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 البحث ملخص

 بشةك  يسةامم ممةا الخاصة  حضارتها عن يعبر طراز أو بلده عادات يؤكد التصميمى إنتاجه فى عام إتجاه المصمم يأخذ قد

 الةروا  ظة  فةى خاصة  العالم أنحاء ك  فى نشره عن فضال للشعب والفلكلوري  الثقافي  الخصوصي  على الحفاظ فى كبير

 القوميةة  الهويةة  علةةى الحفةةاظ فةةى أمميةة  ونجةةد لةةذل . والعالميةة  األوروبيةة  األسةةوا  فةةى التراثيةة  المنتجةةات مةةذه تلقةةاه الةةذ 

 الهوية  بتأكيةد ولةي  المقصةود العولمة . خةال  مةن الشةعوب موية  إجتياح محاوالت أمام والصمود التجديد فى واإلستمرار

 االساسةي  الخطةوط بتحلية  المصةمم يقةوم مةا ولكةن عةاد  حرفيةا للتةرا  والعناصةر الرمزية  ونق  الرمةوز استخدام القومي 

 منةه جةزء او الشةك  بناء فى ابتكارى بأسلوب التصميم خطوط ودمجها فى الحضار  أو الطراز او الترا  مذا عن المعبر 

 التصةميمي  الخطةوط خةال  مةن يةأتى قةد المصري  الهوي  على الحفاظ ونجد أن  المطلوب. اإلتجاه فى المنتج بقيم  لاليحاء

 للمنتجات المميز  لالشكا  األساسي  الرمزي  العناصر أو الفرعوني  الحضار  طابع تحم  او المصري  الحضار  تؤكد التى

 رمزيةة  داللةة  لهةةا مميةةز  الوانةةا تأخةةذ قةةد أو وزخارفهةةا المختلفةة  القبطيةة  أو االسةةالمي  العناصةةر او( )الموتيفةةات الفرعونيةة 

  .بالمستخدم سيكولوجيا مرتبط  تكون خاص  عادات أو معين  بثقاف  خاص 

 الصةناع  لتطةور نتيجة  الةدول  المسةتو  علةى بةدأت البيئية  المخةاو  أن اإل جديةد  فكةر  ليست اإلستدام  أن من وبالرغم

 ولكةن فراغ، من ينشأ لم اإلستدام  ومفاميم ثقاف  بترسيخ المجتمعات ف  العالم  االمتمام إن المنتجات، وتعدد والتكنولوجيا

 تعكة  الجديةد  األلفية  بداية  مةع الدولية  السةاح  علةى طةرأت التة  البيئية  واإلضطرابات واإلقتصادي  اإلجتماعي  التقلبات

 اإلمتمةام قضةي  وتعةد المنظمةات. وشةتى الشةركات أعمةا  نمةاذ  ضةمن التةأثيرات مةذه مراعةا  عةدم عةن الناجمة  العواقب

 البيئية  العواقةب لفهةم وذلة  والمصةممين المنتجةين لةدى واممية  حيوية  األكثةر القضي  مى اإلستدام  مفاميم وتعزيز بالبيئ 

 .المشكالت تل  لمعالج  األمث  الح  وتصور الصناعيه المنتجات إستخدام عن الناتج 

 ودورمةا واإلسةتخدامي  التراثي  المنتجات مع تحقيقها وطر  اإلستدام  مفهوم بين العالق  وإيضاح تأكيد إلى البح  ويهد 

 والثقافي  الحضاري  الهوي  على الحفاظ ف 
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