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 اليدوية الصناعات مجال إثراء واالستفادة منها فى لمجمود التشكيمية اإلمكانات 
 د/ أسماء فؤاد زكي                                                     

 الممخص:
ستفادة من تشكيل الجمد وأسموب التوليف إلنتاج منتجات إلى اإل يهدف البحث   

   يدوية معاصرة.
الجمد  تقديم رؤى تصميمية حديثة لممنتجات اليدوية مستوحاة من تشكيلمن خالل 

، ىالتحميم و المنيجالوصفى ويتبع ىذا البحث المنيج والتوليف والتطريز اليدوى، 
( منتجات وىي >استمارة تحكيم لممنتجات المنفذة )اد دالبحث فى إع وتمثمت أدوات

ل سفينة، بوف، ركنه بها ، سرير أطفال عمى شكمكتب حائط وأيضا مكتبة) 
مكتبة وعروس بحر وسجادة، مكتبة عمى شكل جيتار، مكتبة عمى شكل مفتاح 

السادة أعضاء ىيئة التدريس قبل من لمتقييم  صوال، كرسى، سرير هزاز(
وأظيرت النتائج اإلحصائية أنو يمكن االستفادة من  59 دىموعد المتخصصين

تشكيل الجمد وأسموب التوليف في رفع القيمة الجماليةوالوظيفية والجانب التقنى 
قد و  المحكمين،الرؤى التصميمة المقترحة وفقًا آلراء لممنتجات اليدوية في ضوء 

األكثر  ثالج الثالمنتحيث جاء اتفق المتخصصين في ترتيب المنتجات المنفذة 
يميو المنتج األول ثم الثانى، ثم السابع في ، الجمالية والوظيفية والتقنيةلناحية منا تحقيًقا

 لمناحية  قل المنتجات تحقيًقا أ جاء المنتج السادس والثامنبينما  كافة األغراض،
 الجمالية والوظيفية والتقنية.

  الصناعات اليدوية . -ود جمال  -لتشكيميةاإلمكانات ا <الكممات المفتاحية  
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The Plastic Possibilities of Leather and Benefiting from it in 

Enriching the Field of Handicrafts 
Dr. Asmaa Fouad Zaki, Textile & Clothes, Faculty of Specific Education, 

Aswan University. 

Abstract 

The research aims to benefit from leather and formation style to 

produce contemporary products hand by providing modern design 

visions for handmade products inspired by leather shaping, 

composition and hand embroidery, this research follows the 

descriptive and experimental method. he research tools consisted 

of questionnaire for judging the (8) executed products such as;  (a 

wall desk and also a library, ship shaped baby bed, pouf,  a corner 

contains a library, a mermaid, and a carpet., guitar shaped library,, 

a library in the shape of a music key, a sofa, a chair, a rocking 

bed.)  

For evaluation by the 15 specialized faculty members, the 

statistical results showed that it is possible to benefit from the 

formation of leather and the method of synthesis in raising the 

aesthetic, functional and technical value of handmade products in 

the light of the proposed design visions according to the opinions 

of the arbitrators. 

The specialists agreed in arranging the executed products, as the 

third product came in the most aesthetic, functional and technical 

terms, followed by the first, then the second, and then the seventh 

in all purposes, while the sixth and eighth products came the least 

in terms of aesthetic, functional and technical terms. 

Key words: plastic possibilities- Leather- handicrafts 
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 <  Introductionلمقدمة ا
إال أنو يبقى  ةرغم تطور الحياو أعمال فنية تحاك بأيد مبدعة  اليدويةات الصناعُتعد 

ل اليدوى نكيو خاصة تحاكى تراثنا وماضينا، وقيمة ترتبط بأصالتنا وعراقتنا، ومع عملم
 لاليدوية أوسع وأشمل مما كان قب الصناعاتع الزمن بات مصطمح ر تطور الحياة وتسا

 .فنية متنوعةواستخدام تقنيات  وشكيل الجمد وزخرفتودخمت عميو مفردات جديدة، كفن ت
ييتم باستخدام جمود الحيوانات الخام وتحويميا إلى مادة فمنذ فجر التاريخ واإلنسان 

مصادر الجمود الخام منيا جمود البقر،  وتتنوع ،يستفيد منيا فى احتياجاتو المختمفة
 ىىا كل ىذه الجمود ليا من التعامالت الخاصة حتى تعطر الجاموس والماعز وغي

وذلك إلختالف خواص وسمك  اأقصى استفادة منيا وكل نوعيات التقنيات كال عمى حد
ات الفروق بين جمود الحيوان ةومممس الجمد من منطقة ألخرى فى الحيوان الواحد ومراعا

 ( :600،المختمفة.  )االتحاد العربى لمصناعات الجمدية
ت الجمود الصناعية كبديل لمجمود الطبيعية نتيجة التقدم التكنولوجى وقد تعطى ظير  ثم

الختالف ألوانيا وسمكيا ومالمسيا  الجمود الصناعية نفس اإلمكانات التشكيمية نظراً 
 .ةالمتعدد

ال  ةألجزاء وىذه ميز وتمتاز الجمود الصناعية بالسمك والشكل الموحد فى أى جزء من ا
 ،) فاطمو نبيل كمال، رحمو اسحاق   .ةدو حة المحدد الطبيعى ذى المسامتتوافر فى الج

605<). 
نتجات عصرية وأىمية فى ظل التطور المستمر واستحداث أساليب مختمفة لعمل م

األعمال اليدوىة الفنية كان البد من استخدام الجمود وتشكيميابأساليب فنية حديثة 
 .ف الستحداث منتجات يدوية جديدةيواالستعانة ببعض الخامات مستخدمًا التول

وتتعدد طرق وأساليب التشكيل عمى الجمد فمنيا أسموب التطريز وأسموب التوليف ) 
أسموب الحرق والضغط ) لمجمد ، ("الباتش ورك"تجاور الخامات  -"بميكاأل"اإلضافة 

 الطبيعى (.
القيم  ءاوقد اجريت دراسات عديدة وتناولت تشكيل الجمد بطرق مختمفة بغرض إثر 

(  =605 ،دراسة ) سناء محمد فتحىالجمالية والوظيفية لممنتجات المنفذة ومنيا 
والجمود الطبيعية فى رفع  ويف فن الكروشيمن تول ةتناولت استحداث تصميمات مستوحا
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 ) دراسة ى مرحمة الطفولة الوسطى،القيمة الجمالية والوظيفية ألحذية األطفال البناتى ف
مكانية االستفادة من بقايا إ( تناولت >605 سنى ىيكليا حران ،سالى فوزى الوراقى

الجمود والسحابات لعمل مكمالت ممبسية منفصمو لتحقيق الغرض الجمالى والوظيفى، 
 مكانية توليف الجمد المطبوع رقمياً إ( تناولت  >605 ،دراسة ) فاطمة السعيد مصطفى

لحريمى بأساليب غير تقميدية مبس امع خامات أخرى متعددة إلثراء القيمة الجمالية لمم
( تناولت استخدام >605 ،تنفرد باالبتكار والتميز، دراسة ) فاطمة نبيل ، رحمة اسحاق

