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ة يو باستخداـ تقنيات المفارش المنزليو فى إثراء جماليالستفادة مف الزخارؼ االسالما
 ةجمنسو ال ريدوى لالقمشو غيغ اليالتفر 

 د.ايناس موسى، د.زينب محمد
 البحث ممخص

 لكؿ ضرورى شئ أصبحت بؿ ، المنزلية حياتنا فى كبيرا دورا المفروشات تمعب
 دور يمعب التصميـ عامؿ أف إال المنزؿ فى وجمالية وظيفية أىمية مف ليا لما منزؿ

 ) ـ2010)الديف نور اهلل عبد أميرة) .وجماليا وظيفيا المفروشات قيمة لرفع أساسى
 التصميـ عامؿ إلى األوؿ المقاـ فى ترجع لممفروشات الحقيقة القيمة أف وعميو

 قيمة تزيد التصميـ قيمة رفع طريؽ وعف وخامات شكؿ مف المختمفة بمفرداتو
 ال المنازؿ مف وقميؿ الثمف غالية أصبحت المفروشات اف اال المنتجة، المفروشات

 أشغاؿ الى وتحويميا والصناعات األشغاؿ تمؾ رنش مف البد لذلؾ الشراء عمى يقدروف
 نور اهلل عبد أميرة ) .الصغيرة والصناعات المنتجة االسر خالؿ مف يدوية
  ) ـ2010)الديف

 المفارش جماليات إثراء "البحث موضوع اختيار الى الباحثتاف تطرقت ومنيا
 غير االقمشة عمى دوىالي التخريـ تقنية بإستخداـ االسالمية الزخارؼ بإستخداـ المنزلية

 بإحتوائو يتميز منتج الى الوصوؿ أوليما: شقيف لميدؼ أصبح عميو وبناء "المنسوجة
 إسموب استخداـ كيفية مع ، الجمالية الناحية مف وذلؾ ومتميزة مبتكرة جديدة فكرة عمى

 ويناسب التصميـ داخؿ المنسوجة غير األقمشة عمى االسالمية لمزخارؼ اليدوى التخريـ
 .ثانى كيدؼ المفروشات عمؿ فى واستخداميا الخامات ليذه الوظيفى داءاال

 – المنسوجة غير الخامات - التفريغ – تقنية – الزخارؼ  :الرئيسية الكممات
 . المفروشات
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Utilizing Islamic motifs to enrich the aesthetics of home 

bedding, using the technique of manual emptying of non-

woven fabrics. 

Abstract: 

 Furniture plays a big role in our home life, but has become a 

necessary thing for every home because of its functional and 

aesthetic importance in the home, but the design factor plays a 

fundamental role to raise the value of furnishings functionally and 

aesthetically 

 Accordingly, the real value of furniture is primarily due to the 

design facto with its various vocabulary in form and materials, 

and by raising the design value, the value of the produced 

furnishings increases, but the furnishings have become expensive 

and few homes are unable to purchase. Therefore, these works and 

industries must be published and converted into works Hand made 

through productive families and small industries. 

 From which the two researchers touched upon choosing the 

topic of the research "Enriching the aesthetics of household 

bedspreads by using Islamic motifs by using the technique of hand 

punching on non-woven fabrics." Accordingly, the goal has two 

parts: the first is to reach a product that is characterized by 

containing an innovative and distinct new idea in terms of 

aesthetics, along with how to use the method. Hand punching of 

Islamic motifs on non-woven fabrics inside the design and suits 

the functional performance of these materials and their use in 

making furnishings as a second goal. 
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 :  Introduction مقدمة البحث
اف المفروشات ليا اىمية وظيفية وجمالية وقد يعتبرىا البعض مقياس لممستوى  

المادي والجمالى لممكاف وال تخمو أى حجرة مف حجرات المنزؿ مف ىذه المفروشات 
فمكؿ حجرة مفروشاتيا الخاصة بيا والتى تتناسب مع األثاث المستخدـ فييا وتحتاج 

فروشات إلى بعض أنواع المعرفة الخاصة بتقنياتيا المختمفة لمحصوؿ عمى صناعة الم
ضافة بعض أساليب  متميزمنتج  خصوصا مع تطور التقنيات الحديثة ، فى الفنوف وا 

التطريز والطباعة المستخدـ منذ القدـ، بإسموب حديث يتناسب مع تطورات القرف الواحد 
لتى تقبؿ التطور واالستحداث ، وقد وصناعة المفروشات مف الصناعات ا والعشريف

يؤدى إرتفاع أسعار الخامات الى اتجاه الباحثتاف الى البحث بإستخداـ األقمشة غير 
المنسوجة التى يمكف أف يحصؿ مف خالليا عمى تصميمات متعددة ذات قيمة جمالية 

 .وتحويميا الى عمؿ فنى مقبوؿ
لباحثتاف االستفادة مف األقمشة والمفروشات أكثر المنتجات قيمة جمالية وتحاوؿ ا 

غير المنسوجة بإستخداـ تقنية التخريـ اليدوى عمييا بإستخداـ الزخارؼ االسالمية 
وتطويعيا فى عمؿ أنواع مف المفروشات يتميز بالجودة مع قيمتيا الفنية العالية 

 واألصالة.
ألنو  ويمكف استخداـ إسموب التخريـ اليدوى إلضفاء قيمة جمالية لممنتج وذلؾ 

كإسموب  يعتبر مف أرقى التقنيات المستخدمة حديثا فى إثراء القيمة الجمالية لمتصميـ
 .مف أساليب التفريغ

وفى ما سبؽ اتجيت الباحثتاف نحو استخداـ األقمشة غير المنسوجة فى عمؿ  
المفارش بإستخداـ تقنية التخريـ اليدوى كإسموب مف أساليب الزخرفة لتفريغ الوحدات 

ية مستخدما بعض الزخارؼ االسالمية ، وذلؾ لموصوؿ إلى منتج يحتوى عمى الزخرف
فكرة جديدة مبتكرة ومتميزة محققو لألداء الوظيفى تناسب االتجاىات الحديثة والمعاصرة 

 بأقؿ التكاليؼ.
 : Statement of the problemمشكمة البحث 

جاىات الحديثة ، قمة وجود أقمشة المفروشات ذات التصميمات التى تناسب االت 
مما جعؿ المصمـ يمجأ الى األقمشة السادة لتنفيذ معظـ أقمشة المفروشات ويرجع ذلؾ 
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لوجود تصميمات أقمشة مفروشات ذات وحدات زخرفية تقميدية ال تتناسب شكؿ األثاث 
 بتصميماتيا الحديثة.

ومف ىنا قامت الباحثتاف بإبتكار تصميمات مفروشات جديدة عف طريؽ إثراء  
لشكؿ الجمالى ليا بإستخداـ الزخارؼ اإلسالمية بتقنية التخريـ اليدوى عمى األقمشة ا

 غير المنسوجة .
 وتتضح المشكمة مف خالؿ التساؤالت اآلتية:

  ما إمكانية استخداـ الخامات غير المنسوجة فى تحقيؽ التصميمات المختمفة
 لممفروشات؟

 منسوجة إلبتكار تصميمات تفادة مف خصائص األقمشة غير السما إمكانية اال
 مفارش معاصرة؟

  ما إمكانية توفير المتطمبات الجمالية والوظيفية واإلبتكارية فى المفارش المنزلية
 المقترحة؟

 ىؿ لمتصميمات المنتجة مف مفارش لممناضد أف تتناسب االتجاىات الحديثة ؟ 
 : Objectivesأىداؼ البحث 

 ييدؼ البحث الى:
 ف المفارش المنزلية المستخدمة لممناضد بإستخداـ األقمشة إعداد تصميمات مختمفة م

 غيرالمنسوجة.
  توظيؼ الزخارؼ االسالمية بتقنية التخريـ اليدوى عمى األقمشة غير المنسوجة فى

 عمؿ بعض المفروشات.
 .المساىمة فى إبتكار تصميمات لعمؿ المفروشات تناسب االتجاىات الحديثة 
  والجمالية لممفروشات المنزلية بإسموب التفريغ اليدوى فتح آفاؽ جديدة لمرؤية الفنية

 عمى القماش غير المنسوج.
 :Study Significanceأىمية البحث 

 تتضح أىمية البحث الحالى فيما يمى :
  اإلستفادة مف األقمشة غير المنسوجة فى عمؿ تصميمات لممفارش المنزلية

 المتعددة وذلؾ لتحقيؽ الناحية االقتصادية.
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 لناحية الجمالية واإلبتكارية بإستخداـ تقنية التخريـ اليدوى بالزخارؼ تحقيؽ ا
 اإلسالمية عمى األقمشة غير المنسوجة حتى تتناسب االتجاىات الحديثة. 

  تفعيؿ دور الصناعات الصغيرة فى عمؿ مشروعات صغيرة لمشباب فى مجاؿ
 المفروشات واإلفاده منيا فى مجاؿ سوؽ العمؿ.

 ج ىذا البحث فى رفع قيمة العمؿ الفنى داخؿ مجاؿ المفروشات.اإلستفادة مف نتائ 
 :Hypothesisفروض البحث 

  يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أراء متوسطات السادة المحكميف فى تحقيؽ
األقمشة غير المنسوجة لمغرض الوظيفى منيا فى استخداميا لعمؿ المفارش 

 المنزلية.
 ف متوسطات أراء المحكميف فى تحقيؽ الجانب توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بي

اإلبتكارى والحداثة لممفروشات المنزلية عف طريؽ تطبيؽ تقنية التخريـ اليدوى عمى 
 األقمشة غير المنسوجة.

