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 من القماش  خلفيةالتطريز بدون  اإلفادة من إمكانية
 بشكل مستحدث جيةيرموز الفن الشعبي فى تنفيذ المعلقات النس لزخارف

The Possibility of Using Embroidery without a Background of Fabric 

for The Decorations of Folk Art Symbols in the Implementation of 

Textile Pendants in an Innovative Way 

 ا.م.د/ وسام مصطفى عبد الموجود
 جامعة المنيا -كلية التربية النوعية -قسم االقتصاد المنزلى  استاذ مساعد المالبس والنسيج

 
  -ملخص البحث :

هزه  القمزا،   ططييز  مز   خلفيزةدراسة أساليب التطريز  بزن   بصفة أساسية إلى   يهدف البحث الحالي

 إلبززرافمزز  القمززا،  خلفيززةسززاليب ىلززى فخززارو الرمززيف العززريية  مززر دراسززة طززطرير اسززت نا  التطريزز  بززن   األ

اليصزي  مز  خزا  النراسزة التيريييزة لليىزا إلزى ابتدزارات جنيزن      جماليات فخارو الرميف العريية   أيضزا

 .للمرلقات النسيية

فى  صف التيرييي  فالمنهج اليصفي است ن  شيه   اليصفي  ىلى المنهيي منهج البحث اىتمن 

 .النسييةمرلقات الطنفيه التيرييي  فتمثل في شيه , أما المنهج رميف الف  العريي

 وكان من نتائج البحث :

 -: كل م  طيجن فر ق ذات داللة إحصائية بي أنه 

    راء آل   م  القما،  فقا خلفيةالمرلقات السيرة المنفه  في طىقي  اليانب التقني للتطري  بن

 .المت صصي 

    راء آل   م  القما،  فقا خلفيةالمرلقات السيرة المنفه  في طىقي  اليانب اليمالي للتطري  بن

 .المت صصي 

  راء المت صصي آل    فقا فى طىقي  جيانب التقييم كدل المرلقات السيرة المنفه متيسطات طقييم. 

 راء أصىاب آل    طىقي  اليانب اليمالي للمرلقات النسيية  فقا لمرلقات السيرة المنفه  فيا

 .الياليريهات

 راء أصىاب آل   قتصادي للمرلقات النسيية  فقاالمرلقات السيرة المنفه  في طىقي  اليانب اإل

 .الياليريهات

  راء أصىاب آل    فقا فى طىقي  جيانب التقييم كدلالمرلقات السيرة المنفه  متيسطات طقييم

 .ياليريهاتال
 

 .المرلقات النسيية -الف  العريي -م  القما، خلفيةالتطري  بن    الكلمات المفتاحية:

 المقدمة 

منظومةةةة ال ةةةيم اللنيةةةة ال د مةةةة  للتعةةةرل علةةةىصةةةبضر رةةةرور  ملضةةةة أبةةةالتراإ وائيا ةةة   تبةةةا ر اإل أهميةةةةإن 
 إلبةةداعاتناا ساسةةية للبةةاب  الاةةا   سةةتلاد  مةةر الرصةةيد المةةام المتةةرا م منةة  والل السةةنير لورةة  ا صةةو لال

هتمام بأهمية الرؤية والبصير  الشةاملة تضديد كيف تكون استلادتنا مر ه ا التراإ م  اإل م التصميمية المعاصر  
 ت ليد. أودون افتعا   إلبداعوتلتح اللكر والوجدان 
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بتنوع ال ب  الماتللة ئيث  ي بتكار واإلول د تبورت أساليب التبريز لتصبح وسيلة للتمييز اللني الجمالي 
هنةةام مصةةادر  إنتةةم تبريزهةةا بأسةةاليب متنوعةةة ومتواف ةةة مةة  مةةا تمةةر بةة  العصةةور مةةر تبةةور وابتكةةار. لةة ل   جةةد 

المتنوعةةةة مةةةر صةةةال  ا سةةةاليب اللنيةةةة و  الماتللةةةةالضلةةةو   إلةةةىوالتةةةي يةةةتم مةةةر صالل ةةةا الوصةةةو   لالسةةةتضداإ ثيةةةر  
مةر صةال   بالضداثةةقبة  تمتةا   إل تةا ادام الت نيةات الماتللةة للتبريةز والت نية. وقةد تناولةر بعةل الدراسةات اسةت

 أسلوبي( كيلية استادام 2004) صفاء محمد نعماندراسة  وأورضردمج  م  اللنون ا صرى،  أوتنلي ه بملرده 
تبريةةز والمنسةةوجات الةةدمج بةةير فنةةي ال أهميةةة أورةةضرالزصرفةةة النسةةجية والتبريةةز لعمةةا مالمةةالت المالبةةس ئيةةث 

( إلةى إثةراا الجا ةب الجمةالي بالمعل ةات المنلة   2009) أملل علويص صلابركمةا هةدفر دراسةة  ،بشالا فني مبتكةر
مر صال  العالقة التكاملية بير اإلمالا ةات التشةاليلية للجلةد الصةناعي وأسةاليب التبريةز، وكةان مةر  تةا ج الدراسةة 

شاليلية فى ا عما  بنسب مرتلعةة ممةا يةد  علةى الجلد الصناعي الت اتهو توافر وتكاما أساليب التبريز وامالا ي
ا ةة   مالةةر تض يةةا التكامةةا بةةير أسةةاليب التبريةةز وامالا ةةات الجلةةد الصةةناعي التشةةاليلية، كمةةا تبةةير مةةدى تةةوافر ال ةةيم 

دويا بإ تةةةةا  مشةةةروالت مبةةةةر   يةةةة( 2010فاطمللللي صللللديم إبللللرا ي    دراسةةةة ، وقامةةةةرالجماليةةةة با عمةةةةا  المنلةةة  
بشةالا معاصةر  لةي بمتبلبةات العصةر وتوصةلر إلةى ابتكةار مشةروالت  ت التراثية للشراشةيبباالستلاد  مر الت نيا

( 2011  وآخلرون  سلييلي سسلن عبلد ه دراسةة مبر   يدويا معتمد  علةى ال ةيم الجماليةة للشراشةيب، وتوصةلر
تكر  مر صال  لو ية مر صال  قب  التبريز ذات قيم تشاليلية مب وتأثيراتمالا ية استضداإ مالبس و صارل إإلى 

إلةةى رؤيةةة جماليةةة إلثةةراا مالبةةس ( 2017زينللا اسمللد وآخللرون   دراسةةة ، وتوصةةلروالاامةةات وا لةةوانالمالمةةس 
رساب عبد  دراسة وهدفر مستوئا  مر رمو  اللر النوبي، الكنلاهطالبات الجامعة باستادام موتيلات منل   برر   

جية يب الت نيةة الماتللةة وتوفيل ةا فةى إ تةا  ملروشةات  سةإلى االستلاد  مةر ا سةالي( 2019ه سمود الحورى  
إلةةى صامةةات جديةةد  ( 2020رسللاب سسللني جميللل   دراسةةة كمةةا توصةةلرمبةةر   مبتكةةر  بةةدون صلليةةة مةةر ال مةةا ، 

بتكةةةار تابلوهةةات مبةةر   ثالثيةةةة وت ليد ةةة إلبةةرا  جماليةةةات التبريةةز البةةار  مةةةر صةةال  مةةا  ضملةةة  مةةر صصةةا   إل
 .ا بعاد

هويتةة  الث افيةةة المتةةرا م ف ةةو المعبةةر عةةر وجدا ةة  و شةةعب العبي هةةو اللةةر الن ةةي المةةرتب  بلكةةر اللةةر الشةة نإ
وا مةةا ينسةةب للشةةعب  ينسةةب للةةرد بعينةة ف ةةو ال ، ناوعبةةر الزمةة ممتةةد  فةةى المالةةانوالرصةةيدها عبةةر ث افةةات طويلةةة 

 .(2003 - وآخرون  يوسف خليفي غراب) .والموروإ والتراإ اإلرإأ ما بأ مل ، ويتممر 
اللنةون البصةرية والموسةي ى مر صةال    هو تعبير عر النشا  اللني لسالان المناطا الريلية. ويعبر عن و 

الةة ي يتريةةر بسةةرعة مةة  تبةةور الضمةةار  ،  أفةةراد تلةة  المنةةاطاهةةو عنصةةر مةةر عناصةةر ث افةةة و والت اليةةد الشةةلوية. 
جات ماتللة لسالان الريف والضمر. عر طريا أشالا  الضيا  الضديثة وما ينتج عن ا مر ائتيا  دثارويتعرض لإل

 (Anna Haratyk 2017) الضلاظ علي  الواجبرإ اإلوم  ذل  ف و 
الكثير مةةر بةة وأمدتةة  مةةرت عليةة  صةةال  تارياةة  الممتةةد بالضمةةارات العظيمةةة التةةي صةةرا   التةةراإ المصةةري و 

