أما المحور الخاص بالجانـب  %) ٥٦‚٩%: ٤٧‚٩(
الجمالى  تراوحت متوسط درجة التصاميم المقترحـة  

                 درجـة، والنسـبة المئويـة مـن     ) ١٦‚٧: ١٣‚٣(من 
أمـا متوســط الدرجــة الكليــة  %)  ٣٤‚٨%: ٢٧‚٧(

درجـة،  ) ٤٤: ٣٧‚٦(لالستبيان ككل ترأوحـت مـن   
  %). ٩١‚٧%: ٧٨‚٣(والنسبة المئوية من

 كما يتضح مما سبق أن أفضل التصـاميم وفقـاً  
الـوظيفى  (فى محاور االسـتبانة   آلراء المتخصصين

الحادى عشر، السابع، (بالترتيب هى كاآلتى) والجمالى
وقد يرجع السبب فى ذلك إلى أن هـذه   .)األول، الثانى

ها من حيث  الشكل العام التصاميم تتفق خطوط تصميم
والنسبة والتناسب بـين أجـزاء التصـميم واإلتـزان     
واإليقاع الخطي مع االتجاهات الموضة العالميـة فـى   
ظل التطور التكنولوجى الحديث، كما تتفق التصـاميم  
مع إحتياجات المراة من حيث سهولة اإلستخدام وحجم 
جسم المراة ومجاالت عملها وتتناسبها مـع مقتنياتهـا   
الحديثة وكذلك تالئم التصميم الداخلى مـع التصـميم   
الخارجى  له، كما أشار المتخصصين بقابلية التصاميم 
للتنفيذ والتسويق، تعد التصاميم المقترحة إضافة جديدة 

والصـور التاليـة   . فى مجال تصميم المحافظ النسائية
  .توضح ترتيب التصاميم

  لمتوسط درجة تقبلهم للتصاميم المقترحة  توزيع أفراد العينة من المتخصصين :٦جدول 
 
  م

  
  التصميم

  الشكل الكلى  الجانب الجمالى الجانب الوظيفى
متوسط

 الدرجة الكلية
النسبة
 المئوية

متوسط
 الدرجة الكلية

متوسط الدرجة   النسبة المئوية
  الكلية

النسبة 
  المئوية

  % ٨٧‚٥  ٤٢  % ٣٢‚٧  ١٥‚٧  % ٥٤‚٨  ٢٦‚٣  األول  ١
  % ٨٦  ٤١‚٣  % ٣٣‚ ٩  ١٦‚٣  % ٥٢‚ ١  ٢٥  الثاني  ٢
  % ٧٩‚ ٢  ٣٨  % ٢٩‚٢  ١٤  % ٥٠  ٢٤  الثالث  ٣
  % ٧٨‚٣  ٣٧‚٦  % ٢٧‚٧  ١٣‚٣  % ٥٠‚٦  ٢٤‚٣  الرابع  ٤
  % ٨٥‚٢  ٤١  % ٣١‚٢  ١٥  % ٥٤‚٢  ٢٦  الخامس  ٥
  % ٨٢‚٤  ٣٩‚٦  % ٣٣‚ ٩  ١٦‚٣  % ٤٨‚ ٥  ٢٣‚٣  السادس  ٦
  % ٨٩‚ ٦  ٤٣  % ٣٣‚٣  ١٦  % ٥٦‚٣  ٢٧  السابع  ٧
  % ٨١‚٢  ٣٩  % ٣٣‚٣  ١٦  % ٤٧‚٩  ٢٣  الثامن  ٨
  % ٧٩‚٨  ٣٨‚٣  % ٢٩‚٢  ١٤  % ٥٠‚٦  ٢٤‚٣  التاسع  ٩
  % ٨٦‚٦  ٤١‚٦  % ٣٣‚٩  ١٦‚٣  % ٥٢‚٧  ٢٥‚٣  العاشر  ١٠
  % ٩١‚٧  ٤٤  % ٣٤‚٨  ١٦‚٧  % ٥٦‚٩  ٢٧‚٣  الحادى عشر  ١١