  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات أراء المحكميف فى تحقيؽ الجانب
لزخارؼ االسالمية وتفريغييا الجمالى فى المفروشات المنزلية عف طريؽ استخداـ ا

 عمى الخامة بتقنية التخريـ اليدوى.
 مصطمحات البحث:

ىي الكياف المتكامؿ الذي يتكوف مف أجزاء وعناصر متداخمة تقوـ بينيا : الزخارؼ
عالقات متبادلة مف أجؿ أداء وظائؼ وأنشطة يكوف محصمتيا النيائية بمثابة الناتج 

 (ـ8108 -فيناز النبوى ، ريياـ بسيونى صا )   الذي تحققو الزخارؼ كميا
.                  ىي القواعد المتخصصة بفف أو بعمـ أو بمينة أو بحرفة:  Techniquesتقنية 

 ـ(8105-) فاطمة بسيونى ، وديعو أحمد 
ىو طريقة فنية لحذؼ وحدات التصميـ ويمكف أف يتـ عف طريؽ :   Emptyالتفريغ 

ميا في تزيف السطح وترؾ األرضية كما ىي وأيضُا يمكف حذؼ األشكاؿ المراد استخدا
 (ـ.8108 -عمر باكر. )تفريغ األرضية وترؾ األشكاؿ كما ىي

ىى تمؾ المنتجات التى :  Non- Woven- Fabrics: غير المنسوجة االقمشة
تعتمد عمى اإلنتقاؿ مف األلياؼ إلى المنتج النيائى بدوف الحاجة إلى المرور عمى 
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) رشدى عيد ، عال  ؿ والتحضيرات الموجودة فى إنتاج األقمشة المنسوجةعمميات الغز 
  ـ(8107 -عبد الاله 

: مصطمح يشمؿ أنواع األقمشة المستخدمة فى كساء المقاعد والجدراف المفروشات 
 وعمؿ الستائر.

والمفروشات ىى أيضا مواد مستخدمة لموسائد وتغطية األثاث وتشمؿ كؿ متعمقات  
عزه عبد العميـ ،  )لمفروشات فيى تضـ القماش والحشو والمواد األخري القائـ بعمؿ ا
 ـ(8108 - رضوى رجب

تـ عمؿ حصر لمدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة  الدراسات السابقة:
 -الحالية وقد تـ تقسيـ الدراسات السابقة الى ثالثة محاور رئيسية :

 مفروشات المنزلية:الدراسات التى تتعمؽ بال -المحور األوؿ :
توظيؼ بعض الزخارؼ  ىدفت الدراسة الى (0212 – أميرة عبد اهللدراسة ) -1

النباتية وبقايا األقمشة فى عمؿ بعض المفروشات مع تشجيع الكوادر الفنية مف الشباب 
أنو  وتوصمت الى عمى إقامة مشروعات صغيرة وأسر منتجو فى مجاؿ المفروشات.

باتية فى تصميـ بعض المفروشات مع تحقيؽ فوائد جمالية يمكف تنفيذ الزخارؼ الن
 وفنية بتوظيؼ الوحدات الزخرفية لتصميـ المفروشات.

التعرؼ عمى سمات  ( ىدفت الداسة الى 0211 – عبير نجيب السعيددراسة ) -0
مدرسة الفف الجديد كمصدر إلبتكار تصميمات جديده تصمح لزخرفة المفروشات 

بات شعبة اإلقتصاد المنزلى تصميمات جديدة لزخرفة المفروشات المنزلية واستمياـ طال
وجود فروؽ ذات دالو احصائية فى مستوى األداء  وتوصمت الدراسة الى المنزلية.

الميارى بيف الطالبات فى إختيار العناصر التشكيمية لعمؿ الوحدة الزخرفية وفى مالئمة 
 (.التصميـ الزخرفى لمساحة القطعو المنفذه ) المفرش

االستفاده مف العينات  ىدفت الدراسة الى (0210 – عزه عبد العميـ) دراسة - 3
سابقة االعداد لمادة التصميـ والتطريز فى عمؿ أبميكات تصمح لزخرفة مفروشات حجرة 

توظيؼ العينات سابقة االعداد فى عمؿ أبميكات تثرى  وتوصمت الدراسة الى الطفؿ.
 جرة الطفؿ.مجاؿ زخرفة المفروشات الخاصو بح
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توسع الرؤية االبتكارية  ـ ( ىدفت الدراسة الى0216 – ريياـ بسيونىدراسة ) -4
لممفروشات المنزلية مف خالؿ إضافة لمسات جمالية مبتكرة مف المالبس الجينز 

وجود إستجابات لممستيمكيف والمتخصصيف عمى  وتوصمت الدراسة الىالمستعممة .
مدى إمكانية إعادة تدوير المالبس الجينز التصميمات المقترحة فى البحث فى 

 المستعممة واالستفادة مف خصائصيا لتنفيذ مفروشات منزلية.
إثراء مجاؿ المكمالت  ـ( ىدفت الدراسة الى0217 –ىالة محمد حسيفدراسة ) -5

 الممبسية والمفروشات باستخداـ التصميمات النباتية المستوحاه مف الفنوف اليابنية.
تصميـ وتنفيذ مجموعو مف التصميمات الخاصة بالمكمالت )  الى وتوصمت الدراسة

 -الكرفتات( بتقنيات مختمفة وأيضا تصميمة خاصة بالمفروشات ) الوسائد  -الحقائب
 تطريز آلى( -تطريز يدوى  -المفارش والستائر(  بتقنيات مختمفة ) طباعة 

ت الدراسة الى ـ( ىدف0218 – صافيناز النبوى – شيماء عبد العزيزراسة )د -6
ظيار دور شبكات التواصؿ اإلجتماعى كوسيمة لعرض برنامج تعميمى لتنفيذ  عرض وا 

وتوصمت الدراسة  المفروشات المنزلية لرفع كفاءة ربو المنزؿ كوسيمة لمتشغيؿ الذاتى.
إمكانية االستفادة مف البرنامج المنفذ عمى مواقع التواصؿ االجتماعى والتفاعؿ معو  الى

كساب مع  ارؼ عممية جديده.وا 
 : بتقنية التفريغ ) التخريـ(الدراسات التى تتعمؽ  -المحور الثانى :

أىمية أشعة الميزر كتقنية متقدمة فى  ( ىدفت الدراسة الىـ0210 – عمردراسة) -0
وتوصمت  طرائؽ الحفر بإعتبارىا أداه ىامة فى التشكيؿ والتصميـ بكافة أغراضو.

مى العينات البحثية وحفرىا بأشعة الميزر عمى القوالب إجراء التجارب ع الدراسة الى
الطباعية ، اليدوية والتى تمثؿ إضافة معرفية فى كيفية الجمع بيف األساليب اليدوية 

 والتقنية الحديثة لمحصوؿ عمى اإلبداع فى التصميـ المطبوع.
 استخداـ ( ىدفت الدراسة الى ـ0215 – فاطمة الشناوى، وديعو بوكردراسة ) -8

التكنولوجيا الرقمية لمحفر بشعاع الميزر فى الزجاج ) اسموب التقدـ العممى والتكنولوجى 
عدة نتائج نذكر منيا:استخداـ تقنية الحفر  وتوصمت الدراسة الى لالشغاؿ الفنية(

بالميزر فى الزجاج لتكويف صورخ ثالثية األبعاد كإسموب معاصر مف أساليب التصوير 
 الفنى.
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دراسة االمكانية  ىدفت الدراسة الى (ـ0216- يا نبيؿ، نجالء أحمدراندراسة )  -3
التشكيمية لتكنولوجيا الميزر وتحديد معايير جودة التصميـ الزخرفى عمى المالبس 

وجود عالقة ذات دالة إحصائية بيف جودة القص  وتوصمت الدراسة الى 1الجينز
 بالميزر عمى المالبس الجينز وتنفيذ الوحدات الزخرفية.