مكمالت نسائية منفصمة تؤدى الغرض الجمالى والوظيفى نتاج خامتى الجمد والخيش إل
ين ( تناولت التوليف ب ;605 ،ف محمدو واالبتكارى دراسة) تفاحة موسى، أميمة رؤ 

منيا فى إثراء جماليات  ةستفادنسجية البسيطة واالجمد والتريكو فى التراكيب الال
إلثراء مجال المشروعات الصغيرة، دراسة ) سحر حربى، ايناس المفروشات المنزلية 

( تناولت برنامج تدريبى مقترح لتأىيل المرأة المعيمة لألستفادة من  ;605 ،عصمت
عمى  ةلمرأة المعيملتدعيم اات الجمدية اليدوية مصنوعوتوظيفو فى ال وأسموب الكروشي

دراسة ) شييرة عبد اليادى فتح مشروع صغير من المنزل إلنتاج حقائب اليد النسائية، 
اإلمكانات التشكيمية لخامات ( تناولت إنتاج أزياء مبتكرة باستخدام  6055 ،إبراىيم 

كدت أن أ(  6050 ،عباس برشيماء صا ىبو عاصم الدسوقى،دراسة ) الجمد المختمفة 
لو قابمية أن كما  وفى التشكيل الفنى والزخرف ةالصناعى من الخامات اليامالجمد 

الخاصة بو من إضافة وتطعيم  ضافة إلى تعدد التقنياتالتشكيل فى صور متعددة باإل
مكانية استخدام بعض تقنيات إ( تناولت  6007 ،ونسج، دراسة ) إيمان عطية الشوادفى

نتاج مشغوالت جمدية كمكمالت لألزياء والعمل الطبيعية بأسموب مبتكر و الجمود زخرفة  ا 
براز اإلمكانات المختمفة لكل تقنية ومدى االستفادة منيا فى ا  عمى تنوع ىذه المكمالت و 

 زخرفة الجمود مع توفير الجانب الجمالى والوظيفى.
 < (Statement of the problem)مشكمة البحث

 <اآلتية ى التساؤالتالبحث فيمكن عرض مشكمة 
 رة؟عاصكيف يمكن االستفادة من تشكيل الجمد بطريقة جديدة وم .5
 ما إمكانية إعداد تصميمات جديدة معاصرة لممنتجات الجمدية اليدوية ؟  .6



 

1111 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 االت التربية النوعيةمجلة البحوث في مج

مكانية استخدام أسموب التوليف والتطريز مع الجمد لرفع القيمة الجمالية إما  .7
 ؟ ةيدو ليا اتاليدوية فى مجال الصناع نتجاتلمم

 ؟آراء المتخصصين فى المنتجات الجمدية اليدوية المنفذةما  .8
 : Objectivesأهداف البحث 

 يدوية معاصرة. نتجاتنتاج ماالستفادة من تشكيل الجمد وأسموب التوليف إل .5
 اليدوية. الجمدية نتجاترة لممعاصمجديدة تصميمات إعداد  .6
أسموب التوليف  استخدامتشكيل الجمد و خالل ة من حتر قمالتصميمات ال تنفيذ .7

 نتجات اليدوية فى مجال الصناعاتوالتطريز لرفع القيمة الجمالية والوظيفية لمم
 .ةاليدوي

 اليدوية المنفذة. نتجاتالمتخصصين فى الم راءآالتعرف عمى  .8
 :Signiflcanceأهمية البحث 

 د.و استخدام أساليب فنية جديدة فى تشكيل الجم .5
م تشكيل الجمد والتوليف والتطريز باستخدا اليدوية نتجاتر فى المصامعالتنوع ال .6

 اليدوى واالستفادة منيا فى رفع القيمة الجمالية والوظيفية ليا.
من تشكيل الجمد  ةاليدوية مستوحا نتجاتتقديم رؤى تصميمية حديثة لمم .7

 والتوليف والتطريز اليدوى.
 يساىم فى اقامة مشروعات صغيرة لمشباب. .8
( لمفرقة الرابعة  7تدريس مقرر صناعة يدوي ) ى دراسة فستفادة من نتائج الاال .9

 بقسم الصناعات الجمدية بكمية االقتصاد المنزلى جامعة حموان.
 : Hypothesesفروض البحث 

جانب التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المنتجات المنفذة فى تحقيق  .5
 مين.وفقا لرأى المحكالجمالى 

 جانبالتجات المنفذة فى تحقيق ين المنات داللة إحصائية بتوجد فروق ذ .6
 وفقا لرأى المحكمين. الوظيفى

جانب التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المنتجات المنفذة فى تحقيق  .7
 التقنى وفقا لرأى المحكمين.
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 :  Methodologyمنهج البحث 
 .التحميمىالمنيج و  المنيج الوصفى

 :   Delimitationsحدود البحث 
 –بميك أصناعى ( وأسموب التوليف )  –د ) طبيعى و لجمتشكيل ا:حدود موضوعية
 . باألقمشة والبالستيك والمعادن ةاالستعانواستخدام التطريز وأيضا  تجاور خامات(
كميو   -< معمل المصنوعات الجمدية بقسم الصناعات الجمدية حدود مكانية

 جامعة حموان.االقتصاد المنزلى 
 .م 6065 –6060عام الجامعى ألول لمالفصل الدراسى ا<حدود زمانية
كميو االقتصاد   -< طالب الفرقة الرابعة بقسم الصناعات الجمدية حدود بشرية

 ( طالب. >المنزلى جامعة حموان وعددىم ) 
، سرير  بوف،مكتب حائط وأيضا مكتبة منتجات )  >< المشغوالت اليدوية المنفذة

جادة، مكتبة عمى شكل س بحر وس، ركنه بها مكتبة وعرو  أطفال عمى شكل سفينة
 كرسى، سرير هزاز(. عمى شكل مفتاح صوال، جيتار، مكتبة

 < Toolsأدوات البحث
السادة أعضاء ىيئة التدريس  قبل استمارة تحكيم لممنتجات المنفذة من

 المتخصصين. 
 :  Terminologyمصطمحات البحث 

 ،عجم الوجيز. ) المالمعنى المغوى يشكل وأصميا شكل، يشكل، تشكيال:  تشكيمية
5==5) 

الجمالية الطبيعية ىى القدرة الفنية والمعطيات والخصائص <مكانات التشكيميةاإل
والمممس والطبيعة العضوية لمخامة والقانون البنائى المحدده لكل خامة مثل المون 

الذى يحكميا والذى يؤثر فى الصياغات التشكيمية والتعبيرية ليا من خالل أسس 
ظيار ذلك العالقاالتصميم و  ت التنظيمية لمسطوح والمالمس والمعالجات المونية وا 

 ،ارس بسطروسمن خالل األساليب والطرق الفنية المنفذه بيا التقنيات. ) مرقص ف
6000) 
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( ىى العالقات التنظيمية الناجحة  >605 شيماء محمد شطارة،عرفو ) توأيضا    
مل بما يتفق مع مضمونو حدة العلمعناصر وما تظيره من قيم وأسس في تحقيق و 