  

      
  

  المركز الرابع  المركز الثالث نىالمركز الثا المركز األول
  .كما هو موضح بالصورالتالية) العاشر، الخامس،السادس، الثامن(ثم يأتى بعدها فى الترتيب التصاميم 
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  منالثاالمركز   المركز السابع  المركز السادس  المركز الخامس
  .كما هو موضح بالصورالتالية). التاسع، الثالث، الرابع(ويأتى فى النهاىة التصاميم 

     
  المركز الحادى عشر  المركز العاشر  المركز التاسع

  لمقترحة توزيع أفراد العينة من المنتجين لمتوسط درجة تقبلهم للتصاميم ا :٧جدول 

 م
 

 التصميم
 اإلستبيان ككلالمحور الثانى الجانب الجمالى المحور األول الجانب الوظيفى

متوسط الدرجة
الكلية

متوسط الدرجةالنسبة المئوية
الكلية

النسبة 
 المئوية

متوسط الدرجة 
 الكلية

النسبة 
 المئوية

٢٦‚٣ األول ١  ٥٤‚٨ %  ٣١‚٢ ١٥ %  ٤١‚٣  ٨٦ %  
٢٥‚٣ الثاني ٢  ٥٢‚٧ %  ١٦‚٣  ٣٣‚ ٩ %  ٤١‚٦  ٨٦‚٦ %  
% ٤٧‚٩ ٢٣ الثالث ٣  ١٦‚٧  ٣٤‚٨ %  ٣٩‚٧  ٨٢‚٧ %  
% ٥٨‚٣ ٢٨ الرابع ٤  ٣٥‚٤ ١٧ %  ٩٣‚٧ ٤٥%  
% ٥٠ ٢٤ الخامس ٥  ٣٣‚٣ ١٦ %  ٨٣‚ ٣ ٤٠ %  
% ٥٦‚٣ ٢٧ السادس ٦  ١٦‚٣  ٣٣‚ ٩ %  ٤٣‚٣  ٩٠‚ ٢ %  
% ٥٠ ٢٤ السابع ٧  ٢٧ ١٣ %  ٧٧ ٣٧%  
% ٥٢‚ ١ ٢٥ الثامن ٨  ٣١‚٢ ١٥%  ٨٣‚ ٣ ٤٠ %  
٢٦‚٣ التاسع ٩  ٥٤‚٦ %  ٣١‚٢ ١٥%  ٤١‚٣  ٨٦ %  
٢٤‚٣ العاشر ١٠  ٥٠‚٦ %  ١٦‚٧  ٣٤‚٨ %  ٨٥‚٤ ٤١%  
٢٨‚٣ الحادى عشر ١١  ٥٨‚٩ %  ١٧‚٧  ٣٦‚٨ %  ٩٥‚٧ ٤٦ %  

أن متوسط درجة المحـور  ) ٧(يتبين من الجدول
األول الخاص بالجانب الوظيفى للتصـاميم المقترحـة   

درجة، والنسبة المئوية مـن  ) ٢٨‚٣: ٢٤(تراوحت من 
، أما المحـور الخـاص بالجانـب    %) ٥٨‚٩%:  ٥٠(

الجمالى  تراوحت متوسط درجة التصاميم المقترحة من 
            %:٢٧(درجة، والنسـبة المئويـة مـن    ) ١٧‚٧: ١٣(
، أما متوسط الدرجة الكلية لالستبيان ككـل  %) ٣٦‚٨

ويـة مـن   درجة، والنسبة المئ) ٤٦: ٣٧(تراوحت من 
)٩٥‚٧%:٧٧ .(%  

 كما يتضح مما سبق أن أفضل التصـاميم وفقـاً  
الــوظيفى (فــى محــاور االســتبانة  آلراء المنتجــين