ال ببةةي  ل  العصةةرير كةةالمصةةري ال ةةد م و عصةةر الوالتةةي من ةةا مميةةزا،  ئمةةاريا رثةةاإالملةةردات التراثيةةة ممةةا منضةة  
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العصةةةور ا ولةةةى تنةةةاو  اللةةةر الشةةةعبي فةةةى مصةةةر  فلةةةيمنةةة  ال ةةةدم  قامةةةر اللنةةةون الشةةةعبية المصةةةريةو . يسةةةالمواإل
أصرجةةر رسةةوما ورمةةو ا مةةر صبةةو  و صةةارل علةةى  أ  ةةا، كمةةا الصةةيد والضيوا ةةات ماتللةةة والتةةي من ةةا مورةةوعات
فى  أماموروعات ا ئو  الضيا  الشعبية العامة،  رسوما تابيبية سريعة  الئظ العصر اللرعو ي فليا ئجار، 

تجةاو  ف د  اإلسالميفى العصر و ل ا طاب  ديني رسمر على النسيج،     للر الشعبي رسوماالعصر ال ببي كان ل
 جتماعية والسياسةية.ل ا عالقة بالضيا  اإلوالتي وفيلة أ ثر ا جابية أو فاعلية  إلى ا ساسيةاللر الشعبي وفيلت  

 (2002 – صرثريا ن)
اللنةون الشةعبية ل ةا مةدلو  شةعبي يةرتب  بعةادات وت اليةد البييةة الشةعبية ويظ ةر ذلة  فةى جمية  الوئةةدات و 

وهنةةام  الزصرفيةةة الشةةعبية الت ليد ةةة المتوارثةةة فةةى هةة ا اللةةر والتةةي تزصةةر ب ةةا المشةةروالت الشةةعبية والمالبةةس و يرهةةا،
مجللد عبللد السلل م أدراسةةة  ت المالبةةس والنسةةيج والتةةي من ةةامةةر الزصةةارل الشةةعبية لمنتجةةا اإلفةةاد دراسةةات تناولةةر 

إلى االستلاد  مر العناصر الزصرفية الشعبية المبور  إلثراا التصميم الزصرفي بما  شةب  النةوائي اللنيةة ( 2001 
بإمالا يةةةة توفيةةةف ( 2009داليلللا عبلللد المجيلللد إسلللماعيل   دراسةةةة وتض يةةةا ا صةةةالة والمعاصةةةر ، كمةةةا أورةةةضر

 محملللد صلللبرر، وآخلللرون دراسةةةة إسةةةراا ملروشةةةات ئجةةةر  البلةةةا، وهةةةدفر  بية بةةةرؤى جماليةةةة فةةةىالزصةةةارل الشةةةع
( إلةةى التعةةرل علةةى العناصةةر الزصرفيةةة لللةةر الشةةعبي المصةةري واالسةةتلاد  مةةر هةة ه العناصةةر فةةى عمةةا 2010)

 للدى محمللد سللامي دراسةةة هةةدفر تصةةميمات طباعيةةة تصةةلح للبباعةةة علةةى أقمشةةة مالبةةس السةةيدات الصةةيلية، و 
م ومةةات الث افةةة ال وميةةة  أهةةملةةى إئيةةاا التةةراإ الشةةعبي للمالبةةس بوائةةة سةةيوه والتةةي تعتبةةر مةةر إ( 2011) ر غللاز 

وتوصلر إلى إمالا ية تصميم صةلضات ويةب عةر المالبةس الشةعبية بوائةة سةيوه تأ يةدا علةى الضلةاظ علةى التةراإ 
اولةة الجمة  بةير الت نيةات الضديثةة ( إلةى مض2012) راويي على عللىدراسة هدفر و  الشعبي بالوائة، للزى وال وية 

باسةةتادام الضاسةةب اولةةي وبةةير المةةأثورات التراثيةةة متمثلةةة فةةى  صةةارل اللةةر الشةةعبي باسةةتادام تصةةميمات مبتكةةر  
إلى إمالا ية إعداد ( 2012غادة عبد الفتاح وآخرون   دراسة وتوصلر،تكنولوجي بإ تا منل   بأ ثر مر أسلوب 

 تبةةور  مسةةتوئا  مةةر موروثةات اللةةر الشةةعبي وتنلية ها بأسةةلوب الاياميةةة، وهةةدفرتصةميمات فنيةةة عاليةةة الجةود  وم
تكةةار وئةةدات جماليةةات اللةةر الشةةعبي النةةوبي فةةى اب( إلةةى االسةةتلاد  مةةر 2013) أسمللد سلللمان، وآخللرون دراسةةة 

ة ال وي تأصياإلى ( 2018سماء أسمد وسيد   دراسة وهدفر،  صرفية  مالر تببي  ا فى مجا  المالبس المنزلية
الوطنية فى تصميم المنتجات عر طريا االستلاد  مر الموروثات الشةعبية والتةي تعةد كنةزا مةر مصةادر االسةتل ام 

 .وصاصة فى مجا  تصميم الضلي
 مةةا أن الزصةةارل الشةةعبية تعتبةةر مصةةدرا صصةةبا للضصةةو  علةةى  صةةارل متعةةدد  لمعل ةةات متميةةز  ومنلةةرد  

مةر الوئةدات الزصرفيةة التةي تمتةا  با صةالة والثةراا.  اإلفةاد   تساير االتجاهةات الضديثةة للمورةة وذلة  مةر صةال
( ف دفر إلى إثةراا اللوئةات التبريزيةة 2009) أمل عويص صابرة المعل ات مثا دراسة  تناولر دراسات سابوقد 

إمالا يةةةة تبويةةة  اللوئةةةةات   ةةةا تا ج أهةةةممةةةر صةةةال  ال ةةةيم الجماليةةةة وذلةةة  بالةةةدمج بةةةير الجرافيةةة  والتبريةةةز، ومةةةر 
التبريةةةز المسةةةتادمة  أسةةةاليب أنالتبريةةةز دون االصةةةال  باإلئسةةةاك الجرافيالةةةي كمةةةا  بأسةةةاليبجرافياليةةةة لتنليةةة ها ال
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( إلى دراسةة الزصةارل الشةعبية 2016) ساميي أسمد الجارسيدراسة هدفر و  تشاليلية لتميز ت نيات ا. اأرافر قيم
والتةةةةي توصةةةةلر إلةةةةى اقتةةةةرا  وتنليةةةة   ت  صرفيةةةةة مسةةةةتضدثة بمشةةةةروالت فةةةةر التةةةةولياللةةةةر التةةةةولي واقتةةةةرا  تصةةةةميم

دراسةةةة هةةةدفر و  التصةةميمات الزصرفيةةةة المسةةةتادمة للمعل ةةات والمسةةةتوئا  مةةةر وئةةدات الزصةةةارل الشةةةعبية الت ليد ةةة.
( إلةةةى مضاولةةةة إبةةةرا  الرمةةةو  الشةةةعبية فةةةى تراثنةةةا المصةةةري واعةةةاد  صةةةيا ت ا فةةةى 2016) السللليد إبلللرا ي  هملللرو 

المعل ةات المعاصةر  وتوصةلر الدراسةة  أقمشةةم والضديث وتصلح لبباعةة جديد  مبتكر  تجم  بير ال د  تصميمات
لمعل ةةات المببوعةةة تتصةةا اتصةةميمات ل عاليةةةإلةةى مةةدى طواعيةةة الرمةةو  الشةةعبية المصةةرية ك يمةةة فنيةةة وجماليةةة 

 .واالبتكار  ةبالجد
 -مشكلة البحث  :
 سةةةاليب التبريةةةز الماتللةةةة  مةةةر اللنةةةون رفيعةةةة المسةةةتوى، ومةةةر صةةةال  اطةةةالع البائثةةةة التبريةةةز فنةةةا   عةةةد 

مر ال ما  لم ينا ئظ  مر الدراسة والتجريب بشالا يوفي  ئ ة  لمةا  السةب  هة ا  صلليةالتبريز بدون  أنالئظر 
 لل ب  المبر  . واإلبداعات الجماليالنوع مر التبريز للثراا 

ئتةةى ال  صةةبح  ا  سةةامي جديةةد  إلبةةرا  الرمةةو  الشةةعبية بشةةالا معاصةةر إ مةةا هةةى هةةدفا   ا  طرقةة اسةةتضداإ إن
المتكةرر فةى البةرل التةي  اإلبةداع ضةتلظ ب يمتة  عةر طريةا  أنالرمز ال د م م جورا وت ليد ا فى الظ ور بةا  جةب 

 ت  ا صلية.اتعبر عن  دون ال ماا على ج وره وسم
وذلة    سةجية مبةر   مر جماليةات هة ا النةوع مةر التبريةز بتنلية  معل ةات اإلفاد  إلىئاولر البائثة  ول د

جماليات  صارل الرمو  الشعبية بشالا مستضدإ ئتى ال  صبح الرمز ال د م ت ليد ا فى الظ ور بةا  جةب  برا إل
 ال ول العام والمعاصر. إلىالمتكرر للبرل المنل   ل  وت رب   اإلبداع ضتلظ ب يمت  عر طريا  أن