اره وقياسو وتقييمو في العمل الرتباطو وفكرتو، وىى الجانب المادى الذي يمكن اختي
 لخامة.المباشر بصياغة الشكل وا

 د إلى نوعين جمد طبيعى وجمد صناعى<و ينقسم الجم< Leatherد و الجم
لنسيج < الجمد ىو الغطاء المرن محكم اNatural LEATHERالجمد الطبيعى 

)نادية خميل  ية من جسم الحيوان.لذى يغطى السطح الخارجى لألجزاء الداخما
 ( 6059،وأخرون 

من مواد شمعية وراتنجية ولدائن ومواد  ةالجمود الصناعية مصنع<الجمد الصناعى
 غير عضوية، وىى عبارة عن طبقتين<

الطبقة العميا< وتمثل سطح الجمد وىى مصنعة من المواد  - أ
 ا.السابق ذكرى

لسفمى< تشبو النسيج الشبكى بخيوط ضيقة ورفيعة قة االطب - ب
عمى تماسك مساحة الجمد.)منى بامتداد سطح الجمد ليحافظ 

 ( ===5،إبراىيم السيوفى
بأنو قماش مغطى بطبقة  ( 6055 ،سحر حربىيضًا ) وسام محمد إبراىيم و أوتعرفو 

 . (P.U )ثان أو مادة عديد البوري (P.V.C) بالستيكية من مادة الفينيل 
وتختمف أنواع الجمد الصناعى تبعا لنوع القماش المستخدم فى الطبقة السفمى وطريقة 

 وطرق تجييزه. اً صناعي وإنتاج
عن التقاليد الحيو تعرفو منظمة اليونسكو بأنيا تعبير حقيقى  ة:الصناعات اليدوي

التكيف  نية وىىلمتنمية المستديمة والقيم اإلنسالإلنسان تتجمى فيو األسس الثالثة 
 والتجديد واإلبداع.

 (2015) الييئة العامة لمسياحة والتراث الوطنى،                                     
عمى اليد أو بإستخدام األدوات البسيطة فقط دون استعمال ىى الصناعات المعتمدة 

 . اآلت حديثة
 :  Theoretical Frameworkاإلطار النظرى
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 تشكيمية:نات الاإلمكا
أو الصناعية  طبيعيةالد المتوفرة سواء و تعتمد عمى استغالل المصمم لخامات الجم      

التى تتميز بقيم تشكيمية متنوعة فيعيد تشكيميا والتوليف بينيا أو يضيف إلييا أو يحذف 
إضافة منيا مما يساعد عمى إبراز اإلمكانات التشكيمية ليا بشكل مبتكر إلى جانب 

التشكيل كالخرز بأشكالو وأنواعو المختمفة ورقائق المعادن والسالسل  ت أخرى عندخاما
الية ليكسب ممع مراعاة األسس الجة ا المختمفة وغير ذلك من الخامات المتعددبألواني

يحاءات نفسية وخواص ومفاىيم وتعبيرات جمالية تؤثر فى  التصميم قيما تشكيمية وا 
  (6006 ،) عبد العزيز جودة وأخرون                              شكل التصميم.

اليدوية. وتنقسم  اتتعتبر خامة الجمد من أىم الخامات المستخدمو فى الصناع الجمد:
 الجمود إلى نوعين<

الغالف الخارجى الذى يكسو أجسامنا وأجسام الحيوانات  ىى< جمود طبيعية -5
د.ت (  –جى ، مراد جور رزق بشاى  والزواحف والطيور وجميع المخموقات ) سامى

يؤخذ منو الجمد، فتوجد أنواع سميكة وأخرى وتختمف حسب طبيعة الحيوان الذى 
.... وأما  رقيقة، فالسميكة تؤخذ من حيوانات كبيرة فى الحجم مثل البقر والجاموس

 الرقيقة فتؤخذ من الحيوانات األصغر حجما مثل الماعز والزواحف.
لغطاء الذى وىبو اهلل سبحانو وتعالى لمحيوان ذلك ا الخام عمى يطمق مصطمح الجمد   

ليقية من تقمبات الجو وىو خامة مرنة لينو سخية تتميز بقدرتيا عمى التحمل والمرونو 
تطويعيا لإلنتاج والتصنيع بعمميات تحضيرية بيدف جعميا إلى جانب المتانو ويتم 

                                                          ( 8==5لمغربى، حمد اعزة م)  و.قابمو لمتعفن والفساد وفى نفس الوقت لينو وسخي
وىو الذى  (Collagen )ويتكون الجمد من نوع بروتين يعرف عمميا بالكوالجين     

 Valerie)يعطى الجمد خصائص مثل المرونو والقوة والمطاطية والقدرة عمى التطويع. 
Michael-1993)  الطبيعى منيا < ى تؤثر عمى جودة الجمد الت عيوببعض الىناك

عيوب  –عيوب بعد الذبح  -ذبح والتجييزأثناء ال -عيوب الجمد أثناء تربية الحيوان
عيوب أثناء الدباغة. وتتميز الجمود الطبيعية بأنيا تصمح  -عند الحفظ غير الصحيح

 . فلألستخدام مدة طويمة كما أنو ال يمتص الماء وسيل التنظي
.( Sturm Grieser& Lyle Roberts – 1973 ) 
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د الطبيعية نتيجة التقدم < انتشرت الجمود الصناعية كبديل لمجمو جمود صناعية- 6
التكنولوجى وقد تعطى نفس اإلمكانيات التشكيمية نظرا الختالف ألوانيا وسمكيا 

ا يا وتوافرىومالمسيا المتعددة. وتتميز الجمود الطبيعية برخص ثمنيا وسيولة صناعت
بكميات كبيرة بأطوال مختمفو وأيضا تخانات متعددة حسب اإلحتياج. )نشوه  باألسواق
وتمتاز الجمود الصناعية بالسمك والشكل الموحد فى  ( :605 ،واخرونحافظ مصطفى 

غير  ةال تتوافر فى الجمد الطبيعى ذى المساحة المحدد ةأى جزء من األجزاء وىذه ميز 
ومن الطبيعى أن تختمف الخامات التى ، ةمك والمتانالسفة المختم المناطقالمنتظمة و 

عدادىا صناعيا.   تنتج منيا الجمود الصناعية بإختالف أنواع المدائن وطرق تجييزىا وا 
 ( 6009 ،) إليام محمد يسرى                                                 

 أساليب التشكيل عمى الجمود:
ستخدمت حيث اعمى الجمود  والتوليف تشكيلطرق وأساليب ال وعتوتن تعددت    

 <األساليب اآلتية  الباحثة
خاصة األنواع الخفيفة  من أجمل الطرق المستخدمو فى زخرفة الجمود< أسموب التطريز

. ُيعد التطريز أحد المصادر الرئيسية إلعطاء تأثيرات ومالمس متنوعة عمى والرقيقة
والتطريز فن من الفنون الزخرفية الجميمة التى استعان بيا     المختمفة. سطح الخامات

