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 خيوط النيرب المنفذة لممفروشات الزخرفية التصاميـالتناغـ االيقاعي لمفراغ بيف تحقيؽ 
 ممخص البحث

ط يو رفية لخات الزخلناتج مف التصميماالفراغ عمي  يااليقاع التناغـي تأثير مد ىدؼ البحث الي    
عدد تنفيذقامت الباحثة ب حيث ياالمتميزة المنفردة بطبعبأشكالو  الكروشيو ةتقنياستخداـ الؿ مف خ النير

ساتذة اال تقييـ القطع المنفذة مف قبؿتـ  قدو   ير فقطلنيوط امفروشات منفذة بخ قطعة(  30)
و  حقؽ فروض البحثمتل ذةفمنالالقطع  فيايضا مستيمكيف ء الارا التعرؼ عميو ،  المتخصصيف

 الوصوؿ بيا الي نتائج التجربة البحثية.
مصدر يا الن لغة التعبير النسجيىو الحوار بالخيوط  اف ذلؾ الي : ةو قد ارجعت الباحث

طريقة غزليا وبرميا بابتكارت أو  ، فقد توحي الوانيا أو صفاتيا المممسيةياـ المصمـ الل
الواف ،وتنوع في الخامة والمممس الي  دعديا مف تمعالجت ، وقد تدفع طريقةتصميمية عديدة

انجح افؽ بيف عناصر و اسس التصميـ الزخرفي اف االنسجاـ و التو  اال ،التشكيؿ الفني المبتكر
ج في انتاربة البحثية لتجاحثة اثناء او ىذا ما اتبعتو الب تقني المستخدـ في التنفيذالاالسموب 
كؿ بو التجانس  المونية المتنوعة التي تتميز بالدقة ات تناغمالو يقاعات الية باغن نيةقطع ف

 . ف و الموف و الفراغلمضمو بشكؿ مختمؼ مف حيث الشكؿ و ااشكالو المختمفة 
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Achieving the rhythmic harmony of the space between the decorative 

designs of the furnishings executed with yoke threads 

 

Abstract 

 

The aim of the research is to the extent of the effect of rhythmic 

harmony on the space resulting from the decorative designs of the 

yoke threads using the crochet technique in its distinct and unique 

forms in its nature, where the researcher implemented a number 

(30) pieces of furniture executed with yoke threads only. 

Consumers are also in the pieces implemented to verify the 

research hypotheses and access to the results of the research 

experiment. 

 The researcher attributed this to: Dialogue with threads is the 

language of weaving expression because it is a source of inspiration 

for the designer, However, the harmony and compatibility between 

the elements and foundations of the decorative design is the most 

successful technical method used in the implementation, and this is 

what the researcher followed during the research experience in 

producing pieces of art rich in rhythms and various chromatic 

harmonies that are characterized by accuracy and homogeneity in 

all its different forms in a different way in terms of form and 

content and color and space. 
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 ntroductionI قدمةم
الرتباط مع محيطو و انتمائو اليو ، و يتولد ىذا ايحتاج االنساف دائما الي االحساس ب     

ي الدواـ فاف تمر بمتغيرات البيئة ،ومع حقيقة كوف البيئة متغيرة عمالشعور مف احساسو المس
ت المستمرة ار لمتغيوف التعايش المريح لالنساف بالداخؿ مع اتحوؿ دلثابتة ئص الفراغات اخصا

مف حولو و كأنو يعيش في صناديؽ مغمقة، حيث غدت تمؾ الفراغات ذات تصميـ في البيئة 
،يسرا ور)اماني مشي ناميكية الطبيعة االنسانية سريعة التغير .استاتيكي ساكف ال يتالئـ مع دي

 (1 ،2018مصطفي :
يـ مف اىـ موجودات الطبيعة االنسانية و التي تدور حوليا حياة االنساف التصم عممية فحيث ا
الؿ عمميات التصميـ االبتكارية و يعمؿ عمي تنطيميا ادراكيا خ ، و يؤثر فييا ايأثر بالتي يت

ؽ يسبالتنوع و السيادة ، و  غـ والتناااليقاع و  عمميات التصميـ التقميدية كالتكرار و الحركة وو 
، ذلؾ عمميات تصميـ عقمية مثؿ التفكير و الرؤية و الفعؿ و النقد يـ الفعمية ت التصمعمميا
المفردات و  ت الزخرفيو مع مجموعة مف العناصرفي مجاؿ التصميما صمـ يتعامؿ دائماملالف ا

 .النقدالفعؿ و الرؤية و و  ريقمية مثؿ التفكعمميات تصميـ عو التي يسبقيا  الصيغ بصرياو 
مف الزمف ونبضو  بدءاً وأنواعو مف مکونات الحياة واتساقيا  ايقاعويستمد لتناغـ ف اوال     
يقاعات کونية مثؿ تعاقب تناغـ ال ؾودقاتو، وىو القاعدة فى الطبيعة فنجد أف ىنا مقمبواًل لوص

 تناغمية منسجمة ر" وىى إيقاعاتاقب "الميؿ والنيا، وايقاعات يومية مثؿ تعالفصوؿ األربعة
حرکة األرض أو الشمس أو  انسجاـ و تناغـبحيث ال يمکف أف يحدث خمؿ فى ومنظمة مرتبة 
  (86،  2000: کاشةوت عکب )ثر الکوا

واحدًا مف الظواىر التى يتعذر بشکؿ واضح وصفيا بدقة ال  التناغـ او االنسجاـويشکؿ       
وع المحظات نو مجمنقطاع ألومستمر دوف اى ا تأثيرىا ممموسمألوفة، وألف لشىء إال لکونيا 

 بداعيةوف اإلنية الموزعة وفؽ ترتيب تناغمى معيف، ويتبمور بشکؿ واضح فى الفنمالز 
( Ramesh Chopra:2005,95)فف الموسيقى ىو الفف الذى استأثر بمصطمح  يعتبر ، و

يکوف اإليقاع  لموسيقى، لذلکمنذ نشأة الفنوف ألف الزمف ىو جوىر االتناغمي اإليقاع 
و وانتقؿ بعد ذلک إلى باقى تعبيرًا عف الزماف ونبض قوى أنواع الفنوفأ المسموعموسيقى ال

   والضوء والحرکة فى الموحات الفنيةالموف إيقاع الفنوف "إيقاع الشعر، إيقاع النثر، 
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 حيز إلى و اخرجيا ةالداخمي انفعاالتو عف لمتعبير الفناف ةلغ ىي الخامةتعتبر و         
 النسجي العمؿ بناء يعتمدحيث  واحد، آف في التعبير وأداة الفني المثير ةبمثاب يوى الوجود،
 مادة أو الخامة األدائية،التراكيب او االساليب  ، التصميـ أو كؿالش( يى أساسية عناصر عمى

 اتسعت وكمما بيا ؿشكت التي ةالوسيم فيي" األساسية العناصر تمؾ أىـ مف النياو ( التشكيؿ
 تطويعيا واستطاع عنيا، التعبير أجاد ، وامكاناتيا يستخدميا التي الخامة ةبطبيع فاالفن معرفة

 مف بو تتمتع ما بفضؿ األفكار مف بالعديد لمفناف الخامات وتوحي ،الفنية لتحقيؽ اغراضو
 في الفناف نجاح مدى ىعم ككؿ الف العمؿ الفني  ميزة،م وتركيبية شكمية وصفات خصائص
السميع عبد  امؿ) وتعبيرية جمالية قيـ مف عنو التعبير يود ما مع تتناسب يالت الخامة اختيار

ي اآلونة ف التناغمية ارتبطت النظـ االيقاعية الفؾ ذل  ،(2018ي :عباس الجوىر مأموف ، رشا 
ة كات متساوينظاـ مف حر ارتباطا وثيقا و ذلؾ لتحقيؽ ال و المفروشات االخيرة بمجاؿ المالبس

 المتناغمة بطريقة اوؿ النساجوف استكشاؼ بعض النظـ االيقاعيةو لقد ح متساوية في ازمنة
 لالنسجةاو الرتابة خاصة االيقاع الحركي  ـبالسأ احساس متكررة دوف اف يترتب عمي ذلؾ

 وقد تمثمت الخامو في موضوع البحث في كيفية ( 56 ،2014 :)مروي احمد المفروشاتو 
لة منيا تحقيؽ االيقاع بيف الفراغات حاو ة مسجمنالنير بطريقة متناغمة مـ خيوط استخدا

 و تنفيذ الباحثة (.  عدادة مف االمنفذالموجودة بيف تصميمات القطع الفنية المنفذة ) القطع 
 

 Related to  studiesSPreviousمرتبطة بالتجربة البحثية الدراسات السابقة ال
nceResearch Experie 
موضوع البحث مف اىميا دراسة ات المرتبطة بالدراسعض مف بقد استندت الباحثة الي و        

ة االستفادة مف امكاني تناولت لتيو ا( 2011)وحدة شكر الحنداوي ،ندي عبد المعيف حسف :
التناغـ الموني في الواجيات الحضارية مف خالؿ صيغ التناغـ الموني المعتمدة واكدت تحقؽ 
في التصميـ   يالمون التناغـ وصيغ ـناغالت اتقعال بيف تكاممية عالقة وجود ي اسة عمالدر 

 Urban Design: Street  and “ اف بعنو  Moughtin,2003 )) دراسة   و،  المنفذ
Square ”  لمشكؿ الجمالية والخاصيات المعماري التكويف لتحميؿ األفكار بعض تتناول التيو 
 Symmetry, والمقياس Scale , والتناسب Proportion, اإليقاعمنيا  الحضري
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 التي الميمة االدوات مف واكدت الدراسة اف الوحدة Unity , والتوازف Balance, والتناظر
 Contrast والتناغـ Harmony وافؽتالو  الجيدة، العمارة ؼلتعري مؿتستع

 مفو  يةفرد بصورة والتعمؿ ،متبادؿ بشكؿ بعضيا البعض تعززالتي و Rhythm, والتناقض
 Moughtin الوحدة انجاز عمى المعتمد المتناغـ بالتكويف (unity) بالتناس استعماؿ خالؿ
  (contrast) فويالتك في لمتناغـ أساسي مكوف باعتباره عرؼ
تأثير التناغـ بعنواف ( 2018:يسرا مصطفى عبد الحميـ  ،أماني مشيور ىندي) ودراسة     
تحديد السمات  الي تالتي ىدفو  في الفراغات الداخميةعمى اإلنساف  تغيير والسکوفبيف ال

اع فى يقنظـ اإلالتعرؼ عمى جماليات وسمات و  المميزة لإليقاع وأنواعو کأحد أسس التصميـ
اإليقاع  التي تناولت اساليبو  (2010ابراىيـ أحمد أحمد السيد )دراسة )و  رعونىلفف الفا

 خاصة يفيةووظ ةبرؤيو جمالي راء منحوتات معاصرةثإادة منو فى فتالتشکيمى لمخط العربى واإلس
 امة)كر  ودراسة ، بجميع مشتمالتيا و مكوناتيا دور المباني في تحقيؽ تعايش اإلنساف مع البيئة