 وتتلخص مشكلة البحث فى :
  ؟ ال ما مر  صلليةالتبريز المستادمة بدون  أساليبهى  ما -1
 على  صارل الرمو  الشعبية ؟مر ال ما   صلليةبدون تببيا التبريز  إمالا ية ام -2
 على  صارل الرمو  الشعبية ؟مر ال ما   صلليةبدون ما هو التأثير الجمالي للتبريز  -3
لزصارل رمو  اللر الشعبي فى تنلي  المعل ةات  مر ال ما  صلليةاستادام التبريز بدون  إمالا يةما   -4

 ؟ جيةالنس
 البحث : أ داف

 .مر ال ما  صلليةبدون دراسة أساليب التبريز  -1
 على  صارل الرمو  الشعبية.مر ال ما   صلليةبدون التبريز  أساليبتببيا  -2
 جماليات  صارل الرمو  الشعبية. إلبرا مر ال ما   صلليةبدون دراسة تأثير استادام التبريز  -3
 جية.يجديد  للمعل ات النس استضداثاتإلى الوصو  مر صال  الدراسة التجريبية للبضث  -4
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 البحث : أ مية
مةةةر  صلليةةةةبةةةدون اسةةةتنبا  أسةةةاليب فنيةةةة وت نيةةةة جديةةةد  فةةةى مجةةةا  التبريةةةز اليةةةدوي ببةةةرل التبريةةةز  -1

 .ال ما 
 إلثةراامةر ال مةا   صلليةةبةدون باسةتادام التبريةز  جيةيالنسة استضداإ طرل جديةد  لزصرفةة المعل ةات -2

 . الجا ب الجمالي
 . و صارل الرمو  الشعبيةمر ال ما   صلليةبدون فني التبريز بير  تكاملية إ جاد عالقةمضاولة  -3
  .مستضدإبشالا  جيةيالنس المعل اتالضلاظ على ال وية المصرية والتراإ الشعبي الضماري لتنلي   -4

 سدود البحث :
 : سدود موضوعية  

   النالةةة  –العصةةلور  –ة السةةمال –العةةير  –رمةةو  مةةر تةةراإ اللةةر الشةةعبي تمثلةةر فةةى ) ال ةةال– 
  .الشمس ( –الكف 

  ةةةر    –  ةةةر   الضصةةةير  بةةةالار  –)  ةةةر   العنكبةةةوت مةةةر ال مةةةا  صلليةةةةبةةةدون أسةةةاليب التبريةةةز 
  (.  ر   البريد  –  ر   الالسي  بالار  – ر   الالسي  بالاي   – بالاي  الضصير 

 : م.  2020 الميالديالعام صال   سدود زمانية 
  مر قبا البائثة ذاتيا   يةالبضثالتجربة إجراا  تم : بشريةسدود . 

 منيج البحث :
 التجريبي.شب  و  المن ج الوصلي البضث الضاليتب  ي

المعل ات،  تصميماترمو  اللر الشعبي التي تم استادام ا فى تنلي  ذل  فى وصف  : المنيج الوصفي
 .مر ال ما  لليةصبدون أساليب التبريز التي تم استادام ا فى التبريز أ ما وصف و 

 الشةعبيصارل رمو  اللةر تصميمات لز باستادام   سجية تنلي  معل اتتمثا فى  : التجريبي شبي المنيج
 . مر ال ما  صلليةبدون المنل   بالتبريز و 
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 البحث : أدوات
   مةةر  صلليةةةبةةدون المنلةة   باسةةتادام التبريةةز  جيةيالمعل ةةات النسةةاسةةتبيان وراا المضالمةةير  ضةةو اسةةتمار
 . ما  لزصارل رمو  اللر الشعبيال
  وقبول ا فى ا سوال.لمعل ات النسجية المنل    ات  ضو اياستمار  استبيان وراا أصضاب الجالير 

 فروض البحث :
بةدون الجا ب الت ني للتبريةز توجد فرول ذات داللة إئصا ية بير المعل ات السبعة المنل   في تض يا  -1

  .اصصيرراا المتو وف ا   مر ال ما  صللية
توجد فةرول ذات داللةة إئصةا ية بةير المعل ةات السةبعة المنلة   فةي تض يةا الجا ةب الجمةالي للتبريةز  -2

 .راا المتاصصيرو وف ا   مر ال ما  صلليةبدون 
فةةى تض يةةا جوا ةةب  المعل ةةات السةةبعة المنلةة   متوسةةبات ت يةةيم توجةةد فةةرول ذات داللةةة إئصةةا ية بةةير -3

 .يرراا المتاصصو وف ا   كالا الت ييم
توجد فرول ذات داللة إئصا ية بير المعل ات السةبعة المنلة   فةي تض يةا الجا ةب الجمةالي للمعل ةات  -4

  .راا أصضاب الجاليري اتو النسجية وف ا  
توجةةةد فةةةرول ذات داللةةةةة إئصةةةا ية بةةةةير المعل ةةةات السةةةبعة المنلةةةة   فةةةي تض يةةةةا الجا ةةةب االقتصةةةةادي  -5

 .ري اتراا أصضاب الجاليو للمعل ات النسجية وف ا  
فةةى تض يةةا جوا ةةب المعل ةةات السةةبعة المنلةة    متوسةةبات ت يةةيم توجةةد فةةرول ذات داللةةة إئصةةا ية بةةير -6

 .أصضاب الجاليري اتراا و وف ا   الت ييم كالا
 عينة البحث :

ا بأسةةاليب التبريةةز هليةة نتقةةد تةةم و الرمةةو  الشةةعبية  لتصةةميمات لزصةةار ( 7عةةدد )تكو ةةر عينةةة البضةةث مةةر  -
 .ائديالام كا تصميم على  ماما  بمر ال  صلليةبدون 
 بالليةةةةةهييةةةةة التةةةةدريس ب سةةةةم المالبةةةةس والنسةةةةيج  أعمةةةةاا( وي صةةةةد ب ةةةةم السةةةةاد  9المتاصصةةةةير وعةةةةددهم ) -

 المنل  .المعل ات النسجية االقتصاد المنزلي والكليات المنافر  للتعرل على ورا  م فى التصميمات الم ترئة و 
المنلةةة   ومةةةدى قبول ةةةا فةةةى  المعل ةةةات النسةةةجيةع ورا  ةةةم  ضةةةو الالسةةةتب (7)أصةةةضاب الجاليرهةةةات وعةةةددهم  -
 .ا سوال

 -للبحث  : اإلجرائيةالخطوات 
 -على النضو التالي : مر صال  الدراسة النظرية والتببي ية تسير إجرااات البضث

 -اإلجراءات النظرية : -أ
 االطالع على الدراسات والبضوإ ذات الصلة بموروع الدراسة. -1
  .فى عينات تجريبية اتنلي هو  مر ال ما  صلليةبدون المستادمة للتبريز ساليب ا تضديد  -2
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 .النسجية المعل ات تصلح لتنلي  المستادمة إلعداد تصميماتاللر الشعبي تضديد رمو   -3
 -: التجريبيةاإلجراءات  -ب
مةر  صلليةةبدون بريز اليدوية وتصلح للت اإلبر والتي تنل  بأشرا  ( 6وعددها )إعداد عينات تجريبية  -1

 .الضالي البضثفى  الستادام ا ال ما 
 .قواعد وأسس التصميم بإتباعباستادام رمو  اللنون الشعبية  ةم ترئ اتتصميم (7) إعداد -2
وذلةة  بتو يةة  أسةةاليب التبريةةز  مةةر ال مةةا  صلليةةةبةةدون التبريةةز تصةةميمات بت نيةةات ( 7عةةدد )تنليةة   -3

 .التصميم للتصميمات المنل   بشالا مال م لببيعة
 .(1المنل   ملضا رقم ) المعل ات ضو  الساد  المضالميرإعداد استمار  استبيان الستبالع رأي  -4
 .(3ملضا رقم ) تببيا االستبيان على المضالمير -5
 .(2المنل   ملضا رقم ) المعل ات ضو  أصضاب الجاليرهاتإعداد استمار  استبيان الستبالع رأي  -6
 .ليرهاتأصضاب الجاتببيا االستبيان على  -7
 .اإلئصا يةالمعالجات  إجراا -8
 الوصو  للنتا ج. -9

 ور  التوصيات الااصة بالبضث. -10
 مصطلحات البحث :

  -التطريز :
دراسةت  تجمة   أن عد التبريز مر اللنون الزصرفية الجميلة ئيث  عتبر فرعا مر فروع اللر التببي ةي كمةا 

 (.2008 - سيام زكي وآخرون بير النائية الجمالية والم ارية. )
مالمةالت ثا ويةة  يتكون مر تصميمات بأ واع ماتللة مر الايو  وأ ما  و بأ    صرفة باإلبر   ويعرل أ ما  

 (. 2002 – فاطمة سسنبالما ينة ) أوعلى جمي  الاامات باليد 
 : إجرائيا   تعريف التطريز