وحداتو اإلنسان لتزيين مالبسو وأدواتو ومفروشاتو منذ آالف السنين. حيث استمد 
دم الخيوط بأنواعيا المختمفة سواء القطنية، الحريرية، الزخرفية من بيئتو المحيطة مستخ
أن يشكميا  التى استطاع خرىاأل ماتلخاوالخرز وا الخيوط المعدنية وكذلك الفصوص

  القطع لتزيدىا جماال مثل األحجار، المعادن. أو يضيفيا إلى
 (     >605)العنود عبدالكريم العقيل ،                                                  

ل خال من اعية جديدةالحصول عمى معطيات إبديساعد التوليف فى < أسموب التوليف
خامات والمواد واألساليب المتنوعة، والتى يمكن أن يتم توظيفيا بنوع من التوافق الفنى لا

وبنيج من التجريب فإن طبيعة التوليف تنطمق من فمسفة البحث عن الجديد والتحرير 
قل والوجدان من خالل ؤى إبداعية فنية تقوم عمى المزج بين العمن التقميدى، وطرح ر 

ت والمواد واألساليب والعناصر وتطرح مضمون فنى يحقق امخامى لكيملبناء التشا
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                                                إبداعات فنية وجمالية ناتجة من الترابط والتناغم بين عناصر العمل الفنى.  
 ( >605 ،) أمانى محمود عمى 

لمبنية التشكيمية  ةالمكون ماتالخاجموعة بين م ة< يقصد بيا المواءم توليف الخامات
لمعمل الفنى وتعتمد عمى خيال المبدع الذى يدرك العالقات بين تمك الخامات 

عند استخدام أكثر  ةوصياغتيا مع بعضيا نوعًا من التوليف الجيد الذى يعطى المواءم
 من خامة فى تشكيل العمل الفنى الواحد.

 ( ;605) أسماء صابر فرج ،                                                   
 مضاف ) األبميك (.النسيج ال -أ    أساليب التوليف:

 تجاور الخامات ) الترقيع " الباتش ورك" (. - ب
< تستخدم ماكينة الحرق فى الزخرفة عمى الجمد باستخدام السنون أسموب الحرق

أى المصبوغة بألوان غير ود لجمتقنية ىى االمختمفة األشكال والجمود المفضمة ليذه ال
نيا عمى سطحيا تختمف درجتو الجمود ذات الدباغة النباتى حتى يعطى الحرق لونا ب

 تبعا لدرجة الحرق.
دائما فييا < من أقدم األساليب المستخدمو فى تشكيل الجمد، ويستخدم أسموب الضغط

 الجمد الكوارى السميك لمالءمتو ليذه التقنية.
سج عمى الجمد بأسموب السداء والمحمو، وذلك باستخدام شريط نال يتم <النسجأسموب 

رفيع من الجمد داخل الشكل المطموب بعد إحداث خطوط قاطعة متوازية بسكين الجمد 
 طرة المعدنية.والمس

 (===5 -) نادية محمود خميل                                             
 :تطبيقيةالدراسة ال

استخدام التوليف و د و ( منتجات يدوية بتشكيل الجم >تم تصميم وتنفيذ ) حيث     
مع  والتقنى لممنتجات جانب الجمالى والوظيفىبيدف تحقيق الوالتطريز اليدوى 

طالب الفرقة الرابعة بقسم الصناعات الجمدية بكمية االقتصاد المنزلى جامعة حموان 
 (. 7وي ) ة صناعة يدأثناء تدريس ماد

 ات اليدوية المنفذة فى الجانب التطبيقى:نتجالم
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 المنتج األول:    
 وصف المنتج : مكتب حائط وأيضا مكتبة.

 < جمد صناعى ومعادن وخيوط تطريز معدنية ) سيرما( وخرز.الخامات المستخدمة
( ركو  الباتش)تجاور الخامات األبميك و < األساليب الفنية لمتشكيل والتوليف      

 .نسجضافة المعادن والأو يز بالخيوط والخرز تطر وال
 
 

 
 

 

 
 

( مكتب حائط وأيضا مكتبة) لمنتج األولا( 1صور )  
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 االت التربية النوعيةمجلة البحوث في مج

 المنتج الثانى: 
 وصف المنتج : سرير أطفال عمى شكل سفينة.      

< جمد صناعى وشبك بالستيك وخيوط تطريز وخرز وسمسمو الخامات المستخدمة
 معدن.

والتطريز  (ورك الباتش)تجاور الخامات < األبميك و كيل والتوليفمتشلفنية لاألساليب ا
 بالخيوط والخرز واضافة سمسمو معدن.

 

 
 
 

 
 

( سرير أطفال عمى شكل سفينة) الثانىلمنتج ا( 6صور )  
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 المنتج الثالث:
 وصف المنتج : بوف.      

 ز وخرز.< جمد صناعى وبالستيك وقماش وخيوط تطريالخامات المستخدمة
والتطريز ( ورك الباتش)تجاور الخامات و  < األبميكساليب الفنية لمتشكيل والتوليفألا 

 بالخيوط والخرز     
 كسسوار معدن.أواضافة 

 

 
 
 

 
 

( بوف)  الثالث لمنتجا( 7صور )  
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 االت التربية النوعيةمجلة البحوث في مج

 المنتج الرابع: 
 وصف المنتج : ركنه بها مكتبة وعروس بحر وسجادة.      

 ى وخيوط تطريز وخرز.عصناجمد < ةالخامات المستخدم
األبميك والتطريز بالخيوط والخرز واضافة <األساليب الفنية لمتشكيل والتوليف     

 .معدن اكسسوار
  

 
 

( وسجادةركنو بيا مكتبة وعروس بحر )  الرابع لمنتجا( 8صور )  
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 االت التربية النوعيةمجلة البحوث في مج

 المنتج الخامس: 
 مكتبة عمى شكل جيتار.وصف المنتج :   

 وخيط تطريز.ى ناعجمد ص< الخامات المستخدمة
 .األبميك والتطريز بالخيط<األساليب الفنية لمتشكيل والتوليف   

 

 
 

 
المنتج الخامس ) مكتبة عمى شكل جيتار(( 9صور )  
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 االت التربية النوعيةمجلة البحوث في مج

 المنتج السادس: 
 وصف المنتج : مكتبة عمى شكل مفتاح صوال. 

 .وقماش وخيوط تطريز وخرز كوارى ( ( جمد طبيعى< الخامات المستخدمة
والحرق  < األبميك والتطريز بالخيوط والخرزلفنية لمتشكيل والتوليفا ليباألسا

 والضغط .

 
 

المنتج السادس ) مكتبة عمى شكل مفتاح صوال ( (:صور )  
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 االت التربية النوعيةمجلة البحوث في مج

 المنتج السابع: 
 وصف المنتج : كرسى.             
 جمد صناعى وخيوط تطريز.< الخامات المستخدمة 

 ك والتطريز بالخيوط .< األبمياألساليب الفنية لمتشكيل والتوليف
 

 
 

المنتج السابع ) كرسى (( ;صور )  
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 االت التربية النوعيةمجلة البحوث في مج

 المنتج الثامن: 
 وصف المنتج : سرير هزاز.             