الفرعوني واالستفادة جماليات "اإليقاع" في الفف اثر  التي تناولتو ( 2020حسف ثابت الشيخ :
يا الي استت در فحيث ىد( 2021)مرفت بركات : دراسةكذلؾ ،  لممراىقيفتصميـ أزياء  منو في

اىـ  مفو  ، نسجية تصميـ حميااليقاع الشکمي لمتراکيب النسجية کدافع ابداعي لاالستفادة مف 
 ،یأحمد عبد الغن) و دراسةالدراسات التي تناولت عالقة الفراغ بالخامة او بالمحيط المنفذ ب

و نسيجية  لي برؤيةفي السجاد االناضو  و التي وضحت الفراغ( 2016:محمود يؿاسماع
 ةراسو د،  نس الموني بيف الوحدات المختمفة امتقنة لمزخارؼ بيف الفراغات و التج ميمية تح

و التي تناولت الخيوط كخامة ( 2018السميع مأموف ، رشا عباس الجوىري :عبد  )امؿ
ء عمي القيـ الضو  القاءتـ عصرية كذلؾ س بابتكارية و كيفية استخداميا كمكمالت مال

  المالبس المكرمية النتاج ىذا النوع مف مكمالت باستخداـ خيوط ية لمخيوطو التعبير  التشكيمية
 ودورىا لمفراغ التشکيمية التکوينات( و التي اىتمت ب 2021دي النبراوي :سة ) ىو درا

 ومدى لمفراغ التشکيمية التکوينات مفيوـ عمى التعرؼالؿ مف خ المالبس تصميـ في االبتکارى
 التکوينات فعؿ کناتج الدينامية التصميـ، في الصماء بالکتمة الفراغ ةوعالق ميـصالت في فاعميتو
 الجمالية محققة التصميـ مع التشکيمية التکوينات واندماج وقوه رسوخ المتضمنة اغلمفر  ةالتشکيمي
 . ةالتجربة البحثيتنفيذ ثير مف االفكار اثناء وىذا ما اضاؼ لمباحثة الك ، لمتصميـ الوظيفية
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  :oblem of ResearchThe Prالبحث مة كمش
بو  الخاصة التصميمة يةنليب الفاساأل قمةيعاني مف  المفروشاتف مجاؿ أالحظت الباحثة  
ف ألتصميـ و التقنية و الوظيفة ، و ساليب التقميديو مف حيث احيث تقتصر عمي األ ناء تنفيذهاث
المالئمو  التصاميـينفذ كالتيا و شىو المتخصص الذي يدرؾ م عاـبوجو  المفروشاتقده تتف ما

البيئة و متطمبات مع تماشي الذي يسموب الزخرفي المناسب و يستخدـ األ لطبيعة البشر
التي قد  موجودات التصميـاحد و لذلؾ كاف مف الضروري الكشؼ عف  ،المتناوبة  فاالنسا

نير لتنفيذ وط الـ خياتخدفيذ المفروشات محاولة استنل مثؿ سموب األختيار األأميو تؤثر في عم
و خيوط النير  تصاميـبيف وجودة لمفراغات المالتناغـ االيقاعي موجودات التصميـ اال و ىي 

محققة ىذا راء كال مف االساتذة المتخصصيف و السادة المستيمكيف في القطع المنفذة معرفة ا
 . االسموب 

  : ىدؼ البحث إلى: archf Reseo Objectivesأىداؼ البحث 
 . مفروشات متناغمة منسجمة االيقاع بيف الفراغ الذي بينيا  قطعذ نفيت -1
 قطع المنفذه.المتخصصيف فى الساتذة األاراء  قياس -2
 . اراء المستيمكيف فى القطع المنفذه قياس -3

 :البحث فيما يمى: تتمثؿ أىمية   of Research Significanceأىمية البحث  
 . رخيوط الني تصاميـالتناغـ االيقاعي لمفراغ بيف ثير أمعرفة ت ةإمكانيالبحث فى يسيـُ ىذا  -1
 .رتقاء بالذوؽ العاـاالفى  القطع المنفذةاإلستفادة مف -2
 تقميد والمحاكاه.عف ال والبعدجديد بشكؿ  موجودات التصميـ في واالبتكارالدعوه الى التجديد -3

 : hrcof resea Terminology مصطمحات البحث
وظائفو المختمفة فال  ف تنتظـ أجزاء الشئ وتأتمؼتناغـ بالمعنى العاـ ىو ألا :)armonyHالتناغـ ) (1)

واحػػدة، فيػػو وحػػدة فػػي كثػػرة أو تػػأليؼ موافػػؽ وتركيػػب  ػو الػى غايػةتتعارض وال تتنافر بؿ تتفؽ وتتج
) متوافؽ،  أو مالئـ رترتيب مس ىوو ،  (80 ،2002:يالمالك)قبيمة فارس جميػػؿ وترتيػػب متناسػػؽ 

 عدديةوالذي يكوف ذو صفة تتكرار يتضمف  فردي ددتر  االلواف او الخطوط ء سواءالالجز متطابؽ ( 
 عف ( 104، 1985 : يةمجمع المغة العرب يطالمعجـ الوس )االسس  لتكرارات) متممة (  متكاممة
145)، Saleem Ahmed:2010 ) . 
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 ف خيوط النيراو بعض الة ) لطيفة ( بيف ضيمر سرة أو معالقة ىو  : ئي لمباحثةالجراريؼ االتع (2)
أشػياء غيػر  دثلتح وعناصر التصميـ األخرى تصميمات المنفذة بيا المفروشات ال او واألشكاؿ

 .ويرتاح اليو يشعر بو الفرد تناغمػا طبيعيػا  وفيكػوف تناغمػا وظيفيػا  متػشابية عنػد جمعيػا
ركة بصوره منتظمة فف و يعني الترديد لحت الـ في مجاالدىو مصطمح يستخ : (Rhythm(ع اليقاا (3)

(اي شئ يسير To Flow( بمعني )Reheinو أصميا مف كممة يونانية)الوحدة و التغيير  تجمع بيف
( عف ) 8،  1985عبد الحميـ : ( تعني استمراري )فتح البابRhythmفي خط مستمر و كممة )

 في عممو و يبرزىامف الطبيعة عية قاينظمو اال الفنافيستمد دائما ( و  57، 2014مروي احمد :
 . الفني

بحيث توحي بيف الغرز ىو ترديد لحركة الخيوط بصورة منتظمة لمفراغ  :لمباحثة  االجرائيالتعريؼ  (4)
 نة مما يؤدي الي نظـ تناغمية ايقاعية لممفروشات المنفذة بخيوط النير .بأنيا غير ساك

اـ بيا ووضع خمفية ـ، حيث يجب االىتمبالتصمي التي تحيط المناطؽ الخالية ىو :(Space)الفراغ  (5)
مييا  مف حيث الشكؿ و التسمية و لمتصميـ.،  وتكوف ىذه التصميمات وفقا آلسس متفؽ عمناسبة 

 ( 87،  2014 :ىدي عبد العزيز المظير و الحجـ ) محمد حافظ الخولي ،
 منفذة بخيوط النيرة و اللكروشيز ار بغاستخداـ الفراغ المحيط و ى التعريؼ االجرائي لمباحثة : (6)

 وفقا لعناصر و اسس التصميـ .شكؿ الغرز و ظيرىا و حجميا مف حيث  متتابعةيقة طر ب
وىو عممية كاممة لتخطيط شكؿ وانشاؤه بطريقة  : designDecoration ofصميـ الزخرفي الت (7)

وىو ، ى النفس الراحة الو ولكنيا تجمب السرور ة فحسب النفعي ليست مرضية مف الناحية الوظيفية أو
التصميـ عمى قدرة المصمـ عمى االبتكار واألبداع لعمؿ   ، شئ ماالكاممة لتشكيؿ ايضا الخطة 

 (12، 2011:)ثريا نصر.تصميـ مبتكر يؤدى الى تحقيؽ الغرض أو الوظيفة التى وضعت مف أجمو
صورة المفروشات  مة فيلمتمثو ا ةفنيلتقديـ أعماؿ  التشكيميةالمعالجة ىو : لمباحثة التعريؼ االجرائي (8)

عف كشؼ لمتجمع بيف األصالة والمعاصرة وصالحة مع التقنية المتاحة التي و خيوط النير فذة بالمن
 و متوعة .صيغ جديدة 

المفروش مف ، الفرش و ، فرش فرشًا وفرش الشئ يعنى بسطو :  (upholsteryالمفروشات )   (9)
مغة العربية و ) المنجد في العميةويناـ  ما يفرش وىو جمعيا أفرشو وفرش ،  لفراشتاع البيت ام

 .( 576،  1994االدب و العمـو :
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يحيط بنا ونتعامؿ معو يوميا ويشكؿ جزءًا ميمًا الذي عالـ ىو ال : رائي لمباحثةالتعريؼ االج (10)
الديكور  ستعانو بيا فيالتى يمكف االحيث أنيا مف أكثر االدوات ، لمنزؿ  معيشتنا داخؿ امف 
ء ما يكسو مف وجود المفروشات بيا سواي وحدة سكنية يزات حيث ال تخمو أا مف مملي لما ليز المن

  األرض الحوائط أو مع االثاث أو
 
ـُ اىو  نيُر: ال :) trandsSyoke (خيوط النير (11) إذا ُنِسَج عمى ف ،اً أيضُو ُلحَمتُ ، و لثوبِ َعَم

( 2002الوسيط : معجـ) الالثوب.لؾ أَنْرُت وكذ رًا،َنيْ  ِنْرُت الثوَب أنيُرهُ  تقوؿ:بقى. َنيَرْيِف كاف أصَفؽ وأ
ـُ الثوب وُلحْ لنِّيُر الَقَصُب والخيوط ِإذا اجتمعت والنِّ ، ا ـُ وفي الصحاح َعَم متو َأيضًا ابف سيده يُر الَعَم
ُت جوىري َأَنرْ ال عمماً ت لو مو وَنيَّْرُتو ِإذا جعْرتُ وَأنَ  ْنياٌر وِنْرُت الثوب َأِنيُره َنْيراً أَ ع مالجو و ثوب عممال ِنيرُ 

) الصحاح  عميو الَغْمَفُؽ ُيِنيُر َأو ُيْسدي بوَفياُف وَمْنَيٍؿ طاـٍ َرْقُت وَىَرْقُت قاؿ الزَّ مثؿ أَ وَىَنْرُت الثوب 
 ( 2005: في المغة العربية

بصورة منفردة بطبعيا وذلؾ  المنفذ : ىي الخيوط التي تنير الشكؿ التعريؼ االجرائي لمباحثة (12)
بطبيعتيا و متناغمة فريدة  وشاتمف المفر تنتج اشكاؿ يث بح ومتنوعة ، مفةقنيات مختاستخداـ تب