بالاامةةةات  كيليةةةة إرةةةافة قيمةةةة جماليةةةة عاليةةةة للمنسةةةو  مةةةر صةةةال  الزصرفةةةة علةةةى سةةةبض  باالسةةةتعا ة هةةةو
بإرةافة مالمةالت ثا ويةة كةالار   المتعدد  كالايو  بأ واع ا الماتللة وا قمشةة ماتللةة ا  ةواع والرسةومات وأ مةا  

   وا ئجار الكريمة. بأ واع 
 : إجرائيا   -من القماش خلفيةالتطريز بدون 

ل أساليب التبريةز التةي  مالةر مر ال ما  إلعباا تأثيرات جمالية باستادام بع صلليةهو إمالا ية الزصرفة بدون 
لألسةةةلوب والاامةةةة المسةةةتادمة وتض ةةةا التنةةةا م بةةةير التصةةةميم  ب ةةةا أن تض ةةةا مالمةةةس وسةةةبو  فنيةةةة ماتللةةةة تبعةةةا  

 .الزصرفي والتصميم البنا ي
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 : التصمي  البنائي
 الابةو  وأشةالا  ا جةزاا المةراد تصةميم ا، وكيةف تجمة  بةير تصةميم  البنةا ي كيليةة البنةاا وتضديةد هةو

  .صمم مر أجل  ووفيلت  وارتبا  كا من ما باوصر في إعباا الشالا المبس  المؤدي للررض ال ي
 :التصمي  الزخرفي 

صةلت  وهةو يةتم فةي تصةميم  هو تبوير للتصميم البنا ي بررض إرافة جماليات ترير البناا الاارجي أو
ثةةةا الايةةةو  وا  رار بةةةدون عةةةراوي لل بعةةةة الملبسةةةية م المالبةةةس بإئةةةدى طةةةري تير إمةةةا بإرةةةافة صامةةةات صارجيةةةة

أو وئةدات  والبباعةة الصةبا ة وا ساور والياقات وال البات بدون جيوب أو عةر طريةا وسوسر وشرا   الدا تيال
 .التبريز بأساليب  المتنوعة

https://ar.wikipedia.org/wiki/  

تةزان داصةا مسةائة مضةدد  تض ةا اإل إ  اعيةةويعرل بأ   توفيف الملردات والوئدات الزصرفية وفا  ظم  
 (.2008 – ه أبو راسرساب عبد )

 ما  عرل بأ   عما فني يرتب  ويتأثر بالا مةر فكةر  العمةا وفكةر ورؤيةة اللنةان وملرداتة ، ويسةتادم كةا 
إيمان محمد عللى مر عناصر وأسس التصميم باإلرافة إلى الاامات والت نيات الماتللة لتض يا هدل أو فكر  )

 ( 2001 – نوار
 الفن الشعبي : 

مرتب  بلكر ووجدان شعب ما وهو  عبر عر هويت  الث افية المترا مة لث افات ممتد  عبر هو اللر الن ي ال
 (.2013 - المالان والزمان )سامي باير

عةر ال ويةة الث افيةة مةر صةال    ةا قةيم  الة ي  عبةراللةر بأ ة   (Ekta Sharma - 2015) مةا تعرفة  
لنلعية والزصرفية ، بما في ذل  ال ما  والاشب وجماليات المجتم  المشتركة. وهي تشما مجموعة مر الوسا   ا

والةةورل والبةةير والمعةةادن و يرهةةا مةةر العناصةةر التةةي تضظةةى بشةةعبية كبيةةر  بةةير السةةيا  ا جا ةةب بسةةبب جمةةال م 
 .العرقي والت ليدي

  : المعلقات
هى ال يية التي  مالر تعلي  ا سواا ارتببر بررض وفيلةي أو كا ةر  ا ةة فةى ئةد ذات ةا بضيةث تتمةمر 

 (2013 – وليد شعبان مصطفى) قيما فنية عالية إلرافة لمسة جما  فى أما ر وجودها كعما فني
 : النظرر  اإلطار

 بتكار فى التطريز : اإل
جةا الضصةو  أيةتم مةر صالل ةا الةتضالم بال واعةد مةر  بتكارية إعمليةة  كأيبتكار فى التبريز مثل   عتبر اإل

 أنلل ةةدل  ي منةةتج مبتكةةر، كمةةا  صةةا  إن مالةةر  مةةا تض ي بو  التبريةةز، أسةةاليبعلةةى مسةةتوى عةةالي باسةةتادام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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بتكار فى التبريز يتبلب بعل ال درات التي من ا البالقة وا صالة والمرو ة وكيلية استادام اللنون الزصرفية اإل
 ( 2018 –مد مضمد عبد هللا ئبشالا جيد ومنسجم م  الاامات المستادمة فى تنلي  الرر  )عز  ا

 :  من القماش خلفيةبدون ز أوال : التطري
مر ال ما  وذل  مةر  صلليةتتم بدون  أنببعل أساليب التبريز التي  مالر  باإلبر وهو إمالا ية الزصرفة 

الجةةزا الاةةا  بةةالتبريز بشةةالا ماتلةةف عمةةا ئولةة  مةةر تصةةميم بنةةا ي لل بعةةة باسةةتبدا  جةةزا مةةر صةةال  إف ةةار 
 ةةب الجمةةالي والضسةةي للعمةةا اللنةةي المنةةتج وأ مةةا إعبةةاا ال مةةا  باامةةات وأسةةاليب ماتللةةة تعمةةا علةةى رفةة  الجا

 للعما اللني. سبضي وملمسي ماتلف شالا
   -ومر ه ه ا ساليب:

        .  ر   الضصير  بالاي  -3        . ر   الضصير  بالار  -2        .  ر   العنكبوت -1
   ر   البريد . -6         . ر   الالسي  بالاي  -5   .  ر   الالسي  بالار  -4

 :  Spider's Web Stitchغرزة عش العنكبوت  -1
 -صبوات التنلي  :

 مر الاي . يتم عما شالا  مثا شعاعا   -1
يةةتم تثبيةةر صةةي  جديةةد او بةةنلس الاةةي  السةةابا فةةى منتصةةف الشةةالا، ثةةم يةةتم إمةةراره مةةر اليمةةير علةةى  -2

 ا ة ا عمد .اليسار تضر كا مر العمود ا و  ثم فول العمود الثا ي وهال ا ئتى   
بعد اال ت اا مر الدا ر  ا ولةى  كةرر  لةس العمةا للةدا ر  الثا يةة بشةالا عالسةي أي  الةون الاةي  فةول  -3

   الثا ية.ر العمود ا و  ثم تضر العمود الثا ي وهال ا ئتى   ا ة الدا 
 .بأ مل االمسائة  لئ  ا ة كا الدوا ر ومى  الرر العما السابا ئت -4

 
 
 
 
 
 

 (2شالا )                               (1شالا )                         
هة ه الرةر   تسةاعد فةى اإل ضةةاا بةأن هنةام  سةيج دا ةري بةةداصا النسةيج ا صةلي لل بعةة المنلة  ، كمةةا أن و 

تنليةة ها بةةدون صلليةةة مةةر ال مةةا   ظ ةةر النسةةيج الةةدا ري بأ ةة  مةةتالئم مةة  النسةةيج ا صةةلي إلبةةرا  الةةدا ر  اللار ةةة 
 يعي داصا النسيج المضي . بشالا طب

  

 منفذة من قبل )الباحثة( غرزةعينة  عش العنكبوت الشكل التخطيطي لغرزة
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 :  Basket Stitch with Yarnغرزة الحصيرة بالخيط  -2
 -صبوات التنلي  :

 .ب المسائة المراد تبريزهاسصبو  طولية بضيث تكون مت اربة وذل  ئيتم عما  -1
 ت اا مر الابو  البولية بضيث تكون متبادلة مع ا، أي يتم يتم عما صبو  عررية وذل  بعد اإل -2

 .صي  ومر  فول الاي  ال ي يلي  وهال ا بالتباد  فى السبر ال ي يلي  أو مر  تضر  إلبر ا إدصا 
 . ت اا العما شالا  شب  النسيج مر ئيث ت اط  صيو  السدى م  صيو  اللضمةإتعبي الرر  بعد  -3

 
 
 
 
 
 

 (4شالا )                                      (3شالا )                       
الرةةر   تسةةاعد فةةى اإل ضةةاا بةةأن هنةةام  سةةيج جديةةد بةةداصا النسةةيج ا صةةلي لل بعةةة المنلةة  ، كمةةا أن  هةة هو 

 تنلي ها بدون صللية مر ال ما  تظ ر النسيج الجديد بأ   متالئم م  النسيج ا صلي إلبرا  الزصرفة المنل  .
 :  Basket Stitch with Beadsغرزة الحصيرة بالخرز  -3

 -:   الابوات الساب ة()شر  صبوات التنلي 
 .ب المسائة المراد تبريزهاسصبو  طولية بضيث تكون مت اربة وذل  ئيتم عما  -1
 ت اا مر الابو  البولية بضيث تكون متبادلةة مع ةا، أي يةتم يتم عما صبو  عررية مر الار  وذل  بعد اإل -2

 لتباد  فى السبر ال ي يلي .صي  ومر  فول الاي  ال ي يلي  وهال ا با أو بالار  مر  تضر  اإلبر  إدصا 
 ت ةةاا العمةةا شةةالا  شةةب  النسةةيج المةةدعم بةةالار  مةةر ئيةةث ت ةةاط  صيةةو  السةةدى مةة  صيةةو  إتعبةةي الرةةر  بعةةد  -3

 اللضمة.
 