ابتكار  ىدفت الدراسة الى (ـ0218- صافيناز النبوى، ريياـ بسيونىدراسة )  -4
ؾ مف خالؿ اسموب تصميمات مستوحاه مف الفف االسالمى لزخرفة العباءه الحريمى وذل

وجود فروؽ ذات دالة احصائية بيف متوسطات  توصمت الدراسة الىالتفريغ بالميزر، و
ه لمعباءه بإسموب التفريغ بالميزر فى تحقيؽ أراء المحكميف فى التصميمات المنفذ

 الجانب االبتكارى والجمالى والوظيفى لمتصميـ.
 باألقمشة غير المنسوجة:الدراسات التى تتعمؽ  -: لثالمحور الثا

التعرؼ عمى مشاكؿ  : ىدفت الدراسة الى( ـ0210 -فوزية عبد السالـ) دراسة -0
ء كاف مف األقمشة المنسوجة أو غير زى الطبيب الحالى داخؿ غرفة العمميات سوا

وتوصمت الدراسة 1المنسوجة وذلؾ لموصوؿ إلى حؿ ىذه المشاكؿ مف حيث التصميـ
إستخداـ المالبس الطبيو التى تستخدـ لمرة واحدة وىى المصنوعة مف األقمشة غير  الى

المنسوجة حيث يساعد عمى حماية األطباء والمرضى فى غرؼ العمميات مف انتقاؿ 
وى كما أنيا توفر عمى المستشفيات التكاليؼ والزمف المستخدـ فى عممية الغسيؿ العد

 والكى والتعقيـ.
دراسة مزايا وعيػوب  : ىدفت الدراسة الى( ـ0210 -عال يوسؼ عبد الاله) دراسة -8

الباترونات الجاىزة المطروحة فى األسواؽ ،واستخداـ األقمشػة غيػر المنسػوجة فػى عمػؿ 
ز يػػتـ تشػػكيمو عمػػى المانيكػػاف ومقارنػػو البػػاتروف المقتػػرح بالباترونػػات بػػاتروف تجػػارى جػػاى

عمػره االسػتيالكى  –الجاىزة المطروحة فى األسواؽ مف حيث سيولة إستخداـ البػاتروف 
إعػػػداد باترونػػػات بإسػػػتخداـ األقمشػػػة غيػػػر  وتوصػػػمت الدراسػػػة الػػػى ،الضػػػبط والمطابقػػػة

 المنسوجة مشكمة عمى المانيكاف
 : ىدفت الدراسػة الػى( ـ0217 -عال يوسؼ عبد الاله -عمى عيدرشدى ) دراسة -3

وتوصػػمت  تحديػػد قػػدرة األقمشػػة غيػػر المنسػػوجة كخامػػات تشػػكيؿ عمػػى تحقيػػؽ التصػػميـ
إمكانيػة اسػتخداـ الخامػات غيػر المنسػوجة كخامػات تشػكيؿ عمػى المانيكػاف  الدراسة الػى
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يؿ مػػػف األقمشػػػة غيػػػر مػػػع ارتفػػػاع مسػػػتوى أداء الطػػػالب الميػػػارى بإسػػػتخداـ خامػػػة التشػػػك
 المنسوجة.

االستفادة مف  ىدفت الدراسة الى( ـ0218 -ريياـ بسيونى -زينب محمد ) دراسة -4
الخػػػواص الطبيعيػػػة لمخامػػػات غيػػػر المنسػػػوجة فػػػى تحقيػػػؽ الشػػػكؿ الجمػػػالى الضػػػافة قػػػيـ 

وتوصػػػػمت  شػػػػيرت( وتحقيػػػػؽ ناحيػػػػة إقتصػػػػادية.-جماليػػػػة جديػػػػدة لمالبػػػػس السػػػػيدات )تػػػػى
التصػػػميمات المنفػػػذه عمػػػى مػػػدى تحقػػػيقيـ لمقػػػيـ الجماليػػػة واالبتكاريػػػة  قػػػدرة الدراسػػػة الػػػى

 ومتطمبات المرأه.
 االطار النظرى :

 (ـ8108 -ريياـ بسيونى ، زينب محمد  : ) األقمشة غير المنسوجةأوال: 
ىى تمؾ المنتجات التى تعتمد عمى اإلنتقاؿ مف األلياؼ إلى المنتج النيائى بدوف  

وجودة فى إنتاج األقمشة ى عمميات الغزؿ والتحضيرات المالحاجة إلى المرور عم
 المنسوجة

 الخامات المستخدمة فى صناعة األقمشة غير المنسوجة 
 األلياؼ الطبيعية ) القطف( -0

 البولى بروببميف (  -األلياؼ الصناعية ) البوليستر -0

 الطرؽ التكنولوجية إلنتاج األقمشة غير المنسوجة:
 مباشرةالطريقة الجافة غير ال -0

 الطريقة الجافة المباشرة -8

 طريقة إيجاد التماسؾ -3

 الخواص المطموبة فى األقمشة غير المنسوجة -4
 الخواص الطبيعية لألقمشة غير المنسوجة وتتمثؿ فى الخواص التالية: -5
 مقاومة اإلشتعاؿ( -إمتصاص الرطوبة  -)وزف حصيرة الشعيرات   
 
 جة وتتمثؿ فى الخواص التالية:الخواص الميكانيكية لألقمشة غير المنسو  -6

 .المتانة -0
 .اإلستطالة -8
 .المرونة -3



 

577 

 0202 نوفمبرػ  الحادي والثالثوفػ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 .مقاومة تأثير الكيرباء اإلستاتيكية، مقاومة اإلحتكاؾ -4
 .القدرة عمى العزؿ الحرارى -5

 (ـ7775 - رشدى عيد ، عال عبد الاله ) مجاالت إستخداـ األقمشة غير المنسوجة
  األقمشة غير المنسوجة المعمرة : -0
 –تغطية الحوائط  -الطبقات السفمية -أرضية الطائرات -البطانات -) الفالتر -أ

 فرش السيارات (  –ستائر النوافذ  -أقمشة التغطية
 األقمشة غير المنسوجة أحادية اإلستخداـ : -8
 المجاؿ الصناعى (  –المجاؿ اإلستيالكى  –) المجاؿ الطبى  -
 اإلستخداـ خصائص األقمشة غير المنسوجة أحادية-
 .خصائص المنع -0
 .القوة -8

 .الثبات لمتعقيـ -3

  .قدرة التنفس والراحة -4
 التجييز الكميائى لألقمشة غير المنسوجة

ىو المرحمة األخيرة فى إنتاج األقمشة ، فيو جزء مف العممية اإلنتاجية التى  
 -يرجع إلييا ثبيت الخصائص الفيزيائية النيائية ويتمخص فى األتى:

 كميائية لمحصوؿ عمى خواص مطموبة عممية إضافة مواد -0
تجفيؼ األقمشة إلزالة أى مواد مذيبة غالبا يكوف الماء والعمؿ عمى إتماـ  -8

 فاءة أداء عممية التجييز النيائىالتفاعالت الكيميائية الضرورية التى توضح مدى ك

 ـ(8108 -شيماء مصطفى ، صافيناز النبوي )أقمشة المفروشات : ثانيا: 
تمثؿ أقمشة المفروشات جزءُا ىامُا في التأثيث حيث أنيا تضفى طابعُا مميزُا  

عمى كؿ حجرة ويأتي في المقاـ األوؿ أىمية اختيار األقمشة المناسبة لمستائر 
والمفروشات والتي يجب أف تتصؼ بمممس وتصميـ يتناسب مع األثاث المستخدـ 

المكاف المعد لو ، وحجـ وشكؿ النوافذ  والغرض مف االستعماؿ في كؿ حجرة ، وحجـ
 فيو.
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 ( يوضح بعض المفروشات المنزلية1شكؿ )

 (ـ8106 - حناف عبد الفتاح)خصائص أقمشة المفروشات : 
اعطاء األقمشة المستخدمة الشعور بالراحة خاصة في غرؼ المعيشة واالستقباؿ  -0

 مف خالليا. وأف تكوف ذات مسامية كافية لتسمح بمرور اليواء والرطوبة
وخاصة عند تعرضيا لمضوء  مقاومة لإلنزالؽ وذات درجة ثبات عالية لمصبغات -8

 الطبيعي أو الصناعي والعوامؿ الجوية المختمفة.
 المممس الجيد حيث ال يكتفي بالنظر إلييا بؿ بممسيا بالجموس عمييا. -3
لمقاومتيا العالية ذات مستوى عالي مف المتانة لتتحمؿ إجيادات التفصيؿ باإلضافة  -4

 لمتآكؿ واالحتكاؾ أثناء الجموس عمييا.
مقاومة لمشد واالحتكاؾ نظرُا لتعرضيا لعمميات الشد أثناء التفصيؿ واالستعماؿ  -5

 الطويؿ كأقمشة التنجيد بالجموس عمييا لفترات طويمة .
نوعيات ذات قابمية لمتنظيؼ ومقاومة االتساخ والتوبير بدرجة كافية وذلؾ باستخداـ  -6

 المناسبة والتراكيب النسجية المالئمة لإلستعماؿ. مف الخامات 
 مقاومة التمزؽ. -7
مقاومة التجعد )الكرمشة( حيث يفضؿ استخداـ األقمشة التي تحتفظ بشكميا وليا  -8

 قدرة عمى مقاومة التجعد.
 االنسداؿ  -9

 مقاومة االتساخ  -01
 ة الفطريات والحشرات.يمقاوم -00
 األبعاد.ثبات  -08
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أف تكوف ألياؼ أقمشة المفروشات مقاومة لتوليد الكيرباء االستاتيكية وغير قابمة  -03
 لإلشتعاؿ والحريؽ. 