الحادى عشـر، الرابـع،   (بالترتيب كاآلتى ) والجمالى

من حيـث قابليـة التصـاميم للتنفيـذ     ) السادس، الثانى
واختالفها عن ما هو متواجد باألسواق، وكـذلك تالئـم   

داخلى مع التصميم الخارجى  لها، كما أشار التصميم ال
المنتجين ان التصاميم المقترحة إضافة جديدة فى مجال 

  تصميم المحافظ النسائية
وترى الباحثة أن تفضيل المنتجين لهذه التصـاميم  
يرجع إلى التبسيط فى خطوط التصـميم التـى تـوفر    
عمليات تشغيل خطوط االنتاج داخل مصانع المحـافظ  

يضاً التوافق بين هذه التصـاميم وأمكانيـات   الجلدية، أ
المصانع فى جمهورية مصر العربية، وإختالف خطوط 

والصور التاليـة  . تصميمها عن ماهو موجود باألسواق
  .توضح ترتيب التصاميم
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  المركز الرابع  المركز الثالث  المركز الثانى المركز األول

  .كما هو موضح بالصور التالية)  األول، التاسع، العاشر، الخامس، الثامن(ثم يأتى بعدها فى الترتيب التصاميم 

    
  الثامنالمركز   المركز السابع  المركز السادس  المركز الخامس

 

      

        المركز التاسع
  .كما هو موضح بالصور التالية). الثالث، السابع(ة التصميمانيويأتى فى النها

  
  المركز الحادى عشر  المركز العاشر

  :درجة تقبل  المستهلكات  للتصاميم المقترحة: سادسا 
ن الخاص بالمسـتهلكات  تم تفريغ بيانات اإلستبيا

بتحويل العالمات التي دونتهـا أفـراد   ، وذلك )٧(ملحق
العينة أمام العبارات إلي درجات، وقد خصص أمام كل 
عبارة مكان تضع فيه المستهلكات عالمة تعبـر عـن   
آرائهن وذلك باعطاء ثالثة درجات للموافق، ودرجتين 

وقـد  ، لموافق إلى حد ما، ودرجة واحدة لغير موافـق 
وبهذا تكون مجمـوع  عبارة ) ١٢(تمل االستبيان علىاش

وبناًءا عليه قامت الباحثـة  . درجة) ٣٦(درجاته يساوى
بحساب متوسط الدرجة الكلية والنسبة المئوية للتصاميم 

  .يوضح ذلك )٨(جدول الوالمقترحة 
أن متوسط الدرجة الكليـة  ) ٨(يتضح من الجدول

  ،)٣٣‚٨: ٢٧‚٨(للتصاميم المقترحة تراوحت من

وقد اتضـح  %)  ٩٣‚٩%:  ٧٧‚٢(والنسبة المئوية من 
ان أفضل التصاميم وفقا آلراء المستهلكات فـى بنـود   

الحـادى عشـر، األول،   (األستبانة بالترتيب كـاآلتى  
من حيث التناسق بين جميـع أجـزاء   ) السادس، الرابع

التصـميم مـع   ) تفاصـيل (التصاميم وتتناسب مكونات
لك تناسب التصاميم مع وكذ. أغراض واحتياجات المرأة
باألضافة إلى اتفاق التصميم . طبيعة وسهولة اإلستخدام

وأشـارت  . الداخلى للمحفظة مع التصميم الخارجى لها
المستهلكات إلى االقبال على هذه التصاميم أن تواجدت 
باألسواق وذلك لتناسب حجم التصاميم مع حجم جسـم  

ئية وتعد المراة وتتفق مع إتجاهات موضة المحافظ النسا
  .إضافة فنية جديدة وتتفق مع ذوقك الشخصي