 
 
 

 (5شالا )
ا صةلي لل بعةة المنلة  ، كمةا ه ه الرر   تساعد فى اإل ضاا بأن هنام  سيج جديد باامة الار  وبداصا النسيج و 

أن تنلي ها بدون صللية مةر ال مةا  تظ ةر النسةيج الجديةد بأ ة  مةتالئم مة  النسةيج ا صةلي ولكنة  باامةة الاةر .

 
 

 باحثة(منفذة من قبل )ال غرزةعينة  الحصيرة بالخيط غرزةلالشكل التخطيطي 

 

 

 منفذة من قبل )الباحثة( غرزةعينة 
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 :  Lace Stitch with Yarnغرزة ال سيي بالخيط  -4
 -صبوات التنلي  :

مر وائد  إئداهما تكون يتم تثبير الاي  فى ال ما  مر ج ة اليسار م  عما  ر تير فستون بدال  -1
 مشدود  بضيث تكون ع د  وا صرى راصية.

  مالر  ياد  عدد الرر  فى كا فستو ة فينتج شالا وصر مر الزصرفة ئتى   ا ة المسائة المضدد . -2
 
 
 
 
 
 

 (7شالا )                                    (6شالا )                     
بالشبيالة الشةلافة بةداصا النسةيج ا صةلي لل بعةة المنلة  ، كمةا أن تنلية ها ه ه الرر   تساعد فى اإل ضاا و 

 بدون صللية مر ال ما  تعبى اإلئساك باللراغ الشبالي الشلال.
 

 :  Lace Stitch with Beadsغرزة ال سيي بالخرز  -5
 -: ) شر  العما السابا( صبوات التنلي 

 
 
 
 
 

 (8شالا )                                                                                  
هة ه الرةر   تسةاعد فةى اإل ضةةاا بالشةبيالة الشةلافة الالمعةة والبةار   السةةتادام صامةة الاةر  بةداصا النسةةيج و 

 الالم .ى اإلئساك باللراغ الشبالي الشلال ا صلي لل بعة المنل  ، كما أن تنلي ها بدون صللية مر ال ما  تعب

 
 

 منفذة من قبل )الباحثة( غرزةعينة  الالسيه بالخيط الشكل التخطيطي لغرزة

 

 منفذة من قبل )الباحثة( غرزةعينة 

 

 

يةةتم تثبيةةةر الاةةةي  فةةةى ال مةةةا  مةةر ج ةةةة اليسةةةار مةةة  عمةةةا  ةةةر    -1
دوار بضيةث أفستون كبير  بالار  راصية و ير مشدود  على شةالا 

 يتم تثبير الرر   الجديد  بالار  بير  ر تير فى الصف العلوي.
 رار العما ئتى   ا ة المسائة المضدد .يتم تك -2

 



 
 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)                                        ، (ISSN 2314-7466) (Online)  

(276) 
 

 

 :  Buttonhole stitchغرزة البريدة  -6
 -صبوات التنلي  :

ثةةةالإ صيةةةةو  بةةةةر الابةةةةير المت ةةةةابلير ئسةةةةب السةةةةم   أوعمةةةةا وصةةةةالت ) بريةةةةدات( بمةةةةد صةةةةي  يةةةتم  -1
 .ال ما  ا صلي قيالمبلوب بضيث تثبر ه ه الايو  

 . ر   العرو  على الايو  الممدود  مر اليسار إلى اليمير أوعما  ر   اللستون يتم  -2
يتم عما صبو  عالسية عررية بنلس البري ة على   ت اا مر عما الابو  الممدود  طوليا  اإل بعد -3

 تعبي شالا شبالة مر المربعات الصرير  لابو  اللستون البا ر  فى المسائة الملر ة. أن
 
 
 
 
 

 (10شالا )                                (9شالا )                         
 (2003- ليلى عبد العزيز العبد الكري                                                           

هةة ه الرةةر   تسةةاعد فةةى اإل ضةةاا بالشةةبيالة العمود ةةة والسةةميالة  ظةةرا السةةتادام صبةةو  البريةةد  المت اطعةةة و 
  تعبةةى اإلئسةةاك بزوا ةةا قا مةةة بةةداصا النسةةيج ا صةةلي لل بعةةة المنلةة  ، كمةةا أن تنليةة ها بةةدون صلليةةة مةةر ال مةةا

 بالشبيالة المنتظمة.
  -الفن الشعبي :

 الفن الشعبي بين الماضي والحاضر : 
مةةةر الث افةةةة اإل سةةةا ية مةةةر  هامةةةا    عتبةةةر جةةةزاا  ئةةةد عناصةةةر التةةةراإ الشةةةعبي والةةة ي أاللنةةةون الشةةةعبية تعةةةد  
البنةاا  اتفةى ولية هامةا   عنصةرا   عةد ه ا التراإ وا ت ال  مر مالةان إلةى وصةر  ا تشارإلى الضارر، كما أن الماري 
تعالةةس أفكةةار هةة ا المجتمةة   أ  ةةائيةةث اللنةةون الشةةعبية مةةرو  صةةادقة للمجتمةة  الةة ي  عةةي  فيةة ، ، كمةةا تعةةد الث ةةافي

 هةى أ  ةاروئيةة أي  وأماد ةة  أ ا ةرسةواا  معت ةدات وعةادات وت اليةد والنةوائي المميةز  لة وث افت  بما  ضتوية  مةر 
تصةاغ فةى قوالةب تمتة  الضةواك وت ةز المشةاعر وترة ي  ئيث ما مجتمعة،تلاعا كا ه ه ال وى والعوالالمضصلة 

لكا شعب فنو   التي تعبر عر أئاسيس   أننضر  جد الع ا د وت وي ا فيد  وتص ا الجوا ب اإل سا ية جميع ا، ف
للنةةةان ا أنكمةةةا ومأثوراتةةة ، فنةةةون تتسةةةم بالبسةةةاطة واللبريةةةة وعةةةدم الت يةةةد بالنظريةةةات وال واعةةةد الورةةةعية فةةةى اللةةةر. 

 – سميللده بنللي علللي بللن سسللين لبللاد) بائتياجاتةة  لةةي  يبةةدع شةالال   أو الشةعبي المصةةري يةتعلم كيةةف  صةةن  شةييا  
2008 .) 

  
 البريدة رزةالشكل التخطيطي لغ

 منفذة من قبل )الباحثة( غرزةعينة 
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 سمات الفن الشعبي : 
 ةة   عتبةةر ثمةةر  أإن اللةةر الشةةعبي هةةو فةةر عامةةة الشةةعب ومةةا لد ةة  مةةر معةةارل وأفكةةار وائتياجةةات، كمةةا 

عما  جو  فى  لةس كةا فةرد  أسلوب ئيات م البسيبة وتعبير أ ما   ما  المرور  لدي م وتعبير ئ ي ي لوجدا  م وأ 
 (.2013 – سامي بخييوما  عت د ويؤمر ب  )

التراإ الشعبي ل  سضره الاا  الناب  مر صدق  وأصالت  وهو تعبير لوجدان الشةعب فةى صةور   أن ما 
 (2008 – صي اسمد  نيالرمزية الااصة ) دالالت اورمو  ل ا  شالا أ
 

 الفن الشعبي ودالالتيا : رموز 
 عتبر الرمز لرة تشاليلية  ستادم ا اللر الشعبي للتعبير عر أئاسيس  وه ه الرمو  جةاات علةى مسةتوى 

 –الجمةةةا  –ا سةةةد  –السةةةيف  –النايةةةا  –السةةةمالة  –العةةةير  –أشةةةالا  و مةةةاذ  قريبةةةة مةةةر الواقةةة  ومن ةةةا الكةةةف 
ثريلا )  اإلبريةا –ال بةة السةوداا  –الصةليب  –فعةى ا  –الضمةام  –البةاووك  –العصلور ا صمر  –الضصان 

 (.2002 – نصر
 

 تحليل مفردات الرموز الشعبية المستخدمة فى تنفيذ المعلقات للدراسة الحالية : 
والوفر ، رسم  اللنان الشعبي مر جة ع بسةي  وبعةل الوري ةات وهةو  اإل تا رمز النايا : يد  على  -1

 بية تد  على أن ه ا الرمز  عني اال دهار والاصب.اصتصار لمعا ي قد مة ومعت دات شع
إ مةةا يرجةة  علةةى أسةةبور  تعتبةةر مرجعةةا  ئسةةنا   العصةةلور ا صمةةر : رمةةز الايةةر ويعتبةةره النةةاك فةةأال   -2