 ـ(8105 - شيماء زيد)أىمية وفوائد المفروشات : 
 إعطاء القيمة الجمالية مف حيث التصميـ والشكؿ والموف. -0
 إعطاء الدؼء. -8
 إعطاء الحماية الالزمة لممكاف. -3
 إعطاء الراحة.  -4

 ـ(8108 -صافيناز النبوى ، ريياـ بسيونى )ماىية الزخرفة اإلسالمية:  
استعمؿ اإلنساف الزخارؼ اليندسية في جميع الحضارات التي ظيرت منذ  

العصر الحجري حتى اآلف... ولعؿ اىتماـ اإلنساف بالزخارؼ اليندسية يعود إلى 
التوجيو الذي تفرضو الخامة واألداء أثناء نزوعة الفطري نحو التجريد مف جية ، و 

 عممية اإلنتاج مف جية أخرى.
ويمكننا أف نقوؿ أف نشأت الزخارؼ اليندسية تعود سالفُا إلى العصر الحجري  

حيث كانت أمرُا حتميُا في الظيور حيف نفر اإلنساف بطبعو مف المسطحات الخالية مف 
 ؿ المسطحات بتمؾ الزخارؼ.الزخرفة وكاف ميمو الفطري نحو التزيف وتجمي

  مميزات الزخارؼ اإلسالمية:
.كراىية الفراغ 
.الزخارؼ المسطحة 
.البعد عف الطبيعة 
.التكرار 

 سمات وخصائص الفف اإلسالمي:
.التجريد والموسيقية 
. كراىية تصوير الكائنات الحية 
.مخالفة الطبيعة 
 .تحويؿ الرخيص إلى نفيس 

يفرض نفسو بقوة في الوقت الحالي ىو تطبيقات ومف مظاىر التكنولوجا الذي  
في الصناعة  التفريغ او التخريـ عمى االقمشو سواء اليدوي او بواسطة أشعة الميزر

بوجو عاـ وفي صناعة المالبس الجاىزة بوجو خاص ، لذا وجب عمينا اإلستفادة مف 
 تمؾ التكنولوجيا وتطويعيا بما يخدـ صناعة المالبس الجاىزة.

 ـ(8102 - فاطمة بسيونى ، وديعو أحمد)  تفريغ او التخريـ :تقنية ال
 التفريغ او التخريـ سواء يدوي او الميزر تقنيةانتشرت في اآلونة األخيرة استخداـ  

في تصميـ االزياء ويرجع السبب في ذلؾ الى الدقة والكفاءة المتناىية التي تتميز بيا 
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ت تواجو مرحمة تصميـ االزياء مشاكؿ عديدة كانىذه التقنية ، وقبؿ استخداـ ىذه التقنية
 منيا، أنيا تستغرؽ وقتا طويال وتكمفة عالية .

، حيث تالشت  مجاؿ المالبسفي  تمؾ التقنيةوقد حدث تغيرا جذريا بعد استخداـ  
ىذه السمبيات لتكوف مرحمة تفريغ وحفر القماش والجمود أكثر كفاءة ودقة مف األساليب 

 المستخدمة قبؿ ذلؾ.
لتناسب الخامات النسجية المختمفة  بتقنية التفريغالتصميـ  وقد تـ تكييؼ وتطويع 

لمحصوؿ عمى كفاءة عالية ودقة متناىية ، مما يساىـ في توزيع وبيع المنتجات 
النسجية في األسواؽ ويجعميا في أعمى درجات المنافسة مقارنة بالمنتجات النسجية 

حفر والتجويؼ عمى الخامات النسجية باإلضافة تستخدـ في التقنية التفريغ األخرى. و 
الى النقش عمى أسطح الخامات النسجية. وتستخدـ أيضا في قص الحروؼ واألرقاـ 

باستخداـ أجيزة  rعمى الخامات النسجية المختمفة والجمود ، ويتـ تفريغ وحفر القماش
ف أو حرؽ أو عالية الطاقة في اتجاه القماش الذى يراد تفريغة، وبالتالي يحدث ذوبا

 .تبخير لخامة القماش عمى شكؿ غاز
 -صافيناز النبوى ، ريياـ بسيونى ) تقنية التفريغ عمى الخامات:مميزات استخداـ 

 ـ(0210 -() عمر باكرـ8108
 . يعطى جودة عالية في الحفر والنقش عمى القماش 
 ر ال تستخدـ حشوات أثناء عممية حفر التصميمات بسبب عدـ وجود احتكاؾ مباش

 بيف اآللة وبيف القماش.
 .حواؼ النقوش خالية مف الزغبار والوبرة 
 . دقة عالية فى حفر التصميمات ونقشيا 
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 الجانب التطبيقي 
 الخطوات االجرائية لمبحث:

 :  Methodologyأواًل : منيج البحث
 التجريبييتبع البحث المنيج   -
مف خالؿ تنفيذ بعض  بالتجريقد تـ ف... التجريبييتبع ىذا البحث المنيج   -

عمى األقمشة  المفارش بإستخداـ زخارؼ ىندسية إسالمية بإسموب التفريغ اليدوى
 .غير المنسوجة

 :Sampelثانيًا : عينة البحث  
 ( عينة مفرش منزلى ألغراض متعددة لممناضد يتـ تنفيذىا 5تتكوف عينة البحث مف )

 :Toolsثالثًا : أدوات البحث 
 مف :تتكوف أدوات البحث 

  .وحدات زخرفية مستوحاه مف الفف اإلسالمي 

 ) قماش غير منسوج متعدد االلواف ) االسود والفوشيا والبيج 

 . منضدة مف الرخاـ لمتنفيذ عمييا باستخداـ مكواه المحاـ 
 ( 01ومنيـ عدد ) استبياف موجو لممتخصصيف ممثؿ فى اساتذه المالبس والنسيج

التى تتعامؿ فى المنزؿ مع تمؾ النماذج السيدات ( مف 05مف الرجاؿ و عدد )
 وتقوـ عمى تقيميا ومدى صالحيتيا لمتنفيذ والتطبيؽ.

 .مكواه المحاـ الكيربائية المستخدمة فى التخريـ لمزخارؼ 
  برنامج المعالجة اإلحصائيةspss. 

 :  Delimentions رابعًا : حدود البحث
 يقتصر البحث عمى :

 أشير  6 حدود زمنية :
يقتصر البحث الحالى عمى عمؿ تصميمات مختمفة لبعض المفارش  عية :حدود موضو 

 المنزلية المبتكرة والمنفذة بإستخداـ األقمشة غير المنسوجة بتقنية التخريـ اليدوى.
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المنفذة الى توثيؽ الزخارؼ اليندسية  المفروشاتسعت الباحثتاف مف خالؿ  
 لممفروشات المنزليولقيمة الجمالية االسالمية وذلؾ مف خالؿ اإلستفادة منيا فى رفع ا

 .  اليدوى عمى األقمشة غير المنسوجةالمنفذة بتقنية التفريغ 
  إقتباس بعض الزخارؼ االسالمية وعمؿ تصميمات تصمح لمتنفيذ بإسموب التفريغ

، واتضح مف خالؿ التجربة  عمى القماش أف التصميمات يجب اف تكوف اليدوي
تباعدة وغير ممتصقة حتى يتضح الشكؿ النيائى وحداتيا متفرقة عمى مسافات م

والجمود فى قواميا المنسوجة عف االقمشة  تختمؼ غير المنسوجة ألف االقمشة 
 . التفريغ اليدوىووضوح التصميـ وكذلؾ التعامؿ مع تقنية 

  التفريغ اليدوىتطبيؽ التصميمات الزخرفية عمى القطع المراد تفريغيا بتقنية. 
  وذلؾ بعد تحديد ابعاد  خداـ الو التفريغ اليدوي ) مكواه التخريـ (بإستتفريغ القماش

 . وشكؿ المفرش المستخدـ
  عرض الموديالت عمى محكميف متخصصيف فى مجاؿ المالبس والنسيج وتقييميا

 مف خالؿ استمارة التقييـ الممحقة بالبحث .
خداـ الحاسب معالجة البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف استمارة اإلستبياف باست 

 ( .spss) اآللي عمى برنامج

 
 توضح طريقة التفريغ اليدوي(3) توضح شكؿ ألو التفريغ اليدوي   شكؿ (2) شكؿ

شرح لطريقة وخطوات تنفيذ المفروشات بتقنية التخريـ اليدوى عمى األقمشة غير وفيما يمى 
 : المنسوجو ثـ عرض لمتصميمات المنفذة كؿ ع حده
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ت تنفيذ المفروشات بتقنية التخريـ اليدوى عمى األقمشة غير أوأل: شرح خطوا
 -المنسوجو :

األقمشة غير المنسوجة سيمة التعامؿ معيا وتتميز بتماسكيا وسيولة الرسـ عمييا  
بتقنية الحرؽ والتفريغ عمى عكس الخامات األخرى ، كما أنيا رخيصو الثمف ويوجد منو 

 عدة ألواف .
  -تنفيذ وعمؿ المفروشات بتقنية التفريغ اليدوى: األدوات المستخدمة فى -أ
ويقصد بيا أداه التفريغ اليدوية وىى تسمى بألو الحرؽ الكيربائية  -ألو الحرؽ: -0

ويفضؿ استخداميا لسيولة التحكـ فى درجة الحرارة المطموبة.كما ىو موضح بالشكؿ 
 (4رقـ )

 
 ( يوضح ألو الحرؽ4شكؿ )

الكربوف المعروؼ ويستخدـ لطباعة الرسمة عمى وىو ورؽ  -ورؽ الكربوف: -2
القماش ويستعمؿ منو الموف األسود أو األزرؽ حتى نتمكف مف رؤية الرسمة عمى 

 (5الخامة. كما ىو موضح بالشكؿ رقـ )
 