  العينة من المستهلكات وفقا لدرجة تقبلهم للتصاميم المقترحةأفراد توزيع  :٨جدول 
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 النسبة المئوية متوسط الدرجة الكليةالتصميممالنسبة المئوية متوسط الدرجة الكلية التصميمم
% ٩١‚٧ ٣٣ األول ١ ٢٧‚٨ السابع ٧   ٧٧‚٢ %  
٣٠‚٨ الثاني ٢  ٨٥‚٦ % ٢٨‚٦ الثامن ٨   ٧٩‚٤ %  
% ٧٧‚٨ ٢٨ الثالث ٣ % ٨٣‚٣ ٣٠ التاسع ٩   
% ٨٦‚ ١ ٣١ الرابع ٤ % ٨٠‚ ٦ ٢٩ العاشر ١٠   
٢٨‚٦ الخامس ٥  ٧٩‚٤ % ٣٣‚٨ الحادى عشر ١١   ٩٣‚٩ %  
% ٨٨‚٩ ٣٢ السادس ٦      

  

       
  المركز الرابع  المركز الثالث المركز الثانى المركز األول

  .كما هو موضح بالصور التالية) الثانى، التاسع، العاشر، الخامس، الثامن(ثم يأتى بعدها فى الترتيب التصاميم 

    
  

  
  الثامنالمركز   المركز السابع كز السادسالمر  المركز الخامس

 

   
  

  

       المركز التاسع
  

  .كما هو موضح بالصور التالية ).الثالث، السابع(ة التصميمان يويأتى فى النها

  
 المركز الحادى عشر  المركز العاشر

ضلن هذه التصاميم وترى الباحثة أن المستهلكات ف
وذلك ألنها تتماشي إلي حد كبير مع إتجاهات الموضـة  
الحالية، وباألضافة إلى تناسب التصاميم مع اإلتجاهات 
الحديثة والتطور التكنولوجى، وأنهن يمكـنهن شـراء   
واستخدام مثل هذه التصاميم حيث أنها تلبي جزءا كبيرا 
من إحتياجتهن، وكذلك إختالف خطوط التصـميم عـن   

والصور التالية توضح ترتيـب  . ماهو موجود باألسواق
  .التصاميم
  تضمن: السادس المحور

مـن   لتم اختيار أفضل تصميم بناًء على آراء ك
حيث وجـدت  " المتخصصين، المنتجين، والمستهلكات"

الباحثة أن هناك إتفاقا من جانبهم علي التصميم الحادى 
 –)باترونـات (بنـاء نمـاذج   (عشر وفيما يلى توضيح 

 –مراحـل التشـغيل    –الخامات االساسية والمسـاعدة  
  .)عرض التصميم المنفذ

  :المحفظة الجلدية النسائية) باترونات(بناء نماذج  -١
المحفظـة  ) باترونـات (قامت الباحثة ببناء نماذج 

نمـاذج  ودراسـة   الجلدية النسائية حيث لم يتم تنـاول 
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قد قامت المحفظة الجلدية النسائية من قبل، ف) باترونات(
المحفظة ) باترونات(الباحثة بشرح خطوات رسم نماذج 

ومن خـالل الدراسـة   ). ٨(الجلدية النسائية بملحق رقم
التطبيقية للباحثة وجدت بعـض النقـاط التـى يجـب     

  :وهى) باترونات(مراعاتها عند إعداد النماذج 
 األعتبارات التى تم مراعاتهـا عنـد بنـاء النمـاذج    

  :)الباترونات(
 ي تحديد القياساتالدقة ف -١

  تعامد الخطوط وتوازيها بطريقة صحيحة -٢
الدقة والمهارة في رسـم الخطـوط والمنحنيـات     -٣