 االيقاعية . 
 :ج اآلتىإتبع البحث المني :of Research gyhodoloMetمنيج البحث  

ؿ تنفيذ مف خالذة القطع المنف لتصميـ: في وصؼ وتحميؿ ؽيمع التحميؿ و التطبالمنيج الوصفي  -1
مف الساده األساتذة  بواسطة االستبيافثـ تقييميا   كروشيو شاتمفرو قطعة  ( 30عدد )

  . لمستيمكيفا وآخذ آراءالمتخصصيف 
 :اشتممت عينة البحث عمى hResearc Sample of  عينة البحث

زلي بكميات د المنالقتصادة أعضاء ىيئة التدريس بقسـ ااسالد بيـ ( ويقص10: وعددىـ )المتخصصيف-1
يـ لمتعرؼ عمى آرائ، البس ونسيج قسـ م ،وكميات االقتصاد المنزلي  ،ونسيج بسمال ،نوعيةلالتربية ا

 .تجاه القطع المنفذة 
تجاه القطع  فلمتعرؼ عمى آرائيوذلؾ  السيدات اعمارىف مختمفةمف  (40وعددىـ ):المستيمكيف-2

 . ةالمنفذ
 :Research of sToolأدوات البحث 
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 . اسموب التناغـ االيقاعيباستخداـ  مقطع المنفذةلخصصيف" متلاساتذة ألل "يـ تقي ستبيافا -1
 .إلستطالع آراء المستيمكيف في القطع المنفذةستبياف إ -2

 : بحث عمى ما يمىحدود الإقتصرت :of Research  Delimitationالبحثحدود 
 . ـ 2022ـ / 2021 خالؿ العاـ الجامعي زمانية :الحدود ال  -1
باستخداـ  كروشيو الزخرفي في تنفيذ مفروشات التناغـ االيقاعيب سمو أـ خداتاس : التطبيقيةالحدود   -2

 .متفردتقني ي و عمم سموبأب خيوط النير
 . مدينة اسيوط:  نيةالحدود المكا  -3

 :  يةيختبر البحث صحة الفروض اآلت :  esearchof R Hypothesisفروض البحث 
ة الجمالية وجودة احيالن في ةالمنفذذات داللة إحصائية بيف القطع  ؽو ر ف توجد :وؿاأل  الفرض

 .االساتذة المتخصصيف ءراآل التنفيذ وفقا
وفقا المنفذة  االيقاعي بيف القطع في الجانب التناغميوجد فروؽ ذات داللة احصائية ت:الفرض الثاني 
 المتخصصيف . آلراء االساتذة

 مكيف .المستيء فقا آلراو  طع المنفذةتناغما بيف الق ؽقحالفراغ االيقاعي  : الثالثالفرض 
 :Research of rocedurespث لبحت ااجراءا
 .  الزخرفيمفروشات تتميز بالتناغـ االيقاعي بيف فراغيا متميزة لعمؿ  خيوط نيراستخداـ  -1
 . مف قبؿ االساتذة المتخصصيف زخرفية المنفذةتقييـ القطع ال -2
 . الزخرفية المنفذة ف تجاه القطعيكمالسادة المستيع رأي استطال -3

 :of research Statistical methods حثلبا يو فخدمة المستصائياالحساليب اال
 100المتوسط الموزوف *  نسبة المؤية لممتوسط الموزوف =لا -1

 (5عدد متوسطات القياس)                                            
 

 100 ×       تفاؽ             ات اال ر م عدد          اؽ =  نسبة االتف -2
  فاؽ +عدد مرات االختالؼاالترات عدد م                                 
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 : Theoretical Framework:النظرياإلطار 
 في التناغـ االيقاعي في التصميـ الزخر اوال : 

سو الجمالى الفطرى اسحؿ إو حتوقد رة، الفطب يامنذ القدـ عرؼ اإلنساف ىذه األسس وادرک
ترديد  يعنى باألشياء، فاإليقاع بصوره المتعددة مصطمح يـ أساسية توجو إحساسو الجمالىنحوىا إلى ق

الموجودة ر، فجماؿ اإليقاع يتضح مف تنظيـ الفواصؿ کة بصورة منتظمة تجمع بيف الوحدة والتعبيالحر 
جاتيا أو الحجوـ أو األلواف أو لترتيب در  يفب ؿصالفو نظيـ ا التذى کوفبيف وحدات العمؿ الفنى وقد ي

 ي.العمؿ الفنتنظيميا التجاه عناصر 
شىء إال ا بدقة ال لىر التى يتعذر بشکؿ واضح وصفيًا مف الظواواحد يشکؿ اإليقاعحيث            

 ةعز المو نية الزم تظاىا ممموس ومستمر دوف اى انقطاع ألنو مجموع المحر نيا مألوفة، وألف تأثيلکو 
 (  65 ،2016: حممي ريياـ)  . ؿ واضح فى الفنوف اإلبداعيةترتيب تناغمى معيف، ويتبمور بشک ؽوف
 ركةغـ حتنا و وعاليو مف خالؿ تنتوصيؿ المضموف ميـ زخرفي عمي عمؿ فني او تصيعتمد أي و   

، كيامس احبة لالسطح والخطوط و كذلؾ المالمس المصوع السطوح ، و تغير المساحات مف خالؿ تن
ف صمـ يستطيع اي ، فنجد الممالي لمعمؿ الفني و ابرازه لممتمقالجحس يع العناصر تؤثر عمي الجمو 

ما بيف الفراغات تناغحدث ت ياالعمؿ الفني و يختار الخامات المناسبة التي تجعم ةعا في سميحدث تنو 
  ي الواحد .خرفالز  المختمفة في التصميـ

 :صميـ الزخرفي اني في التسنو السموؾ اال ع ثانيا : االيقا
 وشباع حاجاتى يسعى إلى إاإلنساني الذ ؾجزء مف السمو  التصميـ الزخرفي يع فيقايعد اال

قؽ لو االيقاع في ا يحر بمكابتفيسعي االنساف اف يستخدـ كؿ ما لديو مف خياؿ و معرفة و ا
 .بعد موسـ  ـسو ع و االبيار مف االيقاع بالتجديد و التنو ـ فحياتو اليوميو بحيث يتس

المونيو  ومساحاتودد في خطوطو الفف المبتکر والمتج ؾىو ذلزخرفي ال ميـفف االيقاع في التصو 
مستحدث ميـ ى تصإلف مصمـ أف يترجـ بيا عناصر التکوياللتي يحاوؿ تو المتنوعة، اوخاما

عمؿ  ررض منيا ابتکاميمة، وىو عممية إضافية الغة جؼ الواقع بصورة تشکيميومعايش لظرو 
يحقؽ عمال مبتکرا جمالي، أي أف عممية التصميـ تعّد والدي دي عدة وظائؼ منيا الماجديد يؤ 
ؿ فالتصميـ عممية تخطيط حيث يعم (62، 2001:)اسماعيؿ شوقىديد ضافة شيء جغرضو بإ

توفرة والمعمومات واإلمکانيات الميؿ بناء عمي متطمبات العم إيجاد حؿ لممشکمة عمي مصمـال
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وط التصميـ يراعي کؿ المتطمبات والشر أف اف مي الطرؽ التجريبية لضماالعتماد ع بجلديو وي
 ( 98، 2014 :)رحاب رجب المفروضة 

ف يترتب عمي رة دوف أمتكر الة االيقاعيالتناغمية لنظـ استكشاؼ بعض ا الباحثة توللقد حاو 
ىذا ما اتجو تبايف و لا الي جانب كرارالت تستخدـ  اانيولذلؾ فرتابة ـ و الأذلؾ االحساس بالس

حساس ظيفي دوف االالحركي و الو فانيـ يستخدموف االيقاع  النسيج سالبالماليو مصمموا 
األلواف دخوؿ  ( اوضيو ر األسيطة بيف )الشكؿ و وقاموا بعمؿ بعض التبدالت البابة عمييـ بالرق

مع بعضيا كؿ  طمالمس و الخيو خامات المختمفة الستخداـ الو أالمتضاده مع بعضيا البعض أ
ابع خاص ط اكؿ مختمؼ ليو الممبسيو بشيري القطع الفنيو أ اىدلمشيجعؿ ا ذلؾ بتنظيـ خاص

قطعو الي  مفر ييتغالحساس بطع تثير االف تمؾ الق، كما أو الممبسيو طعة الفنيو أتتميز بو الق
ليحس  رجيو في االبصالعمميات الفسيولو ناصر الثاره ااخري مستثمريف فعاليات تنظيـ الع

و  رفيلزخالتصميـ اىو مصدر لحيوية  يااليقاعالتناغـ ف الو ، شكاؿ بالتذبذب المستمر في األ
ر عناصف البية مف مظاىر القيمة الحركيمظير يو فنماط متغيرة لمحركة ره مف أجمالياتو بما يثي

ة جيكيب النسلتراسس اي بأاليقاع الحركيربط ا نوفا نتيجة لذلؾ و، جي لفيـ النسلتحقيؽ ا
لتي تحقؽ في ناجح مرتبط باألسس الجمالية ازخر ـ ميدينا تصل أينشو المختمفة لمخامات 

عندما يتحقؽ  ر االيقاع الحركيو يظي،  ((Saleem Ahmed:2010 ـ الزخرفيصميالت
تنفيذ و ذلؾ بو ىذا ما استندت عميو الباحثة في التطبيؽ الوظيفي  في الغرض غمينالتالجانب ا

و التصميـ بما يحقؽ متعة حسية  تقؽ ذلؾ العنصر الميـ مف موجوداتحيل ةيشات الكروشرو مف
 . لمعمؿ الفنيثراء 

 :ؾ االنسانيلفراغ و السمو العالقة بيف ا ثالثا :

کؿ غير ، وقد يحدث بطريقو إرادية أو بشنو يتًً ولک تاثابغير اإلنساني شيء  ؾالسمو  يعد
داتيا ر فمو ثمة في الفراغ الداخمي مو المت  ةيخملداالبيئة ا يا بعوامؿمقصود وواعى ويتأثر في

اإلنساف لعناصر  ؾ، کما أف إدرا ؾالسمو  وخصائصيا المختمفة والتي تمثؿ المثيرات ليذا
مرحمة االنتباه ، اإلحساس ، و  رحمةفي مد حدينقسـ إلى ثالث مراحؿ تت الزخرفيالتصميـ 
مف أساسيات البدء في تعديؿ  اييمتحمالمراحؿ و عمى ىذه  التفسير ، ويعتبر التعرؼ ومرحمة
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( ورد التو ومکم الزخرفيـ التصمي اإلنساني ، وبيف استقباؿ المثيرات )متمثمة في أعماؿ ؾالسمو 
 ؾيأتي اإلدراثـ ية ، البيئة الداخمفي  تمفةمخال( أثناء ممارستو ألنشطتو  ؾفعؿ اإلنساف ) السمو 

رحمة االنتباه ، ومرحمة وم س ،ساحاإلرحمة دة في ممراحؿ محدوالذى يمر بثالث التصميـ ب
عمى حؿ  مدعتي غ التصميمياي لمفر الزخرفتصميـ الإف معظـ عمميات التفکير في  و ،ير فسلتا