 
 ( يوضح ورؽ الكربوف2شكؿ )
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يتـ  يستخدـ الفازليف المتعارؼ عمية فى صناعة المالبس والذي -قماش الفازليف: -3
 (6لصقو عمى الخامة باستخداـ المكواه. كما ىو موضح بالشكؿ رقـ )

 
 ( يوضح الفازليف6شكؿ )

وىو الذي يتـ عمؿ المفرش باستخدامو. كما ىو موضح  -القماش غير المنسوج: -4
 (7بالشكؿ رقـ )

 
 القماش غير المنسوج( يوضح 7شكؿ )

ش. كما ىو موضح بالشكؿ رقـ وتستخدـ فى لصؽ الفازليف عمى القما -المكواه: -5
(8) 

 
 المكواه( يوضح 8شكؿ )
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  -: خطوات تنفيذ المفرش وعممو: -ب
يتـ تحديد التصميـ الزخرفى الذي يتـ تنفيذه عمى القماش ، وىو عباره عف إختيار  -0

وحده زخرفية مف الفف االسالمى كما حددنا موضع البحث ثـ يتـ تجريدىا بحيث يتـ 
لسيولو عممية التفريغ عمييا بحيث يتـ عمؿ منيا التصميـ  تقميؿ التفاصيؿ بيا

المطموب عف طريؽ التكرار والتداخؿ والترابط لموحده الزخرفية المختارة او وحدتيف 
 (9مع بعضيما  كما ىو موضح بالشكؿ رقـ )

 
 التصميـ بعد التجريد ( يوضح 9شكؿ )

ى قماش الفازليف عف طريؽ نقوـ بنقؿ التصميـ الزخرفى النيائى لشكؿ المفرش عم -2
 (01استخداـ ورؽ الكربوف. كما ىو موضح بالشكؿ رقـ )

   
 نقؿ التصميـ عمى القماش عف طريؽ الفازليف والكربوف ( يوضح 01شكؿ )
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ثـ نقوـ بمصؽ الفازليف المطبوع عمية شكؿ تصميـ المفرش عمى الخامة غير  -3
اـ المكواه الكيربائية. كما ىو المنسوجو المختاره بالموف المناسب وذلؾ باستخد

 (00موضح بالشكؿ رقـ )

   
 لصؽ الفازليف عميو التصميـ القماش ( يوضح 00شكؿ )

نقـو وضع ألو التفريغ وىى " ألو الحرؽ الكيربائيو" وتوصيمييا بالتيار الكيربي "  -4
 (02حتي تصؿ لدرجة الحرارة المطموبة بعد ضبطيا. كما ىو موضح بالشكؿ رقـ )

 
 شكؿ المكواه بالكيرباء ( يوضح 08شكؿ )

تقوـ باستخداميا عمى حدود الزخرفة فى الجزء المراد تفريغو ونقوـ باستعماليا مثؿ  -5
 (03استخداـ القمـ العادى فى طريقة االمساؾ بيا. كما ىو موضح بالشكؿ رقـ )
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 طريقو وشكؿ التفريغ ( يوضح 01شكؿ )

مى التصميـ ككؿ حتى يتـ االنتياء مف تحديد وتفريغ نقوـ باالستمرار والتكرار ع -6
األجزاء المطموبة والحصوؿ عمى تصميـ المفرش النيائي. كما ىو موضح بالشكؿ 

 (04رقـ )

  
 الشكؿ بعد التفريغ ( يوضح 04شكؿ )

مف الممكف بعد االنتياء نقوـ بمصؽ بعض االسترس عمى أبعاد مختمفو إلعطاء  -7
نوع مف التطريز عمى المفرش. وايضا ممكف لـ يتـ استخداـ لمسة جمالية لممفرش ك

  (05االسترس عمي حسب شكؿ التصميـ كما ىوه موضح بالشكؿ رقـ )
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 الشكؿ النيائي ( يوضح 02شكؿ )

 ممحوظة:
يتـ تنفيذ المفرش عمى طاولة مف السراميؾ او الرخاـ  تجنبا لحرؽ الطاولة بأداه  

 (06ا ىو موضح بالشكؿ رقـ )الحرؽ والتفريغ أثناء العمؿ. كم

 
 ( قطو الخراـ  وعمييا المكواه المستخدميف فى التنفيذ 06شكؿ )
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 -ثانيا : عرض لمتصميمات المنفذة:
 األوؿ: التصميـ

 األوؿالتصميـ ( توصيؼ 1جدوؿ )
 التصميـ النيائي بعد التنفيذ الوحدة الزخرفيو المجردة  الوحدة الزخرفية األساسية

 
 

امع السمطاف حسف زخرفة بج
-بالقاىرة ) طراز ممموكى القرف

04) 
 )كتاب تاريخ الزخرفة(

 

 
 ) مفرش يصمح لمسفره والبوفيو(

 
 -تكمفو المنتج :

 جنيو 31جنية(  81استخدـ التصميـ متر ونصؼ  قماش غير منسوج سعر المتر) -0
 7.5(  جنية 5استخدـ التصميـ متر ونصؼ  قماش الفازليف الالصؽ سعر المتر) -8

 جنية
 جنية( 37.5تكمفة المنتج )  -3
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 :الثاني التصميـ
 لثانيا التصميـ( توصيؼ 2جدوؿ )

الوحدة الزخرفية 
 األساسية

 التصميـ النيائي بعد التنفيذ الوحدة الزخرفيو المجردة 

 
زخرفة ىندسية مع 
وحدات نباتية عمى 
رخاـ قصر الحمراء 

غرناطو  -ـ 04القرف 
 أسبانيا

 ريخ الزخرفة()كتاب تا

 
 

 ) مفرش سفرة طولي (             

 
 -تكمفو المنتج :

 جنية( 05جنيو )81استخدـ التصميـ متر إال ربع  قماش غير منسوج سعر المتر  -0
 (3.75جنية ) 5استخدـ التصميـ متر إال ربع قماش الفازليف الالصؽ سعر المتر  -8
 جنية( 08.75تكمفة المنتج )  -3
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 :لثالثا التصميـ
 الثالث التصميـ( توصيؼ 3جدوؿ )

الوحدة الزخرفيو  الوحدة الزخرفية األساسية
 المجردة 

 التصميـ النيائي بعد التنفيذ

 

 
زخارؼ نباتية ممونة مف 

رؼ ) ػػػمسجد الممؾ االش
 -ـ 02قيتباى( القرف 

 بمصر
 )كتاب تاريخ الزخرفة(

 

 

                    
 ) مفرش سفره مربع(

 

 
 -كمفو المنتج :ت
 جنيو 81متر قماش غير منسوج سعر المتر X 0متر0استخدـ التصميـ  -0
 جنية 5متر قماش الفازليف الالصؽ سعر المتر X 0متر0استخدـ التصميـ  -8
 جنية  3استخدـ التصميـ بعض الوحدات الزخرفية ) االسترس ( بتكمفة  -3
 جنية( 88تكمفة المنتج )  -4
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 :الرابع التصميـ
 الرابع التصميـ( توصيؼ 4جدوؿ )

الوحدة الزخرفيو  الوحدة الزخرفية األساسية
 المجردة 

 التصميـ النيائي بعد التنفيذ

 
زخارؼ نباتية ممونة مف 

رؼ ) ػػػد الممؾ االشػمسج
 بمصر -ـ 02قيتباى( القرف 

 
دلفة باب خشبي بمتحؼ 

العصر  -مدينة باليرمو
القرف  -مصر  -الفاطمى 

 ـ01
 تاريخ الزخرفة( )كتاب

 
 

 

 
 

 ) مفرش يصمح لالنترية والبوفيو (

 -تكمفو المنتج :
 (31جنيو  )81استخدـ التصميـ متر ونصؼ  قماش غير منسوج سعر المتر  -0
 (7.5جنية ) 5استخدـ التصميـ متر ونص قماش الفازليف الالصؽ سعر المتر  -8
 جنية( 37.5تكمفة المنتج )  -3
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 :الخامس التصميـ
 السابع التصميـ( توصيؼ 5وؿ )جد

الوحدة الزخرفية 
 األساسية

الوحدة الزخرفيو 
 المجردة 

 التصميـ النيائي بعد التنفيذ

 
مطرقة مف الحديد ألحد 

 االبواب العربية
 )كتاب تاريخ الزخرفة(

  
)  ) مفرش يصمح لمبوفيو وغرفة النـو

 -تكمفو المنتج :
 (41جنيو  )81منسوج سعر المتر متر   قماش غير  8استخدـ التصميـ  -0
 (01جنية ) 5متر قماش الفازليف الالصؽ سعر المتر 8استخدـ التصميـ  -8
 جنية( 51تكمفة المنتج )  -3

 : المعالجات اإلحصائية
تػػػـ معالجػػػة البيانػػػات التػػػي تػػػـ الحصػػػوؿ عمييػػػا مػػػف اسػػػتمارة اإلسػػػتبياف باسػػػتخداـ  

ساب معامالت اإلتفاؽ آلراء المحكميف ( ، وقد تـ حspssالحاسب اآللي عمى برنامج )
، وصػػدؽ وثبػػات اإلسػػتبياف عػػف طريػػؽ حسػػاب معامػػؿ اإلرتبػػاط لبيرسػػوف ومعامػػؿ ألفػػا 

، وتحقيػػػػػػػؽ  split_halfوكػػػػػػػذلؾ التجزئػػػػػػػة النصػػػػػػػفية  alpha cronbachكرونبػػػػػػػاخ 
 one-way anovaفروض البحػث عػف طريػؽ حسػاب تحميػؿ التبػايف أحػادي اإلتجػاه 

لؾ حسػػػػاب المتوسػػػػط الحسػػػػابي واالنحػػػػراؼ المعيػػػػاري ومعامػػػػؿ وكػػػػذ f-Test، إختبػػػػار 
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" متعػػددة المحػػاور لمتعبيػػر  Radar Chartاإلخػتالؼ ، ثػػـ اسػػتخداـ أشػػكاؿ الػػرادار " 
 عف تقييـ الجودة الكمية لمتصميمات .