  .والقطع بالسكين
لموديل  أسم المنتج والرقم أوالكود المرجعىكتابة  -٤

  .المحفظة

النموذج األساسي والتفصيل والبطانـة  إستخراج  -٥
 .تقويةوال

الخلف، جيب، ، األمام(أسم األجزاءكتابة  -٦
  .)الخ .....طانة،تقوية ب

عدد القطع المطلوبة التى تقص من كل تحديد  -٧
  .جزء

  .جزاء الباترونألعالمات التجميع تحديد  -٨
  .عالمات أو فتحات لتحديد الديكورتحديد   -٩
خياطة التقفيل وعدد الغرز في البوصة تحديد  - ١٠

 .أو طول غرزة في مم

  :المقاسات
 :المحفظة المقاسات المطلوبة إلعداد نموذج

يتم تحديد كال من الطـول والعـرض والعمـق    و
  )مفتوحة ومطوية(للمحفظة عند الغلق وعند الفتح

 سم ١٠‚٧٥  ،عرض سم ١١‚٧٥بعادها عند الغلق أ -
  عمقسم ٣، طول

سـم  ٢١‚٢٥، عرض سم ١١‚٧٥بعادها عند  فتح أ -
  طول

ن ا، وكللمحفظة) باترونات(تم إعداد أربعة نماذج 
  :لتالياكالتسلسل في إعداد النماذج 

  .األصلي النموذج -١

  .النموذج األساسى -٢
  .نموذج التفصيل -٣

 .نماذج العالم -٤

  :األصلى النموذج -١
نموذج رئيسي يعد بوضع خطوط التصميم كلهـا  
عليه بدون مسموحات حياكة أو أى زيـادات للنمـوذج   

  .ويطلق عليه النموذج الكامل
  

  :األساسي النموذج -٢
ع النموذج األساسية من وفيه يتم إستخراج عدد قط

النموذج األصلي بدون مسموحات حياكة أو أى زيادات 
ويطلق عليه النموذج األساسي الصافي الذي تتم عليـه  

 .عملية إستخراج نموذج التفصـيل ونمـوذج العـالم    
والشـكلين التـالىين   . خطوات رسم النموذج األساسى

يوضحان النموذج األساسى للتصميم الخارجى والداخلى 
  .محفظةلل

  
  األساسى للتصميم الخارجى نموذج ل: ٢٦شكل 

  
  األساسى للتصميم الداخلى نموذج ل: ٢٧ شكل

  :نموذج التفصيل -٣
نموذج نهائي تتم عليه عملية التفصيل أو التقطيع 
وتسجل عليه البيانات الالزمـة للقـص مـع إضـافة     

حـول  ) مقدار الحياكة والثنـى والركـوب  (مسموحات
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لنموذج بدقة ووضوح لجميع أجـزاء  الحدود الخارجية ل
م وعند الثنيـات تكـون   لم ٥:  ٣المحفظة وتكون من 

وللحصول . سم وعدد األجزاء المطلوبة من كل قطعة١
م اسـتخد إوية يقـوم المخـتص ب  اعلى مسموحات متس

وية الفرجار االفرجار في أخذ العالمات علي أن تكون ز
  .قائمة على نموذج التفصيل

  :آلتية علي قطع النموذجثم تكتب التعليمات ا
  .أسم كل جزء -١
بيان خطي النصفين األمـامي والخلفـي وجميـع     -٢

  .األجزاء
  .ترقيم األجزاء المطلوب قصها -٣
 .أماكن الحياكة الزخرفية -٤

 .أماكن الجيوب -٥

 .أماكن اإلكسسوارات -٦

 .اتجاه القص -٧

مات المختلفة اللخ) الباترونات(تم إعداد النماذج و
  :وتتكون من حفظةتصميم المالمستخدمة فى 

 ).المحفظة(الجلد  نموذج -  أ

 .البطانة نموذج - ب

   .التقوية نموذج  -ج
  ):المحفظة(الجلد  نموذج -أ

نموذج الخامة األساسية الخارجية التي تصنع منها 
وتستخرج قطع كل جزء من ) الجلد أو القماش(المحفظة 