  .لألساطير المصرية ال د مة
 مةا قر  الشمس : يرمز للاير وا ما والعباا وهو مركز الضيا  ويرمز لل و  ويرسم كدا ر  كبير  أو -3

يوسلف غلراب ، ) شب  النجم وبداصل    بة أو وج  ويرسةم أئيا ةا مضةا  بةبعل الابةو  كداللةة علةى اإلشةعاع. 
 (.2003- نجوى سسين
. ئةةالم ئيةةث تةةم اسةةتادام  بالثةةر  فةةى الضيةةا  اليوميةةةمةةا  وا و سةةتادم للتعبيةةر عةةر ارمةةز ال ةةال  :  -4

 (2010- زينا عبد العزيز)
  .لإلصصابرمزا  أ  اكرمز للر ل ولتجديد الضيوية كما  تم استادام ارمز السمالة :  -5
نلورا ). للتعبير عر ئما ة المالان مر الضسد وأ ما كرمةز للوقا ةة مةر الشةر والعةير الضاسةد العير :  -6

 (.2013 – السيد األشموني
سللامي ) موجةة  فةةى وجةة  ا شةةرار إ  ةةائيةةث  تسةةتادم بشةةالا مبسةةو  ا صةةاب  إلبعةةاد الشةةر:  الكةةف -7

 (.2013 – بخيي
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 الدراسة التطبيقية :
، التركيب النسةجي سةاد  مالون صل  )صيو  البوليسر م  صيو  الكتان( : كتان مالو  الم  وع ال ما  

  ، لون بيج فاتح1/1
 ، شركة مصر البيما.9.5/2،  مر  ا جليزي مضرر 8كتون بارلي  ، تبريز * :  وع الاي  
  ر % قبDMC 25  ،100مالو ي  *             

 .صر   جاجي ملون * :   وع الار  المستادم
 صر  لولي ألوان.*                        

 -مر ال ما  : صلليةالتبريز بدون  سلوبإبعرض لنماذ  المعل ات التي تم تنلي ها وفيما يلي 
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 : المنتجات المنفذة 
 -: باستخدام رمز النخيل منفذة معلقة( 1رق    المنتج
  -: ةمستخدمال األلوان
  ا صلر -اللبني  –البمبي  –اللوشيا  –ا صمر الراما  –ا صمر اللاتح  –البني الراما  –بالنسبة للاي  : البني اللاتح. 

 :  خلفيةأساليا التطريز المستخدمة بدون 
  ر   الضصير  بالاي . -1
  ر   ع  العنكبوت. -2
  ر   البريده. -3

 -الشكل الخارجي للمعلقة :
 ة أجزاا كا جزا:معل ة مالو ة مر ثالث

  ( وئد   صرفية.1سم بداصل ا عدد ) 20وم اس ا  ا سلا إلىالجزا العلوي على شالا شب  منضرل قاعدت  الكبرى 
  ( وئد   صرفية.1سم بداصل ا عدد ) 30× 20الجزا ا وس  على شالا مستبيا م اك 
  ( وئد   صرفية.1بداصل ا عدد ) سم 20ا على وم اس ا  إلىالجزا السللي على شالا شب  منضرل قاعدت  الكبرى 

 -: توصيف المنتج
 التناسب.تم استادام قاعد   -1
 تم تنلي  ج ع النالة برر   البريده ، وتنلي  ثمر  النالة برر   ع  العنكبوت ، وتنلي  العصافير برر   الضصير  بالاي . -2
 تم استادام  ر  تكميلية للتصميم مثا  ر   اللرع، و ر   الضشو. -3

 

 

 الوحدة الزخرفية المستخدمة

 المنتج المنفذ الشكل التخطيطي للمعلقة

 

 

 حدة الزخرفية المنفذةالو

 معلقة منفذة برمز النخيل

 (11شكل )
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 -: باستخدام رمز السمكة منفذة معلقة( 2   رق المنتج
  -: مستخدمةال األلوان
  ا  رل الجنجاه –ا سود  –ا بيل  –بالنسبة للاي  : البمبي. 
  .بالنسبة للار  : الزجاجي ا  رل الراما  

 :  خلفيةأساليا التطريز المستخدمة بدون 
  ر   الالسي  الشبيالة بالار . -1
  ر   ع  العنكبوت. -2
 ضصير  بالاي . ر   ال -3

 -الشكل الخارجي للمعلقة :
 معل ة مالو ة مر ثالثة أجزاا كا جزا مالون مر  صف دا ر  بم اسات ماتللة:

  ( وئد   صرفية.1سم بداصل ا عدد ) 15الجزا العلوي على شالا  صف دا ر  قبرها م اك 
  فية.( وئد   صر 1سم بداصل ا عدد ) 20الجزا ا وس  على شالا  صف دا ر  قبرها م اك 
  ( وئد   صرفية.1سم بداصل ا عدد ) 25الجزا السللي على شالا  صف دا ر  قبرها م اك 

 -: توصيف المنتج
 الوئد  الزصرفية بم اسات متدرجة مر ا صرر إلى ا  بر.عر طريا استادام  التدر تم استادام قاعد   -1
بوت لتنلية  العةير ، فةى ئةير تةم تنلية   عةا ف السةمالة برةر   تم تنلي  ف ر السمالة برر   الالسي  بالار  ، واستادام  ر   ع  العنك -2

 الضصير  بالاي .
 تم استادام  ر  تكميلية للتصميم مثا  ر   اللرع ،  ر   الضشو. -3

 

 

 الوحدة الزخرفية المنفذة

 الشكل التخطيطي للمعلقة

 

 المنتج المنفذ

 

 الوحدة الزخرفية المستخدمة

 معلقة منفذة برمز السمكة

 (12شكل )
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 -:باستخدام العصفور منفذة معلقة ( 3رق    المنتج
  -: مستخدمةال األلوان
  ا صمر -البرت الي  –اللوشيا  –ي البمب –البني  –البيج  اما  –بالنسبة للاي  : البيج فاتح. 
  ا بيل -بالنسبة لللولي : البيج اللاتح  

 :  خلفيةأساليا التطريز المستخدمة بدون 
  ر   الضصير  بالاي . -1
  ر   الضصير  بالار . -2

 -الشكل الخارجي للمعلقة :
  كا وئد  إلى جز ير.( وئد   صرفية تم ت سيم 2سم  ضتوي على عدد ) 45×  25معل ة على شالا مستبيا م اك 

 -: توصيف المنتج
 التباد .تم استادام قاعد   -1
 .اللوليالار  برر   الضصير  بالاي ، وتنلي  ال لب برر   الضصير  ب ا صمرتم تنلي  العصلور  -2
 تم استادام  ر  تكميلية للتصميم مثا  ر   اللرع، و ر   المارجرير. -3

 

 

 الوحدة الزخرفية المنفذة

 الشكل التخطيطي للمعلقة

 المنتج المنفذ

 

 

 الوحدة الزخرفية المستخدمة

 

 صفور األخضرمعلقة منفذة برمز الع

 (13شكل )
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 -: لعينباستخدام رمز امنفذة معلقة ( 4رق    المنتج
  -األلوان المستخدمة :

  كمو ي.  -البرت الي  –ا بيل  –درجات  3بالنسبة للاي  : البنلسجي 
 :  خلفيةأساليا التطريز المستخدمة بدون 

  ر   الضصير  بالاي . -1
  ر   ع  العنكبوت. -2

 -الشكل الخارجي للمعلقة :
 م سومة إلى  صلير منلصلير : سم 45معل ة مالو ة مر دا ر  قبرها 

 ( وئدات  صرفية بضجم كبير.1الجزا العلوي على شالا  صف دا ر   ضتوي على عدد ) 
 ( وئد   صرفية بضجم أصرر. 1الجزا السللي م سوم إلى  صلير كا  صف  ضتوى على عدد ) 

 -توصيف المنتج :
 تم استادام قاعد  االتزان. -1
لاي ، واسةتادام  ةر   عة  العنكبةوت لتنلية  منتصةف تةم تنلية  الجةزا السةللي للوئةد  الزصرفيةة باسةتادام  ةر   الضصةير  بةا -2

 الوئد  الزصرفية.
 تم استادام  ر  تكميلية للتصميم مثا  ر   اللرع. -3

 

 

 المستخدمةالوحدة الزخرفية 

 المنتج المنفذ الشكل التخطيطي للمعلقة

 

 

 الوحدة الزخرفية المنفذة

 معلقة منفذة برمز العين

 (14شكل )
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 -: باستخدام رمز الكف منفذة معلقة( 5رق    لمنتجا
  -األلوان المستخدمة :

  :  اللوشيا.  -ا صلر  –ا بيل  –ا  رل  –التركوا  بالنسبة للاي 
 :  خلفيةريز المستخدمة بدون أساليا التط