 جمد صناعى وخيوط تطريز وخرز.< الخامات المستخدمة 
 ط والخرز .< األبميك والتطريز بالخيو األساليب الفنية لمتشكيل والتوليف

 

 
 

 
الثامن )  سرير ىزاز ( المنتج( >صور )  

 

اإلنتياء من تصميم وتنفيذ منتجات البحث تم عرضيا عمى السادة أعضاء بعد 
فى المجال لتقييميا، وقد تطمب ذلك إعداد استمارة ىيئة التدريس المتخصصين 

 تحكيم لممنتجات المنفذة. وقد تضمنت استمارة التحكيم ثالث محاور< 
جانب الجمالى < ويتناول قياس مدى تحقيق الالمحور األول ) الجانب الجمالى ( 

 لممنتجات اليدوية المنفذة.
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 االت التربية النوعيةمجلة البحوث في مج

المحور الثانى ) الجانب الوظيفى ( < ويتناول قياس مدى تحقيق الجانب الوظيفى 
 .لممنتجات اليدوية المنفذة

نب التصميم المحور الثالث ) الجانب التقنى ( < ويتناول قياس مدى تحقيق جا
 وية المنفذة.والتقنى لممنتجات اليد

 
 والثبات :الصدق 

ولمتحقق من ويقصد بالصدق أن تقيس أداة البحث ما وضعت لقياسي: الصدق أواًل:
تم عرضو في صورتو المبدئية عمى مجموعة من المحكمين  رةامصدق محتوى االست

( وذلك لمحكم عمى 55من أساتذة التخصص في مجال المالبس والنسيج ويبمغ عددىم )
عبارة لممحور الخاص بو، وكذلك صياغة العبارة واضافة أي عبارات  مدى مناسبة كل

م معامل االرتباط وقد تم استخدامقترحة، وقد تم التعديل بناء عمى رأي المحكمين. 
لحساب صدق االتساق الداخمي ألداة البحث بين درجة كل محور والدرجة الكمية 

 (<5ضح بالجدول)ت النتائج عمى النحو التاليكما مو وقد جاءلإلستبانة 
 مي بين درجة كل محور والدرجة الكمية لإلستبانةصدق االتساق الداخ( 1جدول )

 (10ن= ) 
 هاية للوالدرجة الك محور من محاور األداةمعامالت االرتباط بين درجة كل 

 ل:الجانب الجمالي المحور األو

 **0.01 معامل االرتباط
 الجانب الوظيفيالثاني:  المحور

 **0.04 الرتباطمعامل ا
 الجانب التقنيالمحور الثالث: 

 0.03** 
                                0.01)**( دال عند مستوى 

 من نتائج الجدول السابق: يتضح 
ة ميووالدرجوة الك محوور مون محواور األداةبين درجة كل  االرتباطمعامالت  بمغت

محوووووور األول والدرجوووووة الكميوووووة نسوووووبة لمعامووووول االرتبووووواط بوووووين درجوووووة ال( بال5>.0نحوووووو )
( بالنسبة لمعامل االرتباط بين درجوة المحوور الثواني لإلسوتبانة، 8>.0لإلستبانة، ونحو )

( بالنسووووبة لمعاموووول االرتبوووواط بووووين درجووووة المحووووور الثالووووث والدرجووووة الكميووووة 7>.0ونحووووو )
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، (0.05) داللوووووة ىا عنووووود مسوووووتو ئيً تبووووواط دالوووووة إحصوووووار اا معوووووامالت يووووووجميعلإلسوووووتبانة، 
 .لإلستبانة بمحاورها المختمفة ىمالداخ االتساقيشير إلى صدق مما
يقصد بالثبات دقة االختبار في القياس والمالحظة، وعدم تناقضو مع :الثبات:ثانًيا

النسبة نفسو، واتساقو واطراده فيما يزودنا بو من معمومات عن سموك المفحوص، وىو 
 لحسابو  لممفحوص، ىداء الفعميشير إلى األ ىجة عمى المقياس الذبين تباين الدر 

، وقد جاءت النتائج كرونباخالفا معامل باستخدام ثبات أداة الدراسة قامت الباحثة 
 (<6كما موضح بالجدول) ىكالتال

 ( قيم الثبات ألداة الدراسة ومحاورها2جدول )
 كرونباخمعامل ألفا  أداة الدراسة
 **0.03 األداة ككل

 **0.00 الجانب الجماليل:المحور األو
 **0.03 : الجانب الوظيفيالمحور الثاني

 **0.01 الجانب التقنيالمحور الثالث: 
     0.01)**( دال عند مستوى 

 من نتائج الجدول السابق: يتضح 
دالووة عنوود ت الخاصووة بووأداة الدراسووة ومحاورىووا جوواءت مالت الثبووااأن جميووع معوو

 .مرتفعثبات تمتع األداة بشير إلى مما ي،0.05 مستوى
 المعامالت اإلحصائية المستخدمة:

" تم المجوء إلوى Spssباستخدام برنامج "الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية  
 المعامالت اإلحصائية التالية<

 الصدق.معامل االرتباط لحساب  -
 معامل الفا كرونباخ لحساب الثبات. -
 .one way anovaتحميل التباين أحادي االتجاه  -
 (.Post Hock- LSDبعديو )اختبار المقارنات ال -

 نتائج البحث:
 :كاآلتى التحقق من فروض البحثتم 
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تحقيـق  ىتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المنتجات المنفذة ف: الفرض األول
 وفقا لرأى المحكمين. ىالجمالجانب ال
وفًقا  ىالغرض الجمالتحقيق جانب  ىالمنتجات المنفذة ف االتجاه لمتوسط درجات ى( تحميل التباين أحاد3جدول )

 ألراء المحكمين
 الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التبيان المتغيرات

 الجانب الجمالي
 ;=.;:5 ; =;.9;55 المجموعاتبين 

 دال **0.33
 59.=5 556 >.6588 داخل المجموعات

  0.0.)**( دال عند مستوى 

 <يتضح من الجدول السابق
جانــب التحقيــق  ىالمنتجــات المنفــذة فــ( بــين 0.01عنــد مســتوى ) دالــة إحصــائًياد فــروق وجــو 

 (.0.33حيث بمغت قيمة ف ) ،وفقا لرأى المحكمين ىالجمال
 Postمنوتج توم إجوراء اختبوار المقارنوات البعديوة ) ىولتحديود اتجواه الفوروق سوتكون لصوالح أ

Hock- LSD )(<8وضح بجدول)كما م 
 ( Post Hock- LSDتبار )(  نتائج اخ4جدول )