نموذج الجلـد للتصـميم الخـارجى     أجزائها علي حدا
نمـوذج الجلـد   ) اللسـان  -طـاء  الغ–الخلف –األمام(

جيب سوستة بمراية  –جيب كريديت( داخلى للتصميم ال
. األساسـي  النموذجمن ) جيب كرت –جيب بسوستة –

  ). ٢٩، ٢٨(كما فى األشكال
  :نموذج الجلد للتصميم الخارجى

تصميم الخارجى لالجلد لنموذج تفصيل  :٢٨شكل 
  للمحفظة

  
  

  :تصميم الداخلىنموذج الجلد لل

 
جلد التصميم الداخلى نموذج تفصيل ال :٢٩شكل 

 للمحفظة

  :نموذج البطانة - ب
البطانة باإلستعانة بـالنموذج  ) باترون(يعد نموذج

سـم  ١مع زيادة مقدار حياكة البطانة  محفظةاألساسي لل
الجزء الداخلي  البطانة يمثل نموذجمن جميع الجهات و

كانت لـ جيب كريدت أو جيب سوسـته  جيوب سواء لل
ويتم تحديد ، جيبلكل  بطانة نموذج ، يعدأو جيب حاجز

حجم مقاس نموذج البطانة تبعا للغرض الوظيفى مـن  
الجيب فمثال جيب الكريديت يتحدد على أساس مقـاس  

بـ بطاقة االئتمان من حيث العرض والطول يكون اقل 
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)  ٣٠(والشـكل  . وذلك لسهولة خروج البطاقـة   سم ١
  .يوضح أجزاء نموذج البطانة

   
  أجزاء نموذج البطانة: ٣٠الشكل

  
  :ةالتقوي نموذج – ج

التقوية باإلستعانة بـالنموذج  ) باترون(يعد نموذج 
ويكون بدون زيادات أو أقل مـن النمـوذج   األساسي، 

سم حيث تلصق  فوق المنـاطق  ٠.٤األساسي بحوالي 
بط وذلك لتالفي حـدوث أى سـمك   المراد تقويتها بالض
وبدون مسـافة الوسـط أى عنـد     .عند حدود الحياكة

ويتم إضافة التقوية في هذا  الفواصل حتى يسهل الطوى
 حافـة التصميم بشكل جزئي فى قصات األمام وتقويـة  

 )٣٢، ٣١(شكل ، والإلعطائها الشكل المطلوب الجيوب
يوضح أجـزاء نمـوذج التقويـة للتصـميم الـداخلى      

  . ارجىوالخ

  
تقوية التصميم ) الباترون(أجزاء نموذج  :٣١الشكل 

  الخارجى للمحفظة

  
تقوية التصميم ) الباترون(أجزاء نموذج  :٣٢الشكل 

  الداخلى للمحفظة
  :نموذج العالم -٤

نموذج يعد بدون مسـموحات حياكـة أو أى   هو 
وذج العالم الـذي تـتم   زيادات للنموذج ويطلق عليه نم

عليه عملية أخذ العالم بعد عملية التفصـيل، وتسـجل   
عليه البيانات الالزمة للحياكة حول الحدود الخارجيـة  

كما تؤخذ بعض الخطـوط   للباترون بدقة وعالم الثني، 
الداخلية مثل مكان تركيب السوستة وخط الجيب وخـط  
تة المنتصف األمامي أو الخلفى، وكذلك عالمات السوس

 والخياطة الزخرفية، واألكسسوار وأماكن تثبيت الجيوب
  .)٣٣(  كما فى شكل

  ):باتروناتال(عدد قطع النماذج * 
النماذج المطلوب قصها من الجلد والبطانـة  عدد قطع 
  )٩جدول(: والتقوية