  ر   الالسي  الشبيالة بالاي . -1
  ر   ع  العنكبوت. -2

 -الشكل الخارجي للمعلقة :
 معل ة مالو ة مر جز ير :

 ( وئدات  صرفية.9 ضتوي على عدد )سم  25×  25سم بداصل ا معير م اك  25×  25الجزا العلوي على شالا مرب  م اك 
  ات  صرفية للكف.د( وئ5وى ا رالع بنلس طو  رل  المرب   ضتوى على عدد )متساالجزا السللي على شالا مثلث 

 -توصيف المنتج :
 تم استادام قاعد  التشعب عر طريا استادام رمز الكف فى المنتصف وئول  رمز الكف بم ياك أصرر. -1
 ير بداصا الكف.رر   الالسي  الشبيالة واستادام  ر   ع  العنكبوت لتنلي  العبتم تنلي  أصاب  اليد للكف  -2
 .تم استادام  ر  تكميلية للتصميم مثا  ر   اللرع، و ر   الب ر  -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الوحدة الزخرفية المنفذة

 الشكل التخطيطي للمعلقة

 المنتج المنفذ

 

 

 الوحدة الزخرفية المستخدمة

 معلقة منفذة برمز الكف

 (15شكل )
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 -: الشمصباستخدام رمز  منفذة معلقة( 6رق    المنتج
  -: مستخدمةال األلوان
  ا صمر.  –البرت الي  –ا صلر  –بالنسبة للاي  : البني 

 :  خلفيةأساليا التطريز المستخدمة بدون 
 ر   ع  العنكبوت.  -1

 -الشكل الخارجي للمعلقة :
 معل ة مالو ة مر ثالثة أجزاا كا جزا:

  ( وئدات  صرفية.5سم بداصل ا عدد ) 20×  20الجزا الر يسي على شالا معير كبير م اك 
 ( على شالا معير، اثنان من ما بم اك 3يتدلي مر الجزا الر يسي عدد )مةن م بداصلة  سم وكا  15×15سم ، والثالث بم اك  10×10

 ( وئد   صرفية.1عدد )
 -: توصيف المنتج

 .االتزانتم استادام قاعد   -1
 رر   ع  العنكبوت.ب قر  الشمستم تنلي   -2
 تم استادام  ر  تكميلية للتصميم مثا  ر   اللرع. -3

 

 

 الوحدة الزخرفية المستخدمة

 الشكل التخطيطي للمعلقة
 المنتج المنفذ

 

 

 الوحدة الزخرفية المنفذة

 معلقة منفذة برمز الشمس

 (16شكل )
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 -: الي لباستخدام رمز منفذة  معلقة ( 7رق    المنتج
  -: مستخدمةال األلوان
  :  البرت الي -ا صمر الراما  –اللاتح  ا صمر – السيمو ي – تيالنبيبالنسبة للاي . 

 :  خلفيةأساليا التطريز المستخدمة بدون 
 بالاي . الضصير  ر    -1
  ر   ع  العنكبوت. -2

 -الشكل الخارجي للمعلقة :
 م سومة إلى  صلير منلصلير : سم 45معل ة مالو ة مر دا ر  قبرها 

   ( وئد   صرفية بضجم أصرر.1صف  ضتوى على عدد )الجزا العلوي م سوم إلى  صلير كا 
 ( وئدات  صرفية بضجم كبير. 1على شالا  صف دا ر   ضتوي على عدد ) الجزا السللي 

 -: توصيف المنتج
 التماثا.تم استادام قاعد   -1
 .الدال ات برر   الضصير تنلي  ، و ع  العنكبوت رر  ب الدوا ر الداصلية لل ال تم تنلي   -2
   تكميلية للتصميم مثا  ر   اللرع.تم استادام  ر  -3

 

 

 الوحدة الزخرفية المنفذة

 المنتج المنفذ الشكل التخطيطي للمعلقة

 

 

 الوحدة الزخرفية المستخدمة

 معبقة منفذة برمز الهالل

 (17شكل )
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 صدق وثبات أدوات البحث
 : استبيان المتخصصين نحو المعلقات المنفذة صدق وثبات  -1

   :االستبيانصدق 
 على قياك ما ور  ل ياس  . االستبيان  صد ب  قدر  

 بيان :الصدق باستخدام االتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية ل ست
تةم ئسةةاب الصةدل باسةةتادام االتسةال الةةداصلي وذلة  بضسةةاب معامةا االرتبةةا  )معامةا ارتبةةا   بيرسةةون( 

بةدون الجا ةب الجمةالي للتبريةز  ، مةر ال مةا  صلليةةبةدون الجا ب الت ني للتبريز بير الدرجة الكلية لكا مضور )
 يورح ذل  : (1) والدرجة الكلية لالستبيان ، والجدو  التالي (مر ال ما  صللية

  ستبياناال( قي  معام ت االرتباط بين درجة كل محور ودرجة 1جدول  
 الداللة االرتباط 

 0.01 0.726 من القماش خلفيةبدون الجانا التقني للتطريز :  المحور األول
 0.01 0.915 من القماش خلفيةبدون الجانا الجمالي للتطريز :  المحور الثاني

( القتراب ا مر الوائد  0.01أن معامالت االرتبا  كل ا دالة عند مستوى )  (1) و يتمح مر الجد     
 الصضيح مما يد  على صدل وتجا س مضاور االستبيان .         

 الثبات :
، واتسةةاق    ، وعةةدم تناقمةة  مةة   لسةة  صتبةةار فةةي ال يةةاك والمالئظةةةدقةةة اإل reability  صةةد بالثبةةات 

معلومات عر سلوم الملضةو  ، وهةو النسةبة بةير تبةاير الدرجةة علةى االسةتبيان التةي  واطراده فيما يزود ا ب  مر
 تشير إلى ا داا اللعلي للملضو  ، و تم ئساب الثبات عر طريا :

 Alpha Cronbachكرو باخ      أللامعاما  -1
    Split-halfطري ة التجز ة النصلية   -2

  ن( قي  معامل الثبات لمحاور االستبيا2جدول  
 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

 0.946 – 0.881 0.911 من القماش خلفيةبدون الجانا التقني للتطريز :  المحور األول
 0.813 – 0.752 0.785 من القماش خلفيةبدون الجانا الجمالي للتطريز :  المحور الثاني

 0.856 – 0.794 0.822 ستبيان ككلاالثبات 

، التجز ةةةة النصةةةلية ، دالةةةة عنةةةد  أللةةةاأن جميةةة  قةةةيم معةةةامالت الثبةةةات : معامةةةا  (2)يتمةةةح مةةةر الجةةةدو  
 مما يد  على ثبات االستبيان .  0.01مستوى 
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 صدق وثبات استبيان أصحاب الجاليرييات نحو المعلقات المنفذة :  -2
 ن :الصدق باستخدام االتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية ل ستبيا

تةم ئسةةاب الصةدل باسةةتادام االتسةال الةةداصلي وذلة  بضسةةاب معامةا االرتبةةا  )معامةا ارتبةةا   بيرسةةون( 
بةةةير الدرجةةةة الكليةةةة لكةةةا مضةةةور )الجا ةةةب الجمةةةالي للمعل ةةةات النسةةةجية ، الجا ةةةب االقتصةةةادي للمعل ةةةات النسةةةجية( 

 والدرجة الكلية لالستبيان ، والجدو  التالي يورح ذل  :
 عام ت االرتباط بين درجة كل محور ودرجة االستبيان ( قي  م3جدول  

 الداللة االرتباط 
 0.01 0.881 : الجانا الجمالي للمعلقات النسجية المحور األول
 0.01 0.769 : الجانا االقتصادر للمعلقات النسجية المحور الثاني

( القتراب ةةا مةةر الوائةةد  0.01أن معةةامالت االرتبةةا  كل ةةا دالةةة عنةةد مسةةتوى )  (3) يتمةةح مةةر الجةةدو 
 الصضيح مما يد  على صدل وتجا س مضاور االستبيان .         