 الصدؽ والثبات لبنود ومحاور إستمارة اإلستبياف : -1
 الصدؽ : -1-1

ؿ اإلرتباط " بيرسوف " لممحاور الثالثة ، ولحساب صدؽ اإلستبياف تـ حساب معام
 .كما ىو موضح بالجدوؿ التالي

 معامؿ اإلرتباط " بيرسوف" لمحاور االستبياف الثالثة.( 6جدوؿ )
 الداللة االرتباط المحاور

 0.01 0.876 المحور األوؿ : الجانب الوظيفى

 0.01 0.784 المحور الثاني : الجانب االبتكارى لمتصميـ

 0.01 0.721 الجمالى بنالثالث : الجاالمحور 

 0.01 0.794 اإلستبياف ككؿ
( أف معامالت اإلرتباط لبيرسوف  لمحاور اإلستبياف 6يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 

( وذلؾ ألنيا اقتربت مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى 0.01الثالثة دالة عند مستوى )
 س االستبياف ككؿ .صدؽ وتجانس محاور اإلستبياف الثالثة ، وصدؽ وتجان

 الثبات : -1-2
 Alpha Cronbachولحساب ثبات اإلستبياف تـ حساب معامؿ ألفا كرونباخ  

 لممحاور الثالثة ، كما ىو موضح بالجدوؿ التالي . Split-half، والتجزئة النصفية 
 لمحاور االستبياف الثالثة." Alpha , Split-halfمعامؿ الثبات " ( 7جدوؿ )

 Alpha Split-half المحاور

 0.534 - 0.645 0.952 المحور األوؿ : الجانب الوظيفى

 0.478 - 0.503 0.864 المحور الثاني : الجانب االبتكارى لمتصميـ

 0.578 - 0.685 0.755 المحور الثالث : الجانب الجمالى

 0.433 - 0.695 0.814 اإلستبياف ككؿ

"   Alpha ,Split-half"  ( أف معامالت الثبات 7يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
( وذلؾ ألنيا اقتربت مف الواحد 0.01لمحاور اإلستبياف الثالثة دالة عند مستوى )

 الصحيح مما يدؿ عمى ثبات محاور اإلستبياف الثالثة ، وثبات االستبياف ككؿ .
 ( محكـ 15معامالت االتفاؽ آلراء المحكميف:) -2
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 الثالثة لمتصميمات المقترحة . معامالت االتفاؽ لبنود كؿ محور مف المحاور
 نتائج معامؿ االتفاؽ آلراء المحكميف لمتصميمات المقترحة (8) جدوؿ

 المحاور
 تصميـ

(1) 

 تصميـ
(2) 

 تصميـ
(3) 

 تصميـ
(4) 

 تصميـ
(5) 

 المحور األوؿ : الجانب الجانب الوظيفى
سيولة وراحة فى  تصميـ المفرشيحقؽ تصميـ  -7

 تخداـاالس
43 42 44 44 40 

 42 44 42 43 43  اليدوىمدى تناسب الخامة المستخدمة لتقية التفريغ  -7

 43 44 43 41 42 الفريغ .بعد  شكمياب قدرة الخامة عمى االحتفاظمدى  -1

 44 43 41 43 42 كمفرشمالءمة التصميـ المقترح لمغرض الوظيفى  -4

 42 42 43 41 42 مفرش.مالءمة الزخارؼ المستخدمة لتصميـ ال -2

 المحور الثاني : الجانب االبتكارى لمتصميـ
اليدوى عمى الحداثة فى استخداـ تقنية التفريغ  -0

  المفروشات بخامو مختمفة.
41 42 44 44 39 

 42 44 44 40 43 مفروشات المنزلية.التجديد فى التصميمات المفذة لم -8

 43 44 43 41 43  اليدوى.التجديد فى الزخارؼ المنفذة بتقية التفريغ  -1

 42 44 43 43 41 والتطوير. مسايرة التصميمات المنفذة لمموضة -4

 44 45 45 41 44  مدى تحقيؽ اصالة التصميـ والحفاظ عمى التراث -2

 الجمالىنب المحور الثالث : الجا
 42 44 41 40 41  تحقيؽ التوازف وااليقاع بيف الوحدات الزخرفية وبعضيا -0

 37 44 41 42 43  وااليقاع بيف الوحدات الزخرفية والتصميـ تحقيؽ التوازف -8

 43 44 42 41 43 وعصريو لممفروشات.مالءمة استخداـ الواف مختمفة  -1

 42 44 42 43 43 بعض المكمالت الزخرفيو مع التصميـ.مالءمة استخداـ  -4

االلواف المستخدمة فى  الوحدات الزخرفيو و توافؽ -2
    التصميـ ككؿ

43 44 40 44 44 

 

 
 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري ومعامؿ االختالؼ لكؿ محور:-1

وكاف متوسط التقدير العددي "المتوسط الحسابي" واالنحراؼ المعياري ومعامؿ  
 االختالؼ لكؿ محور مف المحاور الثالثة موضحة في الجدوؿ التالي:
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 ط الحسابي واالنحراؼ المعياريمقارنة المحاور الثالثة مف حيث المتوس( 9جدوؿ )
 ومعامؿ االختالؼ. 

 المحاور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

معامؿ 
 االختالؼ 

 2.1395 2.0286 94.81 المحور األوؿ : الجانب الوظيفى

 2.7946 2.6555 95.02 المحور الثاني : الجانب االبتكارى لمتصميـ

 2.7693 2.5939 93.67 المحور الثالث : الجانب الجمالى
 

 تحقيؽ الفروض : -4
 الفرض األوؿ : 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات اراء المحكميف التصميمات  
في تحقيؽ الجانب الوظيفى ، ولمتحقؽ مف  صحة ىذا الفرض تـ  لممفروشاتالمنفذة 

لدراسة متوسط درجات التصميمات  One-way Anovaحساب تحميؿ التبايف 
 ، كما ىو موضح بالجدوؿ التالي . لمغرض الوظيفيفي مدي مالءمتة الخمسة 

 تحميؿ التبايف لمتوسط درجات التصميمات الخمسة في الجانب الوظيفى ( 10جدوؿ )
 F Sig متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 

 2.500 4 10.00 بيف المجموعات
 0.933 10 9.333 داخؿ المجموعات 0.094 2.679

    14 19.333 المجموع

( وىي قيمة 2.679( أف قيمة )ؼ( المحسوبة كانت )10يتضح مف الجدوؿ ) 
( مما يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية بيف التصميمات 0.05دالة إحصائيا عند مستوى )

بيف كؿ   Tukeyفي الجانب الوظيفى ، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 
 التالي يوضح ذلؾ : تصميميف عمي حدة والجدوؿ
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 (07وكذلؾ الشكؿ رقـ ) بيف التصميمات الخمسة فى الجانب الوظيفى Tukeyاختبار ( 11)جدوؿ
 

 الخامس الرابع الثالث الثاني األوؿ التصميمات متوسط

 1.00 * 1.333 * 0.333 0.667 - األوؿ 42.667

 0.333 *  2.00 *  1.00 - *0.667 الثاني 42.00

 1.33 *  1.00 - 1.00 0.333 الثالث 43.00

 2.33 - 1.00 2.00 1.333 الرابع 44.00

 - * 2.33 * 1.33 * 0.333 * 1.00 الخامس 41.667

 ومف النتائج السابقة يتضح أف :
التصميـ الرابع كاف أكثر التصميمات تحقيقا لمجانب الوظيفى ، يميو الثالث، ثـ  

 التالي يوضح ذلؾ :األوؿ، ثـ الثاني وأخيرا الخامس ، والشكؿ 

 
 يوضح الفروؽ في الجانب الوظيفى  لمتصميمات( 17شكؿ )

 : نيالفرض الثا
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات اراء المحكميف فى التصميمات  

فى تحقيؽ الجانب االبتكارى لمتصميـ ، ولمتحقؽ مف صحة ىذا  لممفروشاتالمنفذة 
لدراسة متوسط درجات  One-way Anovaالفرض تـ حساب تحميؿ التبايف 

 .يـ ، كما ىو موضح بالجدوؿ التاليالتصميمات الخمسة في الجانب االبتكارى لمتصم
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 تحميؿ التبايف لمتوسط درجات التصميمات الخمسة في الجانب االبتكارى لمتصميـ( 12جدوؿ )