ع إغفاؿ الجانب المتعمؽ م فراغلمـ ووضع تصمي التي قد تواجو التصميـ نفسو المشکالت 
 مفراغلفيؤثر عمى تقبمو  وتجاتياتمبية اح يؤثر عمى المستخدـ داخؿ الفراغ ممااإلنساف  ؾبسمو 

-http:/www.ergo (85 ،2000)ثروت عكاشة :ميـ الزخرفيتصلم الداخمي
eg.com160.php 25/6/2021)  ، رفيخز ال صميـالت يراعي في مـ افالمص ينبغي عمىو 

مف خالؿ تبادؿ المشاعر الطيبة مع اآلخريف، وتحقيؽ  ؾتشکيؿ السمو ير محيط مالئـ لوفت
يز التفاعؿ اإلنساني، أي أف ز ية وتعلخصوصوالميمة کاألماف نفسية االت مستوى مف الحاجا

ف ت ت المعنويةو الفراغا ىناک عالقة متشابکة بيف أنشطة اإلنساف والفراغات المادية  غير ، وا 
اإلنساف وتغيير الفراغ  ؾتأثير متبادؿ بيف سمو  ؾفينا،  انيةميو تغير الثرتب عما يتىاإحد

واستغالؿ لتحقيؽ احتياجاتو  بينيمالربط ا عمىالزخرفي  ـ التصمي مدعت، ويجب أف يالتصميمي
تفاعؿ ة المتمقي وييستجيب لحاج خرفيز  فيوفر فراغ  نتيجة لتفاعمو مع الفراغاإلنساف  ؾسمو 
 معو

في التغيير ة لتحقيؽ زء محاولىذا الج ة فيلباحثعرض اتو ،  ( 79،  2016) ريياـ حممي :
تـ  طبيؽ ماية بتخمالداة الزخرفي والسکوف في الفراغاتالجماؿ ب سوالسموؾ االنساني و احسا

عمى لزخرفي خالؿ نقؿ أنواع التغيرات التي تحدث في البيئة إلى الفراغ ا التوصؿ إليو مف
اإلنساف بيا بمتغيرات  ستشعرعة ويبالطبيبعضيا ترتبط  وط النيلمفروشات منفذه بخينموذج 

 غ لمفراة الطبيعؿ خصائص اإلنساف ورقيو، عف طريؽ نق حةراالطبيعة محققو التناغـ لموصوؿ ل
االختالؼ في -الشفافية والعتامو -التکرار والتتابع الالنيائي -)کالحرکة  الزخرفيميمي التص

اختالؼ النسب -لنمورية واستمراتجديد واالال-المس تالؼ الماخ-غيير في الصفات الت-الحجـ 
 بحثية.تجربة الؿ التصميمات الزخرفية في العمء اثناواألبعاد( ونقؿ عناصر الطبيعة 
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 : في التجربة البحثية   الزخرفيتيا بالتصميـ قو عال خيوطلا

ة صر المعا ؿ الفنيةأف لممارسة االشغا الكثير مف العمماء في مجاؿ المالبس و النسيج كد ؤ ي
 سسأف يعيد ترتيب فنو عمى أو  يحبف المصمـ أذلؾ ب ت مضى ،أى وق كثر مفمطالب أ

غير منعزؿ عف االتجاىات  وتجعم ضافةاال وىذهعؿ، بالف موجودؼ الى ما ىو يتض ةديدج
ا التطورات عف ىذونتج ،  عصرنا الحاضر التطورات التى تميز التي تفرضيا الفنية الحديثة ، 

، مف تنوع خامات الخيوط ومواد تصنيعيا بصورة ال نيائية  عية كـناية والصوجلتكنولعممية واال
لقطنية والصوفية لخيوط اناؾ افي طبيعى أو صناعىلخيوط تصنع مف كؿ شئ ا أفحيث 

، والورؽ  والذىبية  وخيوط أخرى مف القشة الفضييكية  والمعدنية منيا تالسبال والحريرية و
) ثريا نصر  تستخدـ فى الحياكة  والتثبيتـ ما مف أىجعميا يا ؿ بلعمء اثراوع واىذا التنو 
تخدمتيا سامات التي وذج لالدوات و الخا( توضح نم1رقـ )  ةر و و ص ( ، 96 ، 2011:

 التجربة البحثية . ثة فيالباح
 

 
 

https://www.bing.com/images/search2022/8/30 المصدر 
 

، ف ف لو ثر مأك جمعتية  وىناؾ خيوط لعادواة ا البراقوتنوع الخيوط بألواف متنوعة ومختمفة مني 
ستخدمات التى يحتاج الفرد واأل تناسب مع مختمؼ األحتياجاتددة تانات متعمؾ وتخوذات س

ط التى ليا مواصفات شكمية فيزيقية خاصة وتعتبر الخيوط الزخرفية احد أنواع الخيو ،  الييا

https://www.bing.com/images/searchالمصدر%2030/8/2022
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الؼ ىذه الخواص يؤثر بشكؿ ختا وأيضا مواصفات ىندسية وميكانيكية خاصة ؛ وبال شؾ فإف
 شة .واص األقمخمباشر فى 

 يوط النيرـ خ( قطعة مفروشات باستخدا30قامت الباحثة بتنفيذ عدد ) :لتطبيقي االطار ا 
امت بعرض اميا ، ثـ قفردىا باألداء الجيد اثناء استخدطنية و ذلؾ لمرونتيا وتميزىا و تلقا

قييـ تمؾ ـ لمقطع المنفذة لتالؿ استمارة تقييخ مفاالساتذة المتخصصيف  فذة عميالقطع المن
ي ( ، كذلؾ تـ استطالع رأ1يفي *ممحؽ رقـ )ي و الوظالجانب الجمالقطع مف ناحية لا

رأي  *ممحؽ رقـ المف خالؿ استمارة استطالع  القطع المنفذة إلبداء الرأي فيياي ف يفالمستيمك
 .البحثية و التحميؿ الفني ليا بةجر القطع المنفذة في الت( يوضح 1و جدوؿ رقـ )، ( 2)
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 التحميؿ الفني لياالبحثية و  بةجر القطع المنفذة في الت( يوضح 1جدوؿ رقـ )
 

 ةالمنفذ القطعةؼ توصي ةالقطعة المنفذ عة المنفذةقطالتوصيؼ  منفذةالقطعة ال

 
 
ة رقـ فذالقطعة المن
(1) 

مفرش منضدة مستطيؿ -1
 سـ100*سـ 50مقاس 

الخيوط المستخدمة: -2
البيج  خيوط النير مف الموف

 الفاتح
قاع التناغمي يلة االدال -3
 ي القطعة المنفذة:ف اغفر لم

مستخدمة توحي القطعة ال
 ةيائيلالنو ا ةالستمراريبا

 اة بكؿة لمحيالمطمقة  و النظر 
 ة و تفاؤؿ سعاد

 
نفذة رقـ لمالقطعة ا
(2) 

مفرش منضدة مربع -1
ـ س100مقاس 

 سـ100*
الخيوط المستخدمة: -2

وف خيوط النير مف الم
 المموجالبيج 

يقاع اال اللةد -3
اغ في فر لمغمي التنا

 القطعة المنفذة:
المستخدمة توحي القطعة 

و   بالتشعب المطمؽ
بية ايجاالنظرة لمحياة بكؿ 

 ادة و تفاؤؿ عسو 

 
قطعة المنفذة رقـ لا
(3) 

ستطيؿ منضدة ممفرش -1
 سـ75سـ *30مقاس 

ة: الخيوط المستخدم-2
وف مف الم الرفيع خيوط النير

 ج الفاتحالبي
داللة االيقاع التناغمي  -3

 فذة:لقطعة المنلمفراغ في ا
دمة عة المستختوحي القط

و   لترتيبقة و ابالنظاـ و الد

 
قـ لمنفذة ر القطعة ا
(4) 

مفرش منضدة -1
طوؿ مقاس ضاوي يب

 سـ100سـ *50قطريو 
تخدمة: الخيوط المس-2

 مف ةميكالسلنير خيوط ا
 تحفاموف البيج الال
داللة االيقاع  -3

في التناغمي لمفراغ 
 المنفذة:القطعة 
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ة المستخدمة القطعتوحي   .ىدوءالنظرة لمحياة بكؿ 
و  غ الفرا بالنيائية

 حب .النظرة لمحياة بكؿ 

 
رقـ  طعة المنفذةقلا

(5) 

طوؿ  تسريحةمفرش -1
 ـس35ره قط
الخيوط المستخدمة: -2

مف  السميكة خيوط النير
 تحالموف البيج الفا

مي اغتنااليقاع ال اللةد -3
 اغ في القطعة المنفذة:لمفر 

ستخدمة ة المالقطعتوحي 
زيادة الثقة ىور مع بحب الز 
 ائـ .دد الدو التجبالنفس 

 
 القطعة المنفذة رقـ

(6) 

ائري ريحة دطقـ تس-1
 الشكؿ

ستخدمة: الخيوط الم-2
النير مف الموف  خيوط

توف و الك البيج الفاتح
 رليو الورديبا
االيقاع داللة  -3
اغ في فر لمي لتناغما

 القطعة المنفذة:
ة ة المستخدمتوحي القطع
مطمؽ لحب االستمرار ال

 ياة الح

 
ذة رقـ المنف القطعة
(7) 

مفرش منضدة مستطيؿ -1
 سـ100سـ *50س قام
الخيوط المستخدمة: -2

مف الموف  الرفيع لنيرخيوط ا
 البيج الفاتح

ي يقاع التناغمداللة اال -3
 طعة المنفذة:في الق لمفراغ

 
القطعة المنفذة رقـ 

(8) 

يحة طوؿ ش تسر مفر -1 
 سـ35قطره 

مستخدمة: الالخيوط -2
سميكة مف وط النير الخي

الغامؽ مع يج الموف الب
خيوط الكتوف بارلية مف 

 ؾالموف البين
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طعة المستخدمة لقا حيتو 
ط في بالتماسؾ و االرتبا

 مجاالت الحياة مختمؼ

داللة االيقاع  -3
لمفراغ في  لتناغميا

 :لمنفذةا عةالقط
 توحي القطعة المستخدمة

نتظاـ الاطة واالبسبيف 
تناسؽ لوني عالي  يؤكده

 أساليبنيات و النغمة وتق
 .بسيطة تنفيذية 

 

 
 القطعة المنفذة رقـ

(9) 

منضدة كبير مفرش -1 
 حوالي متر و نصؼ. وطول
الخيوط المستخدمة: -2

ر السميكة مف خيوط الني
خؿ وتد تحالموف البيج الفا

بارلية  الكتوف وطخيعو م
 البينؾ لمزخرفة.