 المتوسط الجانب الجمالي
المنتج 

 األول

المنتج 

 الثاني

المنتج 

 الثالث

المنتج 

 الرابع

المنتج 

 الخامس

المنتج 

 السادس

المنتج 

 السابع

المنتج 

 الثامن

:>.0- :.5 ووووووووووووووووووووووووووووووو 78.6 المنتج األول  8.<:*  9.;7*  <.=7*  7.=7*  :.6:*  
:6.8- ووووووووووووووووووووووووووووووو  :.76 الثانيالمنتج   7.6:*  8.57*  ;.77*  6.77 8.::*  
*7;.9 ووووووووووووووووووووووووووووووو   :79.0 الثالثالمنتج   :.:0*  =.<0*  8.<0*  ;.57*  

*:8.0 :>.0 ووووووووووووووووووووووووووووووو    77.=6 المنتج الرابع  -0.=7  5.8 
*7.60 ووووووووووووووووووووووووووووووو     :8.>6 المنتج الخامس  -5.<0  0.97 
*9.00- ووووووووووووووووووووووووووووووو      :69.6 المنتج السادس  -6.::  
 6.77 ووووووووووووووووووووووووووووووو       :70.6 المنتج السابع
 ووووووووووووووووووووووووووووووو        7=.;6 المنتج الثامن

 (.0.5.)*( دالة عند مستوى )
 ( اتضح ما يمي<Post Hock- LSDوعقب تطبيق اختبار )

حيث تبين  ،(0.09فروق دالة إحصائًيا بين المنتجات المنفذة عند مستوى داللة )وجود 
ألراء  وفقًووا ىالجانووب الجمووالكووان بمثابووة أفضوول المنتجووات فووي تحقيووق  المنــتج الثالــثأن 

ل، ثوم المنوتج الثواني، ثوم المنوتج السوابع، ثوم المنوتج الرابوع، ثوم المحكمين ، ثم المنتج األو 
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لوووم يثبوووت وجوووود فوووروق دالوووة إحصوووائًيا كووول مووون المنوووتج السوووادس المنوووتج الخوووامس، فيموووا 
 والثامن.

كوان بمثابوة أفضول المنتجوات فوي تحقيوق الجانوب الجموالى  الثالث ترى الباحثة أن المنتج
تسوواير االتجاىووات الحديثووة المعاصوورة ات النووو اسووتخدم فووى المنووتج ثووالث تصووميموذلووك 
 ت واأللوان مع الذوق العام.عنصرى األبتكار واألبداع وتوافق التصميمافحقق 

 (  متوسط درجات المنتجات المنفذة في مدى تحقيق الجانب الجمالي وفًقا ألراء المحكمين1شكل )

إحصائية بين المنتجات المنفذة فى  توجد فروق ذات داللة: لفرض الثانيا 
 وفقا لرأى المحكمين. ىجانب الوظيفالتحقيق 

وفًقا ألراء  ىجانب الوظيفال( تحميل التباين أحادي االتجاه لمتوسط درجات المنتجات المنفذة في تحقيق 5جدول )
 المحكمين

 اللةالد ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التبيان المتغيرات

 الجانب الوظيفي
 =98.66 ; :.=;7 بين المجموعات

 دال **5.30
 8;50.0 556 ;6.>556 المجموعاتداخل 

       0.0.)**( دال عند مستوى 
 <يتضح من الجدول السابق

جانــب التحقيــق  يالمنتجــات المنفــذة فــ( بــين 0.01عنــد مســتوى ) دالــة إحصــائًياوجــود فــروق 
 (.5.30حيث بمغت قيمة ف ) ،نوفقا لرأى المحكمي ىوظيفال

 Postمنوووتج توووم إجوووراء اختبوووار المقارنوووات البعديوووة ) ىولتحديووود اتجووواه الفوووروق سوووتكون لصوووالح أ
Hock- LSD  .) 
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 (Post Hock- LSD( نتائج اختبار )6جدول )

(0.5.)*( دالة عند مستوى )  
 ( اتضح ما يمي<Post Hock- LSDوعقب تطبيق اختبار )

حيوث  ،(0.09داللوة ) ا بين المنتجات المنفذة عنود مسوتوىوجود فروق دالة إحصائيً 
 ىالجانووب الوووظيفتحقيووق  ىكووان بمثابووة أفضوول المنتجووات فوو المنــتج الثالــثتبووين أن 

، ثوم المنوتج السوابع، فيموا لوم ىوفًقا ألراء المحكمين ثم المنوتج األول، ثوم المنوتج الثوان
 لخامس والسادس والثامن.يثبت وجود فروق دالة إحصائًيا  كل من المنتج الرابع وا

كان بمثابة أفضل المنتجات في تحقيق الجانب  الثالث المنتجثة أن ترى الباح
 الشكل النيائى لممنتج يتالئم مع متطمبات السوق المعاصرنوذلك أل الوظيفى

 ويتناسب تصميم المنتج مع وظيفتو.
 
 
 
 
 
 
 
 

الجانب 
 المتوسط الوظيفي

المنتج 

 األول

المنتج 

 الثاني

المنتج 

 ثالثال

المنتج 

 الرابع

المنتج 

 الخامس

منتج ال

 السادس
 المنتج الثامن المنتج السابع

 *:>.8 *:6.8 *0>.7 *7;.7 *:7.6 :0.8- 5.97 ووووووووووووووووووووووووووووووو 66.97 المنتج األول
 *7.77 7=.0 :6.6 6.6 7;.5 6.00- ووووووووووووووووووووووووووووووو  65 المنتج الثاني

 *9.77 *7=.6 *:8.6 *8.60 *7;.7 ووووووووووووووووووووووووووووووو   67 لثالثالمنتج ا
 :.5 0>.0- 0.97 :0.8 ووووووووووووووووووووووووووووووو    :6.=5 المنتج الرابع
 5.57 :5.6- :0.0 ووووووووووووووووووووووووووووووو     >.>5 المنتج الخامس
 :5.0 5.77- ووووووووووووووووووووووووووووووو      7;.>5 المنتج السادس
 *6.80 ووووووووووووووووووووووووووووووو       :60.0 المنتج السابع
 ووووووووووووووووووووووووووووووو        ::.;5 المنتج الثامن
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 وفًقا ألراء المحكمين ىيفمدى تحقيق الجانب الوظ ى(  متوسط درجات المنتجات المنفذة ف2شكل )

0

5

10

15

20

25

المنت  
األول

المنت  
الثان 

المنت  
الثال 

المنت  
الرابع

المنت  
ال ام 

المنت  
الساد 

المنت  
السابع

المنت  
الثامن

22.53
21

23

19.26 18.8 18.73
20.06

17.66

الجان  الو ي  

ــثالفــرض   ــى : الثال ــذة ف ــين المنتجــات المنف ــة إحصــائية ب ــروق ذات دالل توجــد ف
 وفقا لرأى المحكمين. ىجانب التقنالتحقيق 
تحقيق جانب  ىلمتوسط درجات المنتجات المنفذة فاالتجاه  ىتحميل التباين أحاد(7جدول )

ا ألراء المحكمينوفقً  ىالغرض التقن  

مجموع  التبيان مصدر المتغيرات
 الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية المربعات

 الجانب التقني
 =5:.79 ; 777.=68 بين المجموعات

 دال **5.25
 9>;.: 556 ;:>.=9; داخل المجموعات

          0.0.)**( دال عند مستوى 
 <يتضح من الجدول السابق

تحقيق جانب  ىالمنتجات المنفذة ف ( بين0.01عند مستوى ) لة إحصائًياداوجود فروق 
 (.5.25حيث بمغت قيمة ف ) ،وفقا لرأى المحكمين ىتقنالغرض ال

 Postمنتج تم إجراء اختبار المقارنات البعدية ) ىولتحديد اتجاه الفروق ستكون لصالح أ
Hock- LSD .) 