الخامات األساسية والمساعدة المسـتخدمة فـى    -٢
مـواد   –بطانة حرير –جلد طبيعى بقرى: التنفيذ
 –سوسـت  ) كلة بيضـاء  –كلة حمراء (قة الص

  . بالستيك شفاف –كبسون ممغنط 
بعد عملية القص يتم تجهيز ولصق التقوية ثم تتم  - ٣

  .عملية التشغيل والحياكة
  :المراحل المختلفة فى تشغيل التصميم المحفظة -
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  العالم) الباترون(أجزاء نموذج  :٣٣الشكل 
  

  وعدد قطع نموذج أجزاء  :٩جدول 
 أسم الجزءعدد القطعأسم الجزءعدد القطع

)جلد(غطاء المحفظة  ١  بطانة جيب سوسته  ١ 
)جلد(خلف المحفظة  ١  بطانة جيب سوستة بمراية  ١ 
)جلد(أمام المحفظة  ١  بطانة جيب بمراية ١ 
)جلد(لسان المحفظة  ٢  بطانة جيب  صغير ٤ 
)جلد(جيب كريديت  ١ كرت  بطانة جيب ٦   
)جلد(جيب سوسته  ١  بطانة جيب كرت صغير ١ 
)جلد(جيب سوستة بمراية  ١  تقوية األمام ١ 
)جلد(مراية جيب وسط  ٢  تقوية الخلف ٤ 
)جلد(كبير)  وسط(مفصل  ١  تقوية الغطاء ١ 
)جلد(صغير)  وسط(مفصل  ١  تقوية اللسان ١ 
)جلد(مراية جيب  ١  تقوية مراية جيب وسط ١ 
)جلد(ب  صغيرمراية جي ٤  تقوية مراية جيب  صغير ١ 
)جلد(جيب كرت  ٢  تقوية جيب سوستة  ١ 
 تقوية جيب مراية ١ بطانة جيب خلف المحفظة ١
   بطانة جيب كريديت ٢

 
نوع الغرزة   شكل االلة  نوع االلة  وصف العملية  م

  ورقمها
  شكل الحياآة

الجزء  تجهيز ١
) الفرشة(الداخلي 
  .وحياآتهللمحفظة 

  
آينة الحياآة ما

المسطحة 
Durkopp  

  

  
  ٣٠١مقفلة 

 

الجزء  تجهيز ٢
للمحفظة الخارجى 
  وحياآته

تجميع الجزء  ٣
الداخلى للمحفظة 

مع الجزء 
  الخارجى

    
توضح الشكل النهائي للتصميم الحـادى  ) د -٣٢ج،  - ٣٢ب،  -٣٢أ،  -٣٢(والصور:  عرض التصميم المنفذ -

  .شرع
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أمام المحفظة :أ - ٣٢الصورة  

 
خلف المحفظة :ب -٣٢الصورة   

 
)١(المحفظة من الداخل :ج -٣٢الصورة   

 
 

)٢(المحفظة من الداخل: د -٣٢الصورة   
  التوصيات

ثة بمـا  فى ضوء ما تم عرضه من نتائج توصي الباح
  :يلي
االهتمام بدراسة تكنولوجيا تصنيع محفظة النقـود   -١

 .الجلدية
االهتمام بدراسة باقى منتجات الصناعات الجلدية،  -٢

حيث أنها لم تنل حظها من الدراسـات والبحـوث   
العلمية رغم أهميتها للمساهمة في رفع قدرتها علي 

 .المنافسة في األسواق العالمية
رفـع المسـتوى   إنشاء مراكز تدريب متخصصة ل -٣

المهارى للعاملين فى صناعة المحفظـة الجلديـة   
 . النسائية

تطوير برامج التدريب بما يتناسب مع التكنولوجيا  -٤
لهـذه   الحديثة فـى خطـوط التصـميم واإلنتـاج    