قاع التناغمي داللة االي -3
 فراغ في القطعة المنفذة:مل
امتا غير نصا صأنيا كو 

الالت د مكتوب، تحكمو
تدرج رية مرئية تومعاني تعبي
 واف وتكسبيالالفي تنفيذىا 

 البعادالمستويات النسجية ا
ساليب التشكيمية وتضفي ا

سطحية ليا  عمييا مظاىر

 
ة رقـ المنفذ طعةالق

(10) 

تسريحة  فرشم-1
 بيضاوي الشكؿ .

ستخدمة: وط المالخي-2
ف خيوط النير السميكة م

 لفاتحيج االب الموف
داللة االيقاع  -3
تناغمي لمفراغ في ال
 قطعة المنفذة:ال

لمستخدمة توحي القطعة ا
الحياة و التنوع بحب 
 . الدائـ
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جماليا  القطعة اثراءي ف ىادو 
 وتعبيريا

 
المنفذة رقـ  ةعطقلا

(11) 

تطيؿ منضدة مسمفرش -1
 سـ100سـ*50س مقا
وط المستخدمة: لخيا-2

مف الموف  يعةالرفر خيوط الني
 بارلية و الكتوف البيج الفاتح

 . ي الغامؽيتونالز 
اع التناغمي داللة االيق -3
 فراغ في القطعة المنفذة:لم

 لمتأكيد عمىطعة توحي الق
يناميكية التصميـ و ايضاح د
قات الخطية الناتجة مف العال

موية ات العستويبالم الخيوط
تحقؽ مف تي ال لمقطعة

جماليا  نفاذيةيا شفافية و اللخ
كما  لمضوء و لمرؤية،
لواف االأضافت تدريجات 

 .لمقطعة  بالخمفية بعدا

 
القطعة المنفذة رقـ 

(12) 

اطواؿ مفرش تسريحة -1
*  سـ35 ضالعوا

 سـ60
الخيوط المستخدمة: -2

يكة مف ير السمخيوط الن
 الموف البيج الفاتح

داللة االيقاع  -3
لمفراغ في غمي التنا

 القطعة المنفذة:
 قطعة المنفذة الت حقق

تأثيرات فراغية متنوعة 
ع مف التداخؿ حققت نو 

نا عر يش والتشابؾ الذي
 .بالتألؼ

 
القطعة المنفذة رقـ 

 45حائط طوليا قة معم-1
 ـ .س
الخيوط المستخدمة: -2

كة مف النير السمي خيوط
 اتحلموف البيج الفا
لتناغمي داللة االيقاع ا -3

 
 القطعة المنفذة رقـ

مفرش تسريحة طوؿ -1
 سـ40قطره 

مة: الخيوط المستخد-2
ميكة مف لسخيوط النير ا

 و الموف البيج الفاتح
 بارلية خيوط الكتوف
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 فذة:لمفراغ في القطعة المن (13)
حي القطعة المستخدمة و ت

 ئـ .التجدد الداو  الحياة بحب 

 ةلمزخرف بالموف البينؾ (14)
قاع داللة االي -3

التناغمي لمفراغ في 
 ذة:المنف القطعة

توحي القطعة المستخدمة 
دد باالستمرارية و التج

 المستمر .

 
رقـ فذة منالقطعة ال
(15) 

مفرش تسريحة طوؿ -1
 سـ35قطره 

خدمة: ط المستالخيو -2
النير السميكة مف خيوط 

 الفاتح الموف البيج
 غمييقاع التنااال اللةد -3

 فذة:لمفراغ في القطعة المن
توحي القطعة المستخدمة 

 و التنوع . جماؿ لاب

 
القطعة المنفذة رقـ 

(16) 

منضدة مربع مفرش -1
 مقاس متر* متر 

الخيوط المستخدمة: -2
مف  الرفيعةخيوط النير 

 المموجلبيج الموف ا
لة االيقاع دال -3

ي التناغمي لمفراغ ف
 نفذة:القطعة الم
صفة  القطعةيغمب عمى 

لناتجة الحيوية والحركة ا
مف تصميميا العضوي 

شكؿ يتخذ  الذي
لتتابعات الرأسية مع ا

انحناء وتقوس الخطوط 
 التي تشكميا التقنيات

ا . التي اكسبت وجمالي
بعدا تشكيميا  القطعة
 والمنفذة ب
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 القطعة المنفذة رقـ

(17) 

 ؿئط مستطيمعمقة حا-1 
وط المستخدمة: الخي-2

ير السميكة مف خيوط الن
 اتحالموف البيج الف

داللة االيقاع التناغمي  -3
 :فذةلمنلقطعة المفراغ في ا

توحي القطعة المستخدمة 
النظاـ و الترتيب  و السيادة 

 . و االنضباط

 
نفذة رقـ ة المالقطع

(18) 

منضدة دائري مفرش -1
 . سـ50قطره
خدمة: الخيوط المست-2

مف  الرفيعة لنيرخيوط ا
 ج الفاتحالموف البي
 المموج .

يقاع داللة اال -3
غمي لمفراغ في التنا

 القطعة المنفذة:
مستخدمة لة اقطعتوحي ال
سعادة الحياة و البحب 
يؽ الترابط ر عف طالدائمة 

 . ةبيف الشكؿ و االرضي

 
ذة رقـ القطعة المنف

(19) 

 يؿمستطمنضدة ش مفر -1
 سـ .50سـ * 25
المستخدمة: الخيوط -2

موف مف ال الرفيعةلنير خيوط ا
 . بيج الفاتحال
مي التناغ داللة االيقاع -3
 نفذة:راغ في القطعة الملمف
وحي القطعة المستخدمة ت

بالتجانس و الترابط و 
اـ نتيجة لحركة االنسج

 لزخرفيةحدة االو 

 
ة رقـ القطعة المنفذ

(20) 

دائري تسريحة  مفرش-1
 سـ .30رهقط
تخدمة: الخيوط المس-2

مف  الرفيعةلنير خيوط ا
 . الغامؽ بيج الف المو 
داللة االيقاع  -3
في  راغلمفتناغمي ال

 القطعة المنفذة:
القطعة المستخدمة  توحي
الحياة و السعادة بحب 
يؽ الترابط ر ط فعالدائمة 

 . الشكؿ و االرضية بيف
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المنفذة رقـ  القطعة
(21) 

ئري منضدة دامفرش -1
 سـ . 40قطره
وط المستخدمة: الخي-2

موف ال مف يعةالرفلنير خيوط ا
 . امؽغالالبيج 

مي ناغقاع التداللة االي -3
 :عة المنفذةلمفراغ في القط

توحي القطعة المستخدمة 
الحياة و السعادة بحب 

زف و التوايؽ ر عف طائمة الد
خيوط الوحدة و السيادة بيف ال

 بعضيا ببعض .

 
ة رقـ القطعة المنفذ

(22) 

ة منضدمفرش -1
 سـ*20مستطيؿ مقاس 

 سـ .40
خدمة: المست الخيوط-2

مف  الرفيعةلنير خيوط ا
 . فاتحبيج الاللموف ا
داللة االيقاع  -3

التناغمي لمفراغ في 
 القطعة المنفذة:
لمستخدمة توحي القطعة ا

ة و السعادة الحيابحب 
الترابط يؽ ر عف طالدائمة 

  و االرضية بيف الشكؿ

 
لقطعة المنفذة رقـ ا

(32) 

سفرة مربع مقاس مفرش -1
 سـ 80سـ *80
الخيوط المستخدمة: -2

ف المو مف  يعةالرفلنير خيوط ا
 .البيج الفاتح

اليقاع التناغمي داللة ا -3
 لمفراغ في القطعة المنفذة:

المستخدمة لقطعة توحي ا
عف  لنظاـ و عدـ الرتابةبا
و  الترابط بيف الشكؿيؽ ر ط

يؤدي الي مما   االرضية
ترابط نتيجة االنسجاـ و ال

 
القطعة المنفذة رقـ 

(42) 

 نيشمفرش  2د عد-1 
سـ 20مربع مقاس 

 . سـ 20*
الخيوط المستخدمة: -2

مف  الرفيعةلنير خيوط ا
 . حموف البيج الفاتال
داللة االيقاع  -3

ي لمفراغ في التناغم
 القطعة المنفذة:

 القطعة المستخدمةتوحي 
 اـ و عدـ الرتابةبالنظ
 فابط بييؽ التر ر عف ط
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 لتصميـلخيوط في الحركة ا
 .خرفي الز 

مما   الشكؿ و االرضية
 نسجاـ ويؤدي الي اال

 .الترابط 

 
قـ القطعة المنفذة ر 

(52) 

 سفرة مفرش -1
مستخدمة: الخيوط ال-2

وف مف الم الرفيعةلنير ا خيوط
 المموج . البيج الفاتح

داللة االيقاع التناغمي  -3
 القطعة المنفذة:لمفراغ في 
لقطعة المستخدمة توحي ا
الحياة و السعادة بحب 

يؽ الترابط ر عف طلدائمة ا
 . ضيةو االر  بيف الشكؿ

 
القطعة المنفذة رقـ 

(62) 

سفرة مستطيؿ مفرش -1 
مقاس 
 سـ .200سـ*150

خيوط المستخدمة: ال-2
مف  الرفيعةلنير اخيوط 

 المموج الفاتح الموف البيج
اـ تخدمع اساطار  لعمؿ

خامة الكتاف البيج 
 . لغامؽ ا
يقاع داللة اال -3

التناغمي لمفراغ في 
 القطعة المنفذة:

تخدمة عة المستوحي القط
عف السعادة الدائمة 

التجانس و ايؽ ر ط
الخيوط بيف التناغـ 
 خدمة .المست

 

مستطيؿ منضدة مفرش -
 سـ 50سـ*100مقاس 

مستخدمة: الخيوط ال-2
موف مف ال الرفيعةلنير وط اخي

  . وؼ وايت()اال البيج الفاتح

 مستطيؿمنضدة مفرش -
 سـ 50سـ *100مقاس 

مستخدمة: ال الخيوط-2
مف  السميكة لنيرخيوط ا
 . الغامؽ بيج الموف ال
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القطعة المنفذة رقـ 
(72) 

داللة االيقاع التناغمي  -3
 منفذة:قطعة الراغ في اللمف

توحي القطعة المستخدمة 
عند طريؽ مي االيقاع التناغب
 لتجانس بيف الشكؿ وا

 االرضية .