 ( Post Hock- LSD(  نتائج اختبار )8جدول )
 المتوسط الجانب التقني

المنتج 

 ولاأل

المنتج 

 الثاني

المنتج 

 الثالث

المنتج 

 الرابع

المنتج 

 الخامس

المنتج 

 السادس

المنتج 

 السابع

المنتج 

 الثامن

-:5.0 :0.0 ووووووووووووووووووووووووووووووو 8.>5 المنتج األول  5.:: 5.: 7.<0*  5.0: 6.8:*  
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ووووووووووووووووووووووووووووووو  77.>5 المنتج الثاني  5.57-  5.: 5.97 7.;7*  5 6.800*  
*7;.6 ووووووووووووووووووووووووووووووو   :8.=5 المنتج الثالث  6.::*  8.<:*  6.57*  7.97*  
:0.0- ووووووووووووووووووووووووووووووو    7;.:5 المنتج الرابع  6.57*  -0.:0  0.< 
ووووووووووووووووووووووووووووووو     >.:5 المنتج الخامس  6.60*  -0.97  0.<: 

*7;.6- ووووووووووووووووووووووووووووووو      :.58 منتج السادسال  -5.77  
 5.8 ووووووووووووووووووووووووووووووو       77.;5 المنتج السابع
 ووووووووووووووووووووووووووووووو        7=.59 المنتج الثامن

 (.0.5.)*( دالة عند مستوى )
 ضح ما يمي<( اتPost Hock- LSDتطبيق اختبار )وعقب  

 ،(0.09وجود فروق دالة إحصوائًيا بوين المنتجوات المنفوذة عنود مسوتوى داللوة )     
 ىالجانب التقنوكان بمثابة أفضل المنتجات في تحقيق  المنتج الثالثحيث تبين أن 

ج السوووابع، ثوووم ثوووم المنوووتج األول، ثوووم المنوووتج الثووواني، ثوووم المنوووت ،وفقًوووا ألراء المحكموووين
لمنوتج الرابوع، فيموا لوم يثبوت وجوود فوروق دالوة إحصوائًيا لصوالح المنتج الخامس، ثم ا

 كل من المنتج السادس والثامن.
كان بمثابة أفضل المنتجات في تحقيق الجانب  الثالث ترى الباحثة أن المنتج  

أسموب  لتالئم نوع الخيط والغرز مع المنتج والتقنية المستخدمو )التقنى وذلك 
 بمظير جديد ومبتكر.التوليف ( ادى إلى إظياره 

 ( متوسط درجات المنتجات المنفذة في مدى تحقيق الجانب التقني وفًقا ألراء المحكمين3شكل )
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وباستقراء النتائج السابقة سيتضح أن المنتج الثالث كان األكثر تميزًا واألكثـر تحقيًقـا 
( 0منتجــات، ويوضــح الجــدول التــالي )فــي كــل ال ىوالتقنــ ىوالــوظيف ىلجمــاللمجانــب ا

 ترتيب متوسطات المنتجات وفق أراء المحكمين:
 ترتيب متوسطات المنتجات وفق أراء المحكمين:( 9جدول )

 المتوسط  تقنيالجانب ال المتوسط  وظيفيالجانب ال المتوسط  لجماليالجانب ا

 :8.=5 المنتج الثالث 67 الثالثالمنتج  :79.0 المنتج الثالث

 8.>5 المنتج األول 66.97 المنتج األول 78.6 لمنتج األولا

 77.>5 المنتج الثاني 65 المنتج الثاني :.76 المنتج الثاني

 77.;5 المنتج السابع :60.0 المنتج السابع :70.6 المنتج السابع

 >.:5 مسالمنتج الخا :6.=5 المنتج الرابع 77.=6 المنتج الرابع

 7;.:5 المنتج الرابع >.>5 نتج الخامسالم :8.>6 المنتج الخامس

 7=.59 المنتج الثامن 7;.>5 المنتج السادس 7=.;6 المنتج الثامن

 :.58 المنتج السادس ::.;5 المنتج الثامن :69.6 المنتج السادس

كووان ىووو  المنووتج الثالووثأن  <وبنــاء عمــى رتــب المتوســطات الــواردة فــي الجــدول الســابق
، تواله المحكموينلجمالية والوظيفيوة والتقنيوة بوين كافوة المنتجوات وفوق أراء األكثر تحقيًقا لألغراض ا

، ثووم السووابع فووي كافووة األغووراض، فيمووا جوواء المنووتج السووادس والثووامن كأقوول ىالمنووتج األول ثووم الثووان
 المنتجات تحقيًقا لألغراض الجمالية والوظيفية والتقنية.

 نتجات كالتالي <ترتيب الموجاء 
 المنتج الثالث 5
 المنتج األول 6
 ىالمنتج الثان 7
 السابع المنتج 8
 الخامسوالمنتج الرابع 9
 المنتج السادس والثامن :

أن المنتج الثالث ىو أفضل المنتجات من حيث الجانب إلى:  قد أسفرت النتائجو 
ميمات مختمفة وكان التشكيل ثالث تصالجمالى والوظيفى والتقنى وذلك ألن المنتج تضمن 

يضا لو جانب وظيفى قوى ويتبع االتجاىات الحديثة والمعاصره، أ، و اح بشكل كبيرفيو مت
أما الجانب التقنى فقد استخدم أسموب التوليف بين الجمد الصناعى والقماش والبالستيك 

 األولى. ةما أدى أن يحصل عمى المرتبموأيضا التطريز بالخيط والخرز 
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 <لتوصياتا
قامة مشروعات صغيرة نتاج صناعات يدوية كنواة إلاالستفادة من تشكيل الجمود إل -

 لمشباب.
رات المختمفة فى تشكيل اتشجيع المتخصصين وغير المتخصصين عمى اكتساب المي -

 الجمود.
 نتاج صناعات يدوية تالئم الحياة المعاصرة .ابتكار رؤى معاصرة إل-
 صناعات اليدوية.نتاج الأ أساليب وخامات جديدة فىإدخال -
( لمفرقة الرابعة بقسم  7دريس مقرر صناعة يدوية ) بحث فى تادة من نتائج الاالستف-

 الصناعات الجمدية بكمية االقتصاد المنزلى جامعة حموان.
 