 .الصناعة
) ١(تطوير مقرر تصميم المصـنوعات الجلديـة     -٥

الذى يدرس بالفرقة الرابعة بقسم الصناعات الجلدية 

تصاد المنزلى جامعة حلوان مـن خـالل   بكلية االق
إضافة ماتوصل إليه البحث من نتـائج لمحتـوى   

 .المادة العلمية

  المراجع
عالم الكتب، الطبعة " لم النفس االجتماعى": حامد زهران

  .١٩٨٤الخامسة، 
" ع.م.دور صـناعة الموضـة فـي ج   " :سامية طاحون

رسالة ماجستير غير منشورة ، كليـة االقتصـاد   
  .١٩٧٣امعة حلوان، المنزلي  ج

تكنولوجيا صناعة حقائـب  : "سحر حربى محمد حربى
رسـالة  " ع دراسة ميدانيـة .م.اليد للسيدات فى ج

ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد المنزلـي،  
  .٢٠٠٤جامعة حلوان،

فاعليـة برنـامج تعليمـي باسـتخدام     "  :سميحة الباشا
الحاسوب االلكترونـى فـى تـدريس النمـاذج     

عل مستوى التحصيل واداء المهـارة  )اتالباترون(
رسالة دكتـوراه  " لطالبات شعبة األقتصاد المنزلى
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Trends in Design Lines Women's Wallet and Pattern 
Preparation 

Sahar Harbi Mohamed Harbi 
Leather Industries- College of Home Economics - Helwan University 

ABSTRACT 
The research aims to study the historical development of the governor of women and to identify trends in 

the lines of the design coin purse women Bladhafah to study the vocabulary of design wallet women in the 
light of recent trends and develop proposals design for the coin purse women's and choose the best designs for 
both specialists and producers and consumers and build better models Taatsamam portfolio money for 
women, and the sample consisted search - number (10) factory of factories leather goods producers wallet and 
number (56) of (specialists, producers, consumers) and follow the search descriptive analytical applied 
methodology, building Pattern and the implementation of a selection of proposed designs, which got the 
highest results of prior research samples. 
The findings resulted in the following: 
1 - portfolio evolved over the centuries various historical, and took great importance and continuing as a 

supplement to uniforms, and became her wallet, shapes and designs many models, and are made of 
different materials from leather and fabrics. With a different design lines directions depending on what 
you need women in the coming days inside the wallet. Since the change in the world of technology, 
designs and culture may impact on what was done to women inside the wallet in the twenty - first 
century. 

2 - the recent trends in the design lines wallet diversity of shapes and lines design, increase the details of 
internal and external Kdjiob to meet the needs of women in the technological development of their 
holdings, although the portfolio were originally designed to carry money, but that in modern society has 
become often used to carry the cards credit , identity card , driving license and checkbook, and club card, 
photographs, business cards and keys ..... Etc. , which led to the diversity of the lines in its design. 

3 - the best designs according to the opinions of specialists in the order are as follows (XI, VII, the first, 
second) and then come to the next in designs ranking (X, V, VI, VIII) and comes in end Altsamaman                
(IX, III, IV) 

4 - the best designs in accordance with the views of producers came in the order are as follows (the eleventh , 
fourth, sixth, second) and then come to the next in designs ranking (first, ninth, tenth, fifth, eighth) and 
comes in end Altsamaman ( III, VII ) 

5 - the best designs according to the views of the consumers in the order are as follows (the eleventh, the first, 
sixth, fourth) and then come to the next in designs ranking (second, ninth, tenth, fifth, eighth) and comes 
in end Altsamaman (III, VII ) 
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6 - building models and implement design eleventh of proposed designs, which received the highest average 
scores by professionals and producers and consumers and created design models of the four models 
namely the original model - the basic model - a model detail for the severity of the leather and the lining 
and Relay - Model Allam and each of them has its importance in the manufacture of leather wallets. 

Keyword: Trend – design -wallets – pattern  

 
 

 