لمنفذة رقـ القطعة ا
(82) 

داللة االيقاع  -3
مفراغ في التناغمي ل
 المنفذة:القطعة 

استخداـ غرزة النحمة 
مع  وحي االنطالؽت

بيف الشكؿ و االنتظاـ 
  . االرضية

 
رقـ القطعة المنفذة 

(92) 

ي شكؿ عمسفرة مفرش -
 وردة 

مستخدمة: الخيوط ال-2
مف  السميكةانير لخيوط ا
 . الغامؽ البيج الموف 

اللة االيقاع التناغمي د -3
 منفذة:لمفراغ في القطعة ال

عة المستخدمة حي القطتو 
ادة الحياة و السعبحب 
 التجانسيؽ ر عف طالدائمة 
 . بعضز بعضيا بالغر بيف 

 
ة رقـ القطعة المنفذ

(30) 

 نيش مفرش -
مستخدمة: وط الالخي-2

مف  الرفيعةلنير خيوط ا
 . الموف البيج الفاتح

داللة االيقاع  -3
لتناغمي لمفراغ في ا

 القطعة المنفذة:
تخدمة قطعة المستوحي ال

انس بالجماؿ و التجحب ب
موحدة الزخرفية الزخرفي ل

المستخدمة عمي ارضية 
 .فذة الغرز المن
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 حث و ضبطيا :ت الببناء ادوا
 زئة النصفية :الداخمي لمتجمعادلة االتساؽ  -1

 
 :معامؿ الفا كرونباخ -2

 
 .(LSDأختبار مقياس ليكرت الثالثي ) -3

                                 LSD=  
 الصدؽ والثبات:

 (1)تقييـ القطع المنفذة *ممحؽ رقـ  استبياف: اوال 
 ف و قد تـيساتذة المتخصصعمي مجموعة مف األ افاالستبيعرض ا :تـ دؽ المحكميفص

ي نسبو مرتفعة دالة %( و ى 96التفاؽ بينيـ )بينيـ و قد بمغت نسبة ا تفاؽاال سبةحساب ن
 قياس ما وضع الجمو . في االستبيافصدؽ  عمي

 :صدؽ األتساؽ الداخمى
األرتباط بيف كؿ  ساؽ الداخمى وذلؾ بحساب معامؿباستخداـ االت االستبيافتـ التاكد مف صدؽ 
 ى يوضح ذلؾ:التالوؿ لجدور ، واكمي لممحالمحور و المجموع ا

 ؿ محور المجموع الكمي لممحاوربيف ك االرتباطمعامالت  ( قيـ2جدوؿ)
رتباطاال الداللة  المحاور 

 المحور االوؿ مع المجموع الكمي 888. داؿ عند مستوي 01.

.01 ستوي داؿ عند م المجموع الكميالمحور الثاني مع  952.   

ع الكميلمجمو ع اث مر الثالالمحو  975. داؿ عند مستوي 01.  

.01 وي داؿ عند مست مع المجموع الكميالرابع  المحور 883.   
حد الصحيح مما يدؿ ب مف الوابؽ اف معامالت االرتباط قوية و تقتر و يتضح مف الجدوؿ السا
الصدؽ .عمي وجود قدر كبير مف   
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ثبات االستبياف: تـ قياس معامالت الثبات باستخداـ معامؿ )الفا كرونباخ(، و معامؿ التجزئة 
( يوضح نتائج ىذه المعامالت : 3قـ )الجدوؿ ر النصفية و   

 المحاور معامؿ الفا التجزئة النصفية
وؿالمحور اال 978. 995.-999.  
لثانيالمحور ا 991. 902.-875.  
 المحور الثالث 789. 977.-966.
الرابع المحور 899. 979.-889.  
لمجموعا 981. 899.-879.  

 
اف تقترب مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمي  دوؿ السابؽ اف معامالت الثباتالجمف و يتضح 
مف الثبات . ؿتتمتع بقدر عا االستبياف  

 (2يمكيف في القطع المنفذة *ممحؽ رقـ )استطالع راي المست استبياف ثانيا :
 ـ وسبة االتفاؽ بينينو قد تـ حساب  المستيمكيفعمي  بيافاالست:تـ عرض  صدؽ المحكميف

في الستبياف ا%( و ىي نسبو مرتفعة دالة عمي صدؽ  95.7بمغت نسبة االتفاؽ بينيـ ) قد
 جمو .قياس ما وضع ال

 :صدؽ األتساؽ الداخمى
كؿ لؾ بحساب معامؿ األرتباط بيف باستخداـ االتساؽ الداخمى وذ االستبيافتـ التاكد مف صدؽ 

 : ؾذل وضحوالجدوؿ التالى ي محور و المجموع الكمي لممحاور ،
 وربيف كؿ محور المجموع الكمي لممحا تباطاالر ( قيـ معامالت 4جدوؿ)

ةالدالل رالمحاو  االرتباط   
وع الكميالمحور االوؿ مع المجم 994. داؿ عند مستوي 01.  
محور الثاني مع المجموع الكميال 989. داؿ عند مستوي 01.  
ميالكثالث مع المجموع لالمحور ا 991. داؿ عند مستوي 01.  
ور الرابع مع المجموع الكميالمح 994. داؿ عند مستوي 01.  
.01 ند مستوي داؿ ع مع المجموع الكمي سالمحورالخام 911.   
ور السادس مع المجموع الكميالمح 929. داؿ عند مستوي 01.  



 

 

 2116 

 2023يناير ػ الرابع واألربعوف  ػ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

لصحيح مما يدؿ ااالرتباط قوية و تقترب مف الواحد  مف الجدوؿ السابؽ اف معامالت يتضحو 
قدر كبير مف الصدؽ . جودي و عم  

ثبات االستبياف: تـ قياس معامالت الثبات باستخداـ معامؿ )الفا كرونباخ(، و معامؿ التجزئة 
نتائج ىذه المعامالت : ( يوضح 5النصفية و الجدوؿ رقـ )  

فيةالتجزئة النص  المحاور معامؿ الفا 
 المحور االوؿ 911. 989.-991.
انيالمحور الث 951. 983.-994.  
 المحور الثالث 879. 888.-987.
 المحور الرابع 972. 898.-993.
 المحور الخامس 994. 881.-998.
 المحور السادس 861. 886.-885.
جموعالم 975. 917.-965.  

 
مما يدؿ عمي اف  د الصحيحعامالت الثبات تقترب مف الواحو يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف م

ات .لثبف اتتمتع بقدر عاؿ م االستماره  
 نتائج البحث و تفسيرىا :

 األساتذةعمي  القطع المنفذةدوات البحث و عرض ات ألاب الصدؽ و الثببعد حس   
و  ر،لنياالمنفذة باستخداـ خيوط الكروشيو مفروشات مف ( قطعة 30)ىـ عدد والمتخصصيف 

ة ت الباحثقام ـ ،استبياف التقييؿ الساتذه المتخصصيف مف خطع مف قبؿ األتـ تقييـ تمؾ الق قد
و التي تنص عمي : ائج البحث في ضوء الفروض الموضوعوتوضيح نتو  ادىادبإع  

الناحية الجمالية وجودة  في المنفذةفروؽ ذات داللة إحصائية بيف القطع  توجد :وؿاأل  الفرض
 .يفالمتخصصاالساتذة  ءراآلقا وف التنفيذ

وفقا نفذة الم االيقاعي بيف القطع ناغمياحصائية في الجانب الت لةوجد فروؽ ذات دالت:الفرض الثاني
 المتخصصيف . آلراء االساتذة

 رفقا آلراء المستيمكيف . لفراغ االيقاعي حقؽ تناغما بيف القطع المنفذةا الفرض الثالث :
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ساتذة المحكميف مف عمى األ القطع ضبعر  ةقامت الباحث لفرض االوؿو لمتحقؽ مف صحة ا
ؿ النتائج آلراء االساتذة يوبتحم د الموضوعيةضوء البنو نفذة في تقييـ لمقطع الماستبياف ال الؿخ

التكرارات والنسب المئوية ومعامالت بحساب  التقييـ قامت الباحثةنود المحكميف لكؿ بند مف ب
  لمقطع المنفذة  نيالوز الجودة والمتوسط 

في  لمتخصصيفا آلراء يالوزنط امالت الجودة والمتوسمعالتكرارات والنسب المئوية و وضح ي( 6)وؿجد
تقييـالو المحور الثاني في بنود األوؿ  المحور  

 

محا
يـ 

تقي
ة ال

مار
ست

ر ا
و

 

  وؿ) الجانب الجمالي(المحور اال 

دة 
جو

ت ال
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معا لمت
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زنى
الو

ط 
وس

 

 (تقنيالجانب الالمحور الثاني ) 
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ة  زنى
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وس

لمت
وا

 

 نسبة %ال العدد %النسبة  عددال
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 ح 
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2"القطعة
" 17 3 0 

85
% 

15
% 0% 

92.
2% 12 6 2 

60
% 

30
% 

10
% 

78.6
% 

3"القطعة
" 18 2 0 90

% 
10
% 0% 94.

8% 11 7 2 55
% 

35
% 

10
% 

76.2
% 

4"القطعة
" 11 5 4 55

% 
25
% 

20
% 

76.
2% 20 0 0 100

% 0% 0% 100% 

5"لقطعةا
" 

20 0 0 100
% 

0% 0% 100
% 

12 5 3 60
% 

25
% 

15
% 

78.6
% 

6"طعةالق
" 12 6 2 

60
% 

30
% 

10
% 

78.
6% 14 4 2 

70
% 

20
% 

10
% 

84.1
% 

7"طعةالق
" 18 2 0 90

% 
10
% 0% 94.

8% 10 6 4 50
% 

30
% 

20
% 

73.8
% 

8ة"القطع
" 

20 0 0 100
% 

0% 0% 100
% 

11 6 3 55
% 

30
% 

15
% 

76.2
% 

9"القطعة
" 

11 6 3 55
% 

30
% 

15
% 

76.
2% 

14 3 3 70
% 

15
% 

15
% 

84.1
% 

65251081.35 2 5 78.13 %60355 1 7 12"القطع
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10 % % 6% % % % % 
 القطعة

"11" 10 6 4 50
% 

30
% 

20
% 

73.
8% 15 4 1 75

% 
20
% 5% 86.85

% 
"لقطعةا

12" 
11 5 4 55

% 
25
% 

20
% 

76.
2% 

15 5 0 75
% 

25
% 

0% 86.85
% 

"القطعة
13" 

13 4 3 
65
% 

20
% 

15
% 

81.
35% 12 6 2 

60
% 

30
% 

10
% 

78.6
% 

 القطعة
"14" 

10 6 4 50
% 

30
% 

20
% 

73.
8% 20 0 0 100

% 0% 0% 100% 

"القطعة
15" 

10 7 3 50
% 

35
% 

15
% 

73.
8% 14 4 2 70

% 
20
% 

10
% 

84.1
% 

"طعةالق
16" 

12 6 2 60
% 

30
% 

10
% 

78.
6% 

15 3 2 75
% 

15
% 

10
% 

86.85
% 

 القطعة
"17" 

17 2 1 
85
% 

10
% 5% 

92.
2% 12 7 1 

60
% 

35
% 5% 

78.6
% 

"القطعة
18" 

18 1 1 90
% 5% 5% 94.