 لمراجع:ا

والصناعية فرج< اإلمكانات التشكيمية لتوليف الخامات الطبيعية  أسماء صابر (5
ر غير منشورة ، كمية راء المشغولة الفنية. رسالة ماجستفى التطريز اليدوى إلث

 . ;605جامعة بنيا التربية الفنية ، 
الجانب الجمالى العقيل< فن الكروشيو والتطريز اليدوى إلثراء  العنود عبدالكريم (6

المنزلى،  لمجمباب النسائى. رسالة ماجستير منشوره، كمية التصاميم واالقتصاد
 .>605جامعة القصيم 

جمود" مجمة شيرية متخصصو ، يصدرىا لحاد العربى لمصناعات الجمدية< "ااالت (7
 . :600( نوفمبر 5االتحاد العربى لمصناعات الجمدية عدد )

المعجم الوجيز< مجمع المغة العربية، دار التحرير لمطبع والنشر، القاىرة  (8
5==5. 

بس ) ى واستخدامو فى صناعة مكمالت المالاليام محمد يسرى< التطريز اآلل (9
غير منشورة ، كمية االقتصاد المنزلى، جامعة  ردراسة ميدانية( رسالة ماجست

 . 6009حموان 
 . 6059الييئة العامة لمسياحة والتراث الوطنى< الحرف والصناعات اليدوية  (:
ية. أمانى محمودعمى< التوليف بين الحداثة والتجريب وأثره فى األشغال الفن (;

 .>605الجزء الثانى55ون ،العددبحث منشور، مجمة العمارة والفن
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الشوادفى< االستفادة من بعض تقنيات زخرفة الجمود فى إنتاج  ان عطيةماي (>
، التربية النوعيةغير منشورة ، كمية  مكمالت أزياء المرأة. رسالو ماجستير

 . 2003 جامعة المنصورة
 شرائط الجمد والتريكو بتراكيب نسجية لرفعموسى، أميمو رؤوف< توليف  تفاحة (=

والت المنزلية. بحث منشور ،مجمة التصميم شغالقيمة الجمالية والوظيفية لمم
 .;605أكتوبر  8العدد ;الدولية، مجمد

رانيا حسنى ىيكل< امكانية التوليف بين بقايا  ،لوراقىا سالى فوزى (50
ى(. بحث منشور، الجمود والسحابات لتنفيذ مكمالت ممبسية منفصمة )الحم

وعية جامعة المنيا لنلتربية النوعية، كمية التربية امجمة البحوث فى مجاالت ا
 .>605،يوليو ;5،العدد 

سامى رزق بشاى ، مراد جورجى< تكنولوجيا الجمود ،دار المعارف  (55
 ،القاىرة، د.ت.

حربى ، ايناس عصمت< االستفادة من اسموب الكروشية  سحر محمد (56
مة. بحث منشور، ات الجمدية اليدوية لتدعيم المرأة المعيوتوظيفو فى المصنوع

رابع والدولى الثانى ،كمية التربية النوعية، جامعة عين شمس ال المؤتمر العممى
605;. 

فتحى< استحداث تصميمات مستوحاه من توليف فن  سناء محمد (57
الكروشية مع الجمود الطبيعية إلثراء أحذية األطفال البناتى. بحث منشور، 

 .=605وبرأكت 8العدد =ة التصميم الدولية، المجمد مجم
مكاناتو التشكيمية فى  اىيمشييرة عبداليادى إبر  (58 عبداليادى< الجمد وا 

تصميم األزياء.بحث منشور ،بحوث فى التربية النوعية، كمية التربية النوعية 
 6055، يناير ;5جامعة القاىرة، العدد 

االستفادة من اإلمكانات التشكيمية لمنسيج أحمد شطارة< شيماء محمد  (59
بحث منشور، ت المنزلية.فروشاقيمة الجمالية والوظيفية لمماليدوى لرفع ال
جامعة المنصورة ،  –كمية التربية النوعية ، 50والدولى  57المؤتمر العممى 

 . >605ابريل  5مجمد 
التراثية لمنتج سياحى عبد العزيز جوده واخرون < االستفاده من البيئة  (:5

يئة م النوعى ودورة فى تنمية البفى األشغال الفنية. المؤتمر السنوى األول )التعم
 .6006كمية التربية النوعية ، جامعة المنصورة، يوليو  (
المغربى< تكنولوجيا تصنيع المالبس الجمدية ومكمالتيا.  عزه محمد (;5

 .8==5لى جامعة حموان، رسالو ماجستير غير منشورة، كمية االقتصاد المنز 
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المطبوع رقميا مع مصطفى< دراسة امكانية توليف الجمد  فاطمو السعيد (>5
دة إلثراء القيمة الجمالية لمممبس الحريمى. بحث منشور، رى متعدخامات أخ

 .>605العدد الرابع  >6مجمة االقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية، مجمد 
ن خامتى الجمد والخيش كمال، رحمو اسحاق< التوليف بي فاطمو نبيل (=5

القتصاد المنزلى، جامعة النتاج مكمالت مالبس نسائية. بحث منشور ، مجمة ا
 .>605العدد الرابع  >6مجمد  لمنوفية،ا
بسطوروس< اإلمكانات التشكيمية لمجمد المزأبر كمدخل  مرقص فارس (60

لمتجريب فى مجال األشغال الفنية. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية 
 .6000الفنية، جامعة حموان 

 ة اليدوية فنيا وجمالياالسويفى< توظيف التقنيات النسجي منى ابراىيم (65
راء المشغوالت الجمدية وتطبيقاتيا فى مراكز الشباب. رسالة كمدخل إلث

 .===5ماجستير غير منشورة، كمية التربية الفنية، جامعة حموان 
مبادئ الصناعات نادية محمود خميل، وليد شعبان ، سناء محمد<  (66

 .6059الجمدية . أرسوالن جروب لمطباعة والنشر
فن األناقة والجمال. اإلكسسوار  -ودخميل< مكمالت مالبسناديو محم (67

  ===5دار الفكر العربى 
حافظ ، ايمان رأفت سعد، سارة سميح عيد< تصميم  نشوه مصطفى (68

التصميم مالبس مبتكرة باستخدام تقنيات زخرفة الجمود . بحث منشور، مجمة 
 . :605، أكتوبر8، العدد:الدولية، مجمد 

بقايا أقمشة اء صابر عباس< توليف الدسوقى ، شيم ىبو عاصم (69
التريكو مع خامة الجمد الصناعى فى تنفيذ مكمالت المالبس. مجمة االقتصاد 

( ، 5، العدد ) 60المنزلى ، كمية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية ،مجمد 
6050. 

راىيم، سحر حربى< مشاكل حياكة الجمود الصناعية وسام محمد إب (:6
فنون، جامعة .مجمة عموم و ناعة المالبس الجاىزةالمطاطو المستخدمو في ص

 6055حموان ، أكتوبر 
27)Valerie Michael: The Leather Working handbook- 
practical illustrated source book techniques and projects 
Cassel 1993. 

        28)Sturm Grieser& Lyle Robert: Guide to Modern     
Clothing- Third Edition- U.S.A 1973. 