 
درجات  مجموع المربعات

 الحرية

 F Sig متوسط المربعات

 7.14 4 28.56 بيف المجموعات
 1.5 20 30.00 داخؿ المجموعات 0.007 4.76

    24 58.56 المجموع

( وىي قيمة دالة 4.76( أف قيمة )ؼ( المحسوبة كانت )12يتضح مف الجدوؿ ) 
( مما يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية بيف التصميمات  في 0.05إحصائيا عند مستوى )

  Tukeyتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار تحقيؽ الجانب االبتكارى لمتصميـ ، ولمعرفة ا
 بيف كؿ تصميميف عمي حدة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :

 (08وكذلؾ الشكؿ )بيف التصميمات فى الجانب االبتكارى لمتصميـ  Tukeyاختبار ( 13)جدوؿ
 الخامس الرابع الثالث الثاني األوؿ التصميمات متوسط

 0.40 *   1.80 * 1.40 1.00 - األوؿ 42.4

 * 0.60 *   2.80 * 2.40 - * 1.00 الثاني 41.4
 1.80 * 0.400 - 2.40 1.40 الثالث 43.8

 2.200 - 0.400 2.80 1.80 الرابع 44.2

 - * 2.200 * 1.80 0.60 * 0.40 الخامس 42.00
 ومف النتائج السابقة يتضح أف :

صميـ ، يميو التصميـ الرابع كاف أكثر التصميمات تحقيقا لمجانب االبتكارى لمت 
 الثالث، ثـ األوؿ ، ثـ الخامس، وأخيرا الثاني ، والشكؿ التالي يوضح ذلؾ :

 
 يوضح الفروؽ في الجانب االبتكارى لمتصميـ  ( 18شكؿ ) 
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 :الثالثالفرض 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات اراء المحكميف فى التصميمات  
مالى " ، ولمتحقؽ مف  صحة ىذا الفرض تـ في تحقيؽ الجانب الج ه لممفروشاتالمنفذ

لدراسة متوسط درجات التصميمات  One-way Anovaحساب تحميؿ التبايف 
 .الخمسة في الجانب الجمالى ، كما ىو موضح بالجدوؿ التالي 

 " تحميؿ التبايف لمتوسط درجات التصميمات الخمسة في " الجانب الجمالى( 14جدوؿ )

 
درجات  مجموع المربعات

 حريةال

 F Sig متوسط المربعات

 5.45 4 21.8 بيف المجموعات
 2.85 15 42.75 داخؿ المجموعات 0.161 1.912

    19 64.55 المجموع

( وىي قيمة 1.912( أف قيمة )ؼ( المحسوبة كانت )14يتضح مف الجدوؿ ) 
( مما يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية بيف التصميمات 0.05دالة إحصائيا عند مستوى )

بيف كؿ   Tukeyفي " الجانب الجمالى" ، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 
 تصميميف عمي حدة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :

وكذلؾ بيف التصميمات بالنسبة إلثراء األسموب المستخدـ لمتصميمات  Tukeyاختبار ( 15جدوؿ )
 (09الشكؿ رقـ )

 الخامس ابعالر  الثالث الثاني األوؿ التصميمات متوسط

 1.0 * 1.5 1.5 0.75 - األوؿ 42.5

 0.25 * 2.25 0.75 - * 0.75 الثاني 41.75

 * 0.50 * 3.00 - * 0.75 *  1.5 الثالث 41.00

 2.50 - 3.0 2.25 1.5 الرابع 44.00

 - * 2.50 0.50 * 0.25 *  1.0 الخامس 41.5

 ومف النتائج السابقة يتضح أف :
ثر التصميمات تحقيقًا لمجانب الجمالى لمتصميمات، يميو التصميـ الرابع كاف أك 

 األوؿ ثـ الثاني، ثـ الخامس وأخيرا الثالث ، والشكؿ التالي يوضح ذلؾ :
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 يوضح الفروؽ في الجانب الجمالى  لمتصميمات( 19شكؿ ) 

 تقييـ الجودة الكمي لمتصميمات تحت البحث :
ف محاور البحث موضحة في وكانت نتائج تقييـ التصميمات مع كؿ محور م 

 الجدوؿ التالي.
 (81وكذلؾ الشكؿ رقـ )تقييـ الجودة الكمي لمتصميمات وترتيبيا.( 16جدوؿ )

 الترتيب معامؿ الجودة الكمي  المحور الثالث المحور الثاني المحور األوؿ التصميمات

 3 %94.49 %94.44 %94.22 %94.81 األوؿ

 5 %92.7 %92.78 %92 %93.33 الثاني

 2 %94.63 %91.11 %97.33 %95.56 الثالث

 1 %97.92 %97.78 %98.22 %97.78 الرابع

 4 %92.71 %92.22 %93.33 %92.59 الخامس

 معامؿ الجودة الكمي لمتصميـ األوؿ 

 
 ( معامؿ الجودة الكمي لمتصميـ األوؿ 20شكؿ )
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 مف الشكؿ السابؽ نستخمص أف:
األفضؿ بالنسبة لباقي المحاور األخرى وذلؾ ب الوظيفى " ىو ن" الجااالوؿالمحور  

ب الجمالى " وذلؾ بمعامؿ جودة ن" الجاالثالث%(، ثـ المحور 94.81بمعامؿ جودة )
" الجانب االبتكارى لمتصميـ  " وذلؾ بمعامؿ جودة  نى%(، ثـ المحور الثا94.44)
(94.22 .)% 

 معامؿ الجودة الكمي لمتصميـ الثاني :

 
 جودة الكمي لمتصميـ الثاني( معامؿ ال 21شكؿ )

 مف الشكؿ السابؽ نستخمص أف:
ب الػػػوظيفى " ىػػػو األفضػػؿ بالنسػػػبة لبػػػاقي المحػػػاور األخػػػرى نػػػ" الجااألوؿالمحػػور  

ب الجمػالى " وذلػؾ بمعامػؿ نػ" الجالثالػث%(، ثػـ المحػور ا93.33وذلؾ بمعامؿ جػودة )
" وذلػػؾ بمعامػػؿ   ب االبتكػػارى لمتصػػميـنػػ" الجا ني%(، ثػػـ المحػػور الثػػا92.78جػػودة )
 %(.92.7جودة )

 معامؿ الجودة الكمي لمتصميـ الثالث :

 
 ( معامؿ الجودة الكمي لمتصميـ الثالث22شكؿ ) 
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 مف الشكؿ السابؽ نستخمص أف:
ب االبتكارى لمتصميـ  " ىو األفضؿ بالنسبة لباقي المحاور ن" الجا نيالمحور الثا 

ب الوظيفى ن" الجااالوؿمحور المحور %( ، ثـ ال97.33األخرى وذلؾ بمعامؿ جودة )
ب الجمالى وذلؾ بمعامؿ ن" الجاالثالث%( ، ثـ المحور 95.56"وذلؾ بمعامؿ جودة )

 %(.91.11جودة )
 معامؿ الجودة الكمي لمتصميـ الرابع 

 
 معامؿ الجودة الكمي لمتصميـ الرابع( 23شكؿ ) 

 مف الشكؿ السابؽ نستخمص أف:
" ىو األفضؿ بالنسبة لباقي المحاور  االبتكارى لمتصميـالجانب "  الثانى المحور  

"  الجانب الجمالي" الثالث%( ، ثـ المحور 98.22األخرى وذلؾ بمعامؿ جودة )
 %( 97.78جاءا بنفس الترتيب وذلؾ بمعامؿ جودة ) "الوظيفىالجانب والمحور االوؿ" 

 معامؿ الجودة الكمي لمتصميـ الخامس :

 
 دة الكمي لمتصميـ الخامس( معامؿ الجو  24شكؿ )
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 مف الشكؿ السابؽ نستخمص أف:
ب االبتكارى لمتصميـ  " ىو األفضؿ بالنسبة لباقي المحاور ن" الجا نيالمحور الثا 

ب الوظيفى "وذلؾ ن" الجااالوؿ%( ، يميو المحور 93.33األخرى وذلؾ بمعامؿ جودة )
ى وذلؾ بمعامؿ جودة " الجاب الجمالالثالث%( ، ثـ المحور 92.59بمعامؿ جودة )

(92.22 .)% 
 مستخمص النتائج :

 فى  لممفروشات توجد فروؽ معنوية بيف متوسطات آراء المحكميف لمتصميمات المفذة
 .  الوظيفيالجانب 

  فى  لممفروشاتتوجد فروؽ معنوية بيف متوسطات آراء المحكميف لمتصميمات المفذة
 الجانب الجاب االبتكارى لمتصميـ    .  .

 فى  لممفروشاتروؽ معنوية بيف متوسطات آراء المحكميف لمتصميمات المنفذة توجد ف
 الجمالى.الجانب 

 ( 97.92التصميـ " الرابع " قد حصؿ عمى المركز األوؿ وذلؾ بمعامؿ جودة.)% 
 ( 94.63التصميـ " الثالث " قد حصؿ عمى المركز الثاني وذلؾ بمعامؿ جودة .)% 
 (.94.49لمركز الثالث وذلؾ بمعامؿ جودة )التصميـ " األوؿ " قد حصؿ عمى ا% 
 ( 92.71التصميـ " الخامس " قد حصؿ عمى المركز الرابع وذلؾ بمعامؿ جودة .)% 
 ( 92.7التصميـ " الثاني " قد حصؿ عمى المركز الخامس وذلؾ بمعامؿ جودة .)% 

 النتائج  تفسير 
التفريغ اليدوى  مما سبؽ لعرض نتائج التصميمات يتضح انو يمكف إستخداـ تنقية 

عمى االقمشة غير المنسوجو فى عمؿ مفارش منزلية متماشية مع مع التطور والموضو 
مما ادى الى تحقيقيا لمجانب الجمالى وايضا قدرة الخامة وتناسبيا الستخداـ تقنية 

 التفريغ اليدوى عمييا .
 التوصيات :

 ؿ التصميمات إبراز قيمة الفف اإلسالمي وروعتو لمشخص الغير متخصص مف خال
 الزخرفية اإلسالمية.