8% 11 6 3 55
% 

30
% 

15
% 

76.2
% 

"طعةالق
19" 

11 7 2 55
% 

35
% 

10
% 

76.
2% 12 6 2 60

% 
30
% 

10
% 

78.6
% 

القطعة 
"20" 

19 1 0 95
% 

5% 0% 97.
4% 

10 6 4 50
% 

30
% 

20
% 

73.8
% 

"القطعة
21" 

16 4 0 
80
% 

20
% 0% 

89.
6% 11 7 2 

55
% 

35
% 

10
% 

76.2
% 

"ةالقطع
22" 

12 5 3 60
% 

25
% 

15
% 

78.
6% 16 3 1 80

% 
15
% 5% 89.6

% 
"القطعة
23" 

12 6 2 60
% 

30
% 

10
% 

78.
6% 12 5 3 60

% 
25
% 

15
% 

78.6
% 

"القطعة
24" 

19 1 0 95
% 

5% 10
% 

97.
4% 

16 3 1 80
% 

15
% 

5% 89.6
% 

"القطعة
25" 

11 6 3 
55
% 

30
% 

15
% 

76.
2% 

12 5 3 
60
% 

25
% 

15
% 

78.6
% 

"قطعةال
26" 17 2 1 85

% 
10
% 5% 92.

2% 12 6 2 60
% 

30
% 

10
% 

78.6
% 

50351573.8 3 7 97.10 %0 %955 0 1 19"القطعة



 

 

 2119 

 2023يناير ػ الرابع واألربعوف  ػ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

27" % 4% % % % % 
"القطعة
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مالت لمئوية ومعاوالنسب االتكرارات  اب د حسعن( 6رقـ ) السابؽالجدوؿ يتضح مف و 
النسب كميا  اف الستبياف التقييـخالؿ المحور االوؿ مف ة ذلمقطع المنف الوزنيوالمتوسط  الجودة

 اشكاؿ ةمرتفعة جدا بالنسبة لمتصميـ المتميز بو القطع المنفذة و يرجع ذلؾ الى استخداـ الباحث
 ؿ واألرضيةبيف الشك يفلي التبااادت  يا القطعذت بت التي نفمايزة مف التصميدة و متممنفر 

وىذا ما اتبعتو  بشكؿ يجذب االنتباه  الغرزة المنفذة ز جماؿاعد عمي إبراس مع بعضيا البعض
الكروشيو اشكاؿ غرز بعمؿ نوع مف التضاد بيف  تفقد قام عمؿ التجربة البحثيةأثناء  ةالباحث
الثراء ليا نوع مف ة أضاؼ ية القطع المنفذأرضعمى  لخرزا و وليمال اضافةفة كذلؾ المختم
وتتحقؽ ىذه يف وأعطى نتائج جيدة في الحصاد المحكم ساتذةاب األمما حاز عمى اعج يالفن

كدراسة ) كرامة و النسيج  المالبس ريت في مجاؿالنتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي أج
وضح ي (1الشكؿ البياني رقـ )و  ( 2021روف : رفت بركات و اخم)راسة ( و د 2020ثابت :
 وؿ و الثاني ريف االفي المحو ـ بيف القطع المنفذة ؽ في التقييالفرو 
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 الثانيوؿ و ريف اال في المحو ـ بيف القطع المنفذة ؽ في التقييوضح الفروي (1رقـ )شكؿ 
 

المنفذة وفقا  اعي بيف القطعوجد فروؽ ذات داللة احصائية في الجانب التناغمي االيقت:الفرض الثاني 
 المتخصصيف . آلراء االساتذة

 
و لمتحقؽ مف صحة الفرض الثاني قامت الباحثة بعرض القطع عمى األساتذة المحكميف مف 

وعة ) المحور الثالث ، و المحور لمحاور الموضاي ضوء بطاقة تقييـ لمقطع المنفذة ف خالؿ
تمارة التقييـ قامت الباحثة المحكميف لكؿ بند مف بنود اسوبتحميؿ النتائج آلراء االساتذة  الرابع ( 

نفذة لمقطع الم يالوزنالجودة والمتوسط  مئوية ومعامالتنسب الارات والالتكر ب بحسا  
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في  الوزني آلراء المتخصصيفالجودة والمتوسط  معامالتئوية و نسب المالتكرارات والوضح ( ي 7)جدوؿ
الرابعالثالث و المحور المحور   
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عند حساب رتب الوزف النسبي لمقطع المنفذة مف خالؿ ( انو 7رقـ ) وؿ السابؽمف الجدويتضح 
يرجع ذلؾ  ذة ومنفقطع اللم بالنسبةمرتفعة جدا جاءت النسب  فأـ التقيي الستمارة الثالثمحور ال

كذلؾ الكروشية اغرز بو  جديدة لتنفذالمختمفة و المتنوعة و الالخيوط  ةاستخداـ الباحثالى 
دقة و التي تميزىا عف بيذه ال يابيذا الشكؿ ساعد في اخراج القطعة و انياء  تشطيب طريقة
يدؿ  مما %( 97% الي 100وحت ما بيف )ترا القطعنسب  و نجد اف المفروشاتمف غيرىا 

لية فنية و جما عمي قيـ غـ مميز يحقؽ تناسب و تنا عمي تجانس خطي القطعي احتواء عم
نتائج جيدة في التنفيذ ساتذه المحكميف و اعطي ب األاعجا لؾ عميمما حاز ذ واضحة و كثيرة 

( و  2016احمد عبد الغني :) ةمثؿ دراسائج الدراسات السابقة و تتفؽ ىذة النتيجو مع نت
 .(  Moughtin :2003دراسة

 
ع المنفذة مف خالؿ طمقالنسبي ل ب رتب الوزفعند حساانو دوؿ السابؽ مف الجايضا  ح ويتض
النسبة لمقطع المنفذة و يرجع ذلؾ الى تقييـ اف النسب مرتفعة جدا بستمارة الالرابع ال المحور

رص عمى مع الح ،في التصميـ الزخرفي  الىتماـ بكؿ ما ىو جديد وُمبتكرااف ايماف الباحثة ب
نع تصيتعّمؽ بالتقميد وال تبعاد كؿ مااسكذلؾ  اشرالمب تركيز عمى التطويرد عف النقؿ والاالبتعا
مع بعضيا  درجاتياتناسؽ  ونوع الخيوط باحثة فكرة البحث حيث استخدمت البعت لؾ نف ذو م

و ىو تصميـ ال فياؿ ميـ و فعس اسأب ةتمتع ىذه الغرز و  المختمفةفي عمؿ غرز  البعض
ساتذه مي اعجاب األا حاز ذلؾ عممو متجانسة و متميزة  ناغمية و متزنةبطريقة ت يقاعاال

  (Saleem Ahmed: 2010) دراسةو اتفقت مع  ي التنفيذجيدة ف المحكميف و اعطي نتائج
 خيػوط خامة كذلؾ استخداـ الباحثة انب االيقاعي في مضمونيا ، و التي تناولت الج السابقة 
مػف  عة المنفذة القطماليات ابراز جفي لمخيوط  نيػةالخطيػة والمو  ىمت التػأثيراتقػد سػافمالنير 

والخطيػة الداخمػو فػى تكوينػو  في بعض منيا عالقات المونية موعة المج خػالؿ االنسػجاـ بػيف
والوصؿ بينيا بشكؿ تكرارى ليظير الشػكؿ النجمػي المتػداخؿ  حيػث تػـ تقسػيـ المحػاور

تزاف فػى احسػاس بػاالػاه اعطػى جلحر متعدد الحركة واالتا اف االيقاع اكم اتو،ر لمسػا متراكػبوال
و التي ، ائرة الػى مسػارات االشػعاع الرؤية البصرية مف مركز الدتنتقؿ  حيث القطعة المنفذة
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 غالفرا في خطيةال يقاعات( و التي تناولت اال 2016شمبي : حممي ريياـ) اتفقت مع دراسة 
 طبعة متقف و منفرد ببشكؿ 

 
 . فرفقا آلراء المستيمكي المنفذةبيف القطع  حقؽ تناغما الفراغ االيقاعي ثالث :الفرض ال

طبقا لبنود كيف اتفاؽ المستيم  حساب نسبةب ةقامت الباحث الثالثلمتحقؽ مف صحو الفرض  و  
ي القطع المنفذه رائيـ فالخذ اوضوع ماالستبياف ال   

 طع المنفذةتيمكيف عمى القاؽ السادة المسسبة اتفحساب ن اوال:
( 40ددىـ )وكاف ع  السيداتمى مجموعو مف ع ع المنفذةالقطبعرض  ةقامت الباحث
 ( 2) ممحؽ رقـ  خالؿ استمارة استطالع رأى لرأي فييا مف ذلؾ مفداء اإلببمحافظة اسيوط 

 :ية  لممعادلة االت وفقاذة المنفع طعمى القسيدات ال نسبة االتفاؽ بحساب  ةوقامت الباحث
 

 
 : ( 3) رقـ البيانيتبيف االتي كما يوضحو الشكؿ 

 

 تفاؽعدد مرات اال                                         
       -----------------------------   نسبة االتفاؽ =        
 ×ٔٓٓ   

 الختالؼ عدد مرات االتفاؽ + عدد مرات ا                              



 

 

 2126 

 2023يناير ػ الرابع واألربعوف  ػ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 

نسبة االتفاؽ عمى القطع المنفذة( 3) رقـشكؿ   
 القطع عمي نسب مرتفعة جداغمب ااحصوؿ (   3ـ )   الشكؿ السابؽ رق مف مما سبؽ يتضح 

(( عمي نسبة 24ـ )رق % يمييا القطعة98فاؽ ( عمي نسبة ات9لقطعة رقـ )حصمت ا حيث
دؽ االستبياف الموضوع مما يدؿ عمي ص%، 95( عمي نسبة 29يا القطعة رقـ )% يمي97
 ذلؾ ةقد ارجعت الباحثو سادة المستيمكيف حاز ذلؾ عمي اعجاب المما  راءآلاالع طؿ استالج
يذه تنفو ( ي تصميـ كؿ قطعة التناغـ االيقاعي لمفراغ فوىو )  سموب المستخدـاألمالئمة  الي

ي التصميـ الزخرفي لؾ استخداـ الباحثة لإليقاع و ىو عنصر ميـ جدا فكذ،  بتقنية الكروشية
استخداـ الئمة كذلؾ م،  الجماؿ اني عف طريؽ احساسو بوؾ االنسسمتعديؿ الجح لكي ين

ذلؾ تثبت صحة ، و بلمستخدمة في الزخرفة طريقة امغرض الوظيفي يدؿ عمي نجاح الل يوطالخ
 السادة آلراءوفقا  قاعي حقؽ تناغما بيف القطع المنفذةو ىو اف الفراغ االي لثلثااالفرض 

 لمستيمكيف .ا
 لؾ الي :ذ ةجعت الباحثو قد ار 

سموب ي ينجح األلزخرفر و اسس التصميـ اعناصفراغات بيف  التناغـ االيقاعياف 
فقد استفادت  ثيةة اثناء التجربة البحو ىذا ما اتبعتو الباحث الزخرفيلتصميـ االمستخدـ في 

بكؿ اشكالو  النير خيوطمف خالؿ استخداـ  تصميمات المفروشاتقاع عمي االي بتأثير
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 بشكؿ مختمؼ مف ميزمفروشات تتتنفيذ دي الي أبالفصوص رزه يـ بعض غطعلمختمفة و تا
 فراغ .لالشكؿ و المضموف و الموف و احيث 