  وداخؿ المنازؿ فى مجاؿ المالبس التمسؾ بالقيـ اإلسالمية في المجتمعات العربية
 .المفروشات

  عتبارىا مصدر مف مصادر تصميـ األزياء اإلىتماـ بدراسة الفنوف اإلسالمية وا 
 ومصدرُا خصبُا لإلبتكار والتجديد.
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 ( التوسع في ىذا النوع مف التقنيات.)تقنية التفريغ 

 
 المراجع

دراسة تحميمية لبعض العناصر الطبيعية واالستفادة منيا فى تصميمات  - ابراىيـ محمد احمد .1
المؤتمر السنوى الدولي  -مبتكرة ألقمشة المفروشات تناسب االتجاىات الحديثة لمتصميـ الداخمي 

 ـ8101 - وافجامعة حم -كمية الفنوف التطبيقية  -(9-8العربي الرابع ) -األوؿ 
إستخداـ الخيوط المعدنية فى تطوير إنتاج أقمشة  - أسامة عز الديف ، جماؿ محمد عبد الحميد .8

المؤتمر  -جامعة حمواف  -كمية الفنوف التطبيقية  -المفروشات لمحصوؿ عمى منتج تنافسى
 ـ(8108إبريؿ  08-00السنوى العربى السابع الدولى الرابع ) 

مكانية استفادة  - فأميرة عبد اهلل نور الدي .3 تصميـ مقروشات بالزخارؼ النباتية مف بقايا األقمشة وا 
العدد الثامف عشر  -مجمة بحوث التربية النوعية  -جامعة المنصورة  -اآلسر المنتجو منيا

 ـ(8101سبتمبر 
توظيؼ الزخارؼ المستمدة مف الفنوف الحديثة إلثراء الجانب الجمالى  - حناف محمود عبد الفتاح .4

 ـ.8106 -جامعة المنوفية  -دكتوراه  -فروشاتلمم
التصميمات الزخرفية فى العصور االسالمية وأثرىا عمى الخزؼ  -داليا عبد المنعـ عبد العزيز .5

 ـ.8108 -جامعة حمواف  -كمية الفنوف التطبيقية  -المصري الحديث
لطباعية في مبتكرات المعطيات التشكيمية لمتوليؼ بيف الجمد والتأثيرات ا -دينا كماؿ الطنطاوي .6

 ـ.8101 -جامعة حمواف –كمية التربية الفنية  –رسالة دكتوراه  -لمستر الضوئية 
استحداث أساليب جديده فى تصميـ مفروشات االسرة باستخداـ تقنيات  -رشا محمد حسيف .7

 ـ.8105 -كمية االقتصاد المنزلى  -جامعة المنوفية  -دكتوراه  -التطريز االلى
االستفادة مف خصائص األقمشة غير المنسوجة  - عال يوسؼ عبد الاله رشدى عمى عيد ، .8

المؤتمر الدولى الخامس العربى التاسع عشر  -كخامات تشكيؿ عمى المانيكاف لتحقيؽ التصميـ
 جامعة المنوفية. -ـ 8107اكتوبر  07-06 -لالقتصاد المنزلى 

قمشة غير المنسوجة فى اثراء كيفية االستفادة مف اال - ريياـ بسيونى ، زينب محمد محمود .9
 -كمية التربية النوعية  -المؤتمر الدولى االوؿ  -جماليات القطع الممبسية ) التى شيرت الحريمى(

 ـ(8108يوليو  07 -06)  -جامعة إلمنيا 
إمكانية إعادة تدوير المالبس الجينز المستعممة واالستفادة مف  - ريياـ بسيونى محمدى .01

 ـ.8106 -لتنفيذ المفروشات الجمدية  خصائص الخامات الجمدية
االستفادة مف خصائص األقمشة غير المنسوجة كخامات تشكيؿ عمى  -زينب محمد محمود .00

 المؤتمر الدولي الخامس العربي التاسع عشر لالقتصاد المنزلي -المانيكاف لتحقيؽ التصميـ 
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ف الخامات المختمفة إبتكار تصميمات المفروشات األثاث المنزلى م - شيماء جماؿ أحمد زيد .08
 ـ.8105 -بيدؼ زيادة القيمة الجمالية ليا 

شبكات التواصؿ االجتماعى كوسيمة لغرض  - شيماء مصطفى عبد العزيز ، صافيناز النبوي .03
المؤتمر  -برنامج تعميمي لتنفيذ المفروشات المنزلية لرفع كفاءة ربة المنزؿ كوسيمة لمتشغيؿ الذاتى

 ـ.8108مارس  83-80جامعة طنطا  -ة التربيو النوعية كمي -العممى الدولى الخامس 
رؤية تصميمية معاصرة لمزخارؼ  - صافيناز محمد النبوى ، ريياـ بسيونى محمدى .04

مجمة كمية   -االسالمية واالستفادة منيا فى زخرفة العباءة الحريمى باستخداـ تقنية التفريغ بالميزر
 ـ.8108جامعة المنوفية  -االقتصاد المنزلى 

امكانية االستفادة مف بعض الزخارؼ الفرعونية فى استحداث تصميمات  - بير نجيب السعيدع .05
جامعة المنصورة  -كمية التربيو النوعية  -ماجستير   -إلثراء الجانب الجمالى لممفروشات 

 ـ.8100

دراسة إمكانية استخداـ االقمشة غير المنسوجة فى عمؿ باتروف  - عال يوسؼ عبد الاله .06
المؤتمر القومى  -ىز يتـ تشكيمة عمى المانيكاف ومقارنتو بالباتروف التجارى الورقى تجارى جا

 ـ.8108جامعة المنوفية  -اقتصاد منزلى  -السادس عشر 
جامعة اسواف  -مجمة العمـو االنسانية  -جماليات الحفر بأشعة الميزر - عمر محمد باكر .07

 ـ.8108عدد نوفمبر  -لمعمـو والتكنولوجيا االنسانية 
التكنولوجيا الرقميو لمحفر بشعاع الميزر فى الزجاج  - فاطمة بسيونى ، وديعو عبد اهلل أحمد .08

 ـ.8105-مصر  -عالـ التربية  -أسموب التقدـ العممى والتكنولوجى لالشغاؿ الفنية 
إمكانية الوصوؿ إلى بعض المعايير الوظيفية لممنتجات  - فوزية عبد السالـ محمود رضواف .09

كمية  -رسالة ماجستير -غير المنسوجة لتطوير زى الطبيب داخؿ غرفة العمميات المنسوجة و 
 ـ.8101جامعة المنوفية  -اإلقتصاد المنزلى

توظيؼ الفف الياباني فى ابتكار تصميمات مستحدثو فى  - ىالو محمد محمود حسيف .81
 ـ.8107جامعة المنوفية  -اقتصاد منزلى   -دكتوراه  -المكمالت الممبسية والمفروشات 
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 ف لمحکـ عمى المفارش المنفذةياف السادة المتخصصياستب

 مناسب البنػػػػػػػػػػود ـ
مناسب الى 

 حد ما
 غير مناسب

    الوظيفيأوال : الجانب 

    خداـ.سيولة وراحة فى االست المفرشيحقؽ تصميـ  1

    .اليدوى.تناسب الخامة المستخدمة لتقنية التفرغ  2

    .ى االحتفاظ بشكميا بعد التفريغ.قدرة الخامة عم 3

    .كمفرش.مالءمة التصميـ المقترح لمغرض الوظيفي  4

    المفرش.مالئمة الزخارؼ المستخدمة لتصميـ  5

  ثانيا : الجانب االبتكاري لمتصميـ 

1 
مفروشات فى ال اليدوىالحداثة فى استخداـ تقنية التفريغ 

 بخامة مختمفة.
   

    مفروشات المنزلية.لتصميمات المنفذه لمالتجديد فى ا 2

    اليدوى.التجديد فى الزخارؼ المنفذه بتقنية التفرغ  3

    .والتطوير مسايرة التصميمات المنفذه لمموضة 4

5 
تحقيؽ أالصالة فى التصميـ والحفاظ عمى التراث 

 االسالمى 
   

  الجمالىثالثا : الجانب 

1 
اع بيف الوحدات الزخرفية تحقيؽ عنصر التوازف واإليق

 وبعضيا 
   

2 
تحقيؽ عنصر التوازف واإليقاع بيف الوحدات الزخرفية 

 والتصميـ 
   

    عصرية.مالئمة استخداـ ألواف مختمفة   3

    بعض المكمالت الزخرفية مع التصميـ..مالئمة أستخداـ  4

    فى التصميـ ككؿ وحدات الزخرفيو وااللوافتوافؽ ال 5

 
 
 