 :التجربة البحثية  نتائج ممخص          
 انتاج قطع فنية بشكؿ مختمؼ و مبتكر لتصميـ بشكؿ جيد يؤدي الير اسس و عناصأستخداـ أ -1

. 
 تسـمفروشات ت ميـتصية مختمفة و جديدة ادي الي رؤ بط بإيقاع و تناغـ  لخيو استخداـ ا -2

 و طابع فني و جمالي متميز .تكر لبشكؿ مب بالبساطة
اعد عمي ابراز ة سخامات متنوعمع بعض الة المتنوعة المختمف النيرخيوط  تأثيراتستخداـ ا -3

 .لخيوطتمؾ اجماؿ 
ية وجودة التنفيذ وفقا آلراء الفذة في الناحية الجمالمنوجود فروؽ ذات داللة إحصائية  بيف القطع  -4

 .فاالساتذة المحكمي
 قا آلراء المستيمكيف .فتناغما بيف القطع المنفذة ر  ي حقؽالفراغ االيقاع -5

 :التوصيػػػػػػػػات     
يـ مف نجاح العمؿ الفني لتحقيؽ الثراء الجمالي موب الذي يتناسب مع التصمالسو ااختيار التقنية أ -1

 .تخصصي الف
مفة و مختلايدويو ال االشغاؿ ألساليبو النسيج و المتخصصيف في مجاؿ المالبس ف افادة الباحثي -2

 . المفروشات  المتمثمة في جميع انواع
 . لتقميدي التنفيذي ليا ب او الخروج مف الجان في المفروشاتذوؽ الالمساىمة في رفع مستوي  -3

 
 المراجع 

 مراجع البحث بالمغة العربية:
 

تفادة واإلس کيمى لمخط العربىاإليقاع التش اساليب (:2010) يدابراىيـ أحمد أحمد الس  -1
المؤتمر بحث منشور ،،  لية ووظيفيةبرؤيو جما راء منحوتات معاصرةى إلثمنو ف

 ، ابريؿ2اليندسة البيئية، ص  مس فيالدولي الثالث لجامعة عيف ش
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ة ؤيالفراغ في السجاد االناضولي بر :  (2016)محمود يؿاسماع ،یأحمد عبد الغن -2
الرقـ ،  2 دالعد، 6، المجمد 24لة المقا ،حث منشورب،  معاصرةية و تحميمنسيجية 
PDF (942.91 K )  285-275 (، الصفحة2016الربيع  ،18لمعدد  المسمسؿ

 .بيقية ، جامعة حمواف طلية ، كمية الفنوف التمجمة التصميـ الدو 
 الطبعة الثانية،  يمىشکالتصميـ عناصره وأسسو فى الفف الت (:2001اسماعيؿ شوقى ) -3

 .جامعة حمواف ، لتربية الفنيةاکمية  ،
 .مصر  ، عة الثالثة الطب : ( 0520 ) العربيةالمغة ي حاح فالص -4
، الطبعة الثانية الجزء األوؿ ،  : ( 1985 ) العربيةالمعجـ الوسيط مجمع المغة  -5

 . مصر
 ،ة الكاثوليكية  بعالمط ، 15بعة ط:ال ( 1994)المنجد في المغة واألدب والعمـو  -6

 اف .لبن ،بيروت 
تأثير التناغـ بيف :  (2018)الحميـ الحرا يرىعبد  ىندي، يسرا مصطفى أماني مشيور -7

، المجمد الرابع بحث منشور  في الفراغات الداخمية  ر والسکوف عمى اإلنسافالتغيي
  .، جامعة المنصورة مجمة بحوث التربية النوعية، 51عدد

نتاج ال ط كخامة ابتكاريةالخيو  (:2018ا عباس الجوىري )رشامؿ عبد السميع ،  -8
مجمة ،  2مبر سبت ،يوليو  3العدد،  39مجمدبحث منشور ، ، صريةبس عالت مالمكم
 . سكندرية لمتبادؿ العممىاال

 .مصر ،دار الشروؽ، يةسالماإللعمارة القيـ الجمالية فى ا (:2000ثروت عکاشة ) -9
اسة ريز عمي أقمشة اإليتاميف ، در تط: التصميـ وال (2011) ثريا نصر -11

 . مصر ،تب ـ الكعال، األولي  طبعةال، تطبيقية 
 ،دار العموـ ،الطبعة االولى ،ألزياء: فف تصميـ ا(2014رحاب رجب محمود) -11

 .مصر
 ، بحث منشور ، راغالف في خطية ايقاعات:  (2016)شمبي  حممي ريياـ -12

  . نسانيةاال والفنوف العمارة مجمة،   الرابع العدد1 مجمد
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ية ، عالـ الكتب تشكيمصميـ في الفنوف اللتا : (1985)ميـ فتح الباب عبد الح -13
 مصر . ، الثانية بعةطال ، لمطباعة والنشر والتوزيع

اليندسػة والرياضػيات فػي العمػارة: دراسػة فػي  : (2002)لمػالكيا قبيمػة فػارس  -14
عة الطب،  لمنشر والتوزيع صػفاء ار، د التناسػب والمنظمػات والمنظومػات التناسػبية

 . /االردفافعم ، االولى
الفرعوني إليقاع" في الفف جماليات "ا:  (2020)بت الشيخ سف ثاح كرامة -15

، 2020، الشتاء 57دد ، العبحث منشور، تصميـ أزياء لممراىقيف واالستفادة منو في
 ة. صور ية جامعة المن، مجمة كمية التربية النوع    82-39الصفحة 

ميات التصميـ عماثر (:2014زيز)مد حافظ الخولي ،ىدي عبد العحم -16
بحث ة ، صميمات الزخرفية لفناني التربية الفنيمف النظريات العممية عمي الت توحاةالمس

يات المستقبؿ" لدراسات النوعية في ضوء تحد" اوؿمنشور ، المؤتمر العممي الدولي اال
 اة ،جامعة طنطكمية التربية النوعي

راکيب النسجية متيقاع الشکمي لاالاالستفادة مف  : (2021)ات كبر مرفت  -17
 - 2، العدد 11، المجمد 28المقالة شور ، بحث من تصميـ حمي نسجيةداعي لفع ابکدا

 PDF    371-365، الصفحة 2021إبريؿ  ، مارس و39الرقـ المسمسؿ لمعدد 
(500.92 K )امعة حموافج، ة الفنوف التطبيقية ولية ، كميمجمة التصميـ الد. 

الخداع البصري ت فف ستفادة مف جماليااال: (2014لرحمف )مروي احمد عبد ا -18
بحث منشور ،  مية(،)دراسة تحمي ةة الفنية و الجمالية لممشغوالت النسيجياء القيمفي اثر 

ة كمي الدراسات النوعية في ضوء تحديات المستقبؿ"ممي الدولي االوؿ" العالمؤتمر 
 عة طنطامجاالتربية النوعية ،

االبتکارى في ورىا تشکيمية لمفراغ ودالالتکوينات :  ( 2120)ىدي النبراوي  -19
، 2021، الصيؼ 29، العدد 6، المجمد 23المقالة بحث منشور ،  ، تصميـ المالبس

 .العمارة و الفنوف االنسانية مجمة  475-449الصفحة 
ستفادة مف الا امكانية : (2011)سف وحدة شكر الحنداوي ،ندي عبد المعيف ح -21

،  لتناغـ الموني المعتمدصيغ االحضارية مف خالؿ ت وني في الواجياتحقؽ التناغـ الم
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 ،مة العراقية لميندسة المعمارية ، المج، ، تشريف االوؿ   22عدد منشور ، بحث 
  .بغداد، العراؽ 

 مراجع البحث بالمغة االجنبية:
12- Ramesh Chopra (2005): Academic Dictionary of Arts shabon Book 

Delhi تنزیل546لة: امقد المشاهدات للعد  PDF207 

11- Cliff, “Urban Design: Street and Square”, Third edition, Cliff 

Moughtin, 2003. 

12- Saleem Ahmed, “Unity in Diversity among Design Principles”, 

Design Principles And Practices: An International Journal, Volume 4, 

Number 4, 2010 

 ثالثا : شبكة المعلومات االلكترونية :

13- http:/www.ergo-eg.com160.php 25/6/2021 مرکز معلومات إرجونومية  

   التصميم:

14-https://www.bing.com/images/search  23/7/1311  
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 مالحؽ البحث
 

 لمتخصصيفلبحثية لالساتذة اع المنفذة لمتجربة اقييـ القطتارة ( استم1ممحؽ رقـ ) 
 العممية : المحكـ :                                            الدرجة اسـ            

د الى ح مالئـ ييـبنود التق 
 ما

غير 
 مالئـ

 )الجانب الجمالي ( :المحور االوؿ 
 ةتخدملمسالتصميـ ا عناصرمالئمة  -1

 . منفذهلو اقطععمي ال
 المستخدمةالتصميـ  اسسمالئمة  -2

 نفذة طعة الممي القع
فؽ عنصري التناغـ و االيقاع بشكؿ توا -3

 تقني منفرد
الزخرفية المستخدمة  جودة الوحدات -4

الفراغات في القطعة حقؽ تناغما بيف ت
 المستخدمة 

   

 ) الجانب التقني (  :المحور الثاني
 التنفيذالمستخدمة في  الخيوط ة مالئم -1

 يا البعض .مع بعض
الخيوط ف الوات جادر مالئمة  -2

تنفيذ مع بعضيا خدمة اثناء الستالم
 البعض .

تحقؽ مة دقة تنفيذ الغرز المستخد -3
   لزخارؼ المختمفةالتجانس بيف ا
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 )الجانب الوظيفي (  :المحور الثالث
تجربة القطع المنفذة لمغرض الوظيفي لممالئمة 

 البحثية .

   

 ) الجانب االكاديمي ( المحور الرابع :
ا حقؽ تناغم نيرتصميمات خيوط ال بيف اغفر ال

 بطبعو  ايقاعيا منفردا

   

 
 لسادة المستيمكيف في القطع المنفذة( استبياف استطالع راي ا2ممحؽ رقـ )
 االسـ :                                            الوظيفة :                    

 الى حد ـئمال  التقييـ نودب 
 ما

غير 
 مالئـ

    . لقطعة المنفذةاطبيعة تصميـ مع ط المالئمة خطو  : والأ
مع  القطعة المنفذةي االمستخدمة ف الخيوطمالئمة ا ثانيا :

 .بعضيا البعض
   

ط النير حقؽ نسبة و الفراغ بيف التصميمات لخيو  ثالثا :
 . تناسب بيف الشكؿ و االرضية 

   

    .ع  رفيالتتسـ بالذوؽ  فذةنلمالقطعة ا رابعا :
بيا االنسجاـ و التناغـ و يتوافر  المنفذة قطعةال :خامسا 

 . االيقاع 
   

قتناء مثؿ ىذه القطع بالمنزؿ لتحقيؽ الجانب يمكف ا سادسا :
 .لتناغمي االيقاعي بو ا

   

 
 