 الثبات :
، واتسةةاق    ، وعةةدم تناقمةة  مةة   لسةة  دقةةة االصتبةةار فةةي ال يةةاك والمالئظةةة reability  صةةد بالثبةةات  

ة علةى االسةتبيان التةي واطراده فيما يزود ا ب  مر معلومات عر سلوم الملضةو  ، وهةو النسةبة بةير تبةاير الدرجة
 تشير إلى ا داا اللعلي للملضو  ، و تم ئساب الثبات عر طريا :

 Alpha Cronbachكرو باخ      أللامعاما  -1
    Split-halfطري ة التجز ة النصلية   -2

  ( قي  معامل الثبات لمحاور االستبيان4جدول  
 التجزئة النصفية ألفامعامل  المحاور

 0.779 – 0.710 0.741 : الجانا الجمالي للمعلقات النسجية المحور األول
 0.934 – 0.876 0.909 : الجانا االقتصادر للمعلقات النسجية المحور الثاني

 0.880 – 0.825 0.854 ستبيان ككلاالثبات 

، التجز ةةةة النصةةةلية ، دالةةةة عنةةةد  أللةةةاأن جميةةة  قةةةيم معةةةامالت الثبةةةات : معامةةةا  (4)يتمةةةح مةةةر الجةةةدو  
 مما يد  على ثبات االستبيان .  0.01توى مس

 -نتائج الدراسة ومناقشتيا :
   : األولالفرض 

 خلفيةبدون الجانا التقني للتطريز "توجد فروق ذات داللة إسصائية بين المعلقات السبعة المنفذة في تحقيم 
 راء المتخصصين"آل وفقا   من القماش

لمتوسةة  درجةةات المعل ةةات السةةبعة المنلةة   فةةي تض يةةا الجا ةةب  وللتض ةةا مةةر هةة ا اللةةرض تةةم ئسةةاب تضليةةا التبةةاير
 يورح ذل  : (5) ، والجدو  التالي مر ال ما  صلليةبدون الت ني للتبريز 
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 السبعة المنفذة( تحليل التباين لمتوسط درجات المعلقات 5جدول  
 المتخصصينراء آل وفقا   من القماش خلفيةبدون الجانا التقني للتطريز في تحقيم 
الجانا التقني للتطريز 
درجات  مجموع المربعات بدون خلفية من القماش

 الحرية
متوسط 
 الداللة قيمة   ف( المربعات

 2310.551 6 13863.305 بين المجموعات
 دال 0.01 24.959

 92.574 56 5184.160 داخل المجموعات
    82 19047.465 المجموع

 
( ، ممةةا 0.01عنةةد مسةةتوى ) ( وهةةى قيمةةة دالةةة إئصةةا يا  24.959)( إن قيمةةة ) ل( كا ةةر 5يتمةةح مةةر جةةدو  )

وف ةا  راا  مةر ال مةا  صلليةةبةدون يد  على وجود فرول بير المعل ات السةبعة المنلة   فةي تض يةا الجا ةب الت نةي للتبريةز 
 يورح ذل  : (6) للم ار ات المتعدد  والجدو  التالي LSDصتبار إالمتاصصير ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تببيا 
 للمقارنات المتعددة LSDختبار إ( 6جدول  

الجانا التقني 
بدون للتطريز 
من  خلفية

 القماش

 "1المعلقة "
 29.522م = 

 "2المعلقة "
 11.108م = 

 "3المعلقة "
 26.696م = 

 "4المعلقة "
 16.220م = 

 "5المعلقة "
 21.503م = 

 "6المعلقة "
 8.863م = 

 "7المعلقة "
 19.926م = 

       - "1"معلقة ال
      - **18.413 "2"المعلقة 
     - **15.587 *2.825 "3"المعلقة 
    - **10.476 **5.111 **13.302 "4"المعلقة 
   - **5.283 **5.193 **10.394 **8.018 "5"المعلقة 
  - **12.640 **7.356 **17.833 *2.245 **20.658 "6"المعلقة 
 - **11.063 1.576 **3.706 **6.770 **8.817 **9.595 "7"المعلقة 

 بدون نجوم غير دال                     0.05* دال عند                    0.01** دال عند 
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  ( متوسط درجات المعلقات السبعة المنفذة في18شكل  

 راء المتخصصينآل وفقا   من القماش خلفيةبدون تحقيم الجانا التقني للتطريز  
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 ( يتضح أن :18( والشكل  6من الجدول  
مر  صلليةبدون بير المعل ات السبعة المنل   في تض يا الجا ب الت ني للتبريز  وجود فرول دالة إئصا يا   .1

" كا ر أفما المعل ات ، 1، فنجد أن المعل ة " 0.01وف ا  راا المتاصصير عند مستوي داللة  ال ما 
 " .     6" ، وأصيرا المعل ة "2" ، ثم المعل ة "4" ، ثم المعل ة "7" ، ثم المعل ة "5" ، ثم المعل ة "3معل ة "يلي ا ال

" ، كما 1" لصالح المعل ة "3" والمعل ة "1بير المعل ة " 0.05عند مستوي داللة  دالة إئصا يا    ما توجد فرول  .2
 " .2" لصالح المعل ة "6المعل ة "" و 2بير المعل ة " 0.05توجد فرول عند مستوي داللة 

 " .7" والمعل ة "5بينما ال توجد فرول بير المعل ة " .3
 يالسةبضمالامة المظ ةر المنل   إلى تلاوت مدى  المعل ات السبعةويلسر وجود اللرول اإلئصا ية بير 

، وهةة ا يتلةةا مةة  مالامةةة أسةةلوب التبريةةز مةة  أجةةزاا التصةةميم للرةةر  المسةةتادمة بالنسةةبة للتصةةميم المنلةة  وأ مةةا  
(، رئةةاب ئسةةني جميةةا  2019، رئةةاب عبةةد هللا )(2011، سةة يلة ئسةةر ووصةةرون )(2009) عةةويسدراسةةة أمةةا 

مر ئيث االستلاد  مر أساليب التبريز الماتللة إلبرا  جوا ةب التصةميم مةر صةال  الت نيةات الماتللةة،  (2020)
 .الت نيات المستادمة أ واعوتاتلف م  تل  الدراسات مر ئيث 

 :   الفرض الثاني
بدون "توجد فروق ذات داللة إسصائية بين المعلقات السبعة المنفذة في تحقيم الجانا الجمالي للتطريز 

 راء المتخصصين"آل وفقا   من القماش خلفية
للتض ةةا مةةر هةة ا اللةةرض تةةم ئسةةاب تضليةةا التبةةاير لمتوسةة  درجةةات المعل ةةات السةةبعة المنلةة   فةةي تض يةةا 

 يورح ذل  : (7) ، والجدو  التالي مر ال ما  صلليةبدون بريز الجا ب الجمالي للت
 السبعة المنفذة( تحليل التباين لمتوسط درجات المعلقات 7جدول  

 المتخصصينراء آل وفقا   من القماش خلفيةبدون في تحقيم الجانا الجمالي للتطريز 
الجانا الجمالي للتطريز 
 بدون خلفية من القماش

 مجموع المربعات
ت درجا

 الحرية
متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة   ف(

 570.216 6 3421.293 بين المجموعات
42.833 

0.01 
 13.313 56 745.502 داخل المجموعات دال

    62 4166.795 المجموع
 

( 0.01عنةد مسةتوى ) ( وهى قيمةة دالةة إئصةا يا  42.833( إن قيمة ) ل( كا ر )7يتمح مر جدو  )
مةر  صلليةةبةدون فةرول بةير المعل ةات السةبعة المنلة   فةي تض يةا الجا ةب الجمةالي للتبريةز  ، مما يد  على وجةود

للم ار ةةات المتعةةدد  والجةةدو   LSDوف ةةا  راا المتاصصةةير ، ولمعرفةةة اتجةةاه الداللةةة تةةم تببيةةا اصتبةةار  ال مةةا 
 يورح ذل  : (8) التالي
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 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار 8جدول  
الجانا الجمالي 

بدون للتطريز 
من  خلفية

 القماش

 "1المعلقة "
 21.166م = 

 "2المعلقة "
 6.991م = 

 "3المعلقة "
 28.953م = 

 "4المعلقة "
 19.633م = 

 "5المعلقة "
 24.673م = 

 "6المعلقة "
 11.833م = 

 "7المعلقة "
 13.971م = 

       - "1"المعلقة 
      - **14.175 "2"المعلقة 
     - **21.962 **7.786 "3"المعلقة 
    - **9.320 **12.642 1.533 "4"المعلقة 
   - **5.050 **4.280 **17.682 **3.506 "5"المعلقة 

 "6"المعلقة 
9.333

 
** 

4.842** 17.120** 7.800** 12.840** -  

 - *2.137 **10.702 **5.662 **14.982 **6.980 **7.195 "7"المعلقة 
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 راء المتخصصينآل وفقا   من القماش خلفيةبدون ( متوسط درجات المعلقات السبعة المنفذة في تحقيم الجانا الجمالي للتطريز 19شكل  

 ( يتضح أن :19( والشكل  8من الجدول  
 ليةصلبدون في تض يا الجا ب الجمالي للتبريز السبعة المنل   بير المعل ات  وجود فرول دالة إئصا يا   -1

كا ر أفما  "3"، فنجد أن المعل ة  0.01عند مستوي داللة  المتاصصيرراا و وف ا   مر ال ما 
،  "6"، ثم المعل ة  "7"، ثم المعل ة  "4"، ثم المعل ة  "1"، ثم المعل ة  "5"المعل ات ، يلي ا المعل ة 

 .     " 2"وأصيرا المعل ة 
 ."7"لصالح المعل ة  "7"والمعل ة  "6"بير المعل ة  0.05ة عند مستوي دالل دالة إئصا يا    ما توجد فرول  -2
 " .4" والمعل ة "1بينما ال توجد فرول بير المعل ة " -3

تض ةا اال سةجام والتةراب  المنلة   إلةى تلةاوت مةدى  المعل ةات السةبعةويلسر وجود اللرول اإلئصةا ية بةير 
 مةا مةدى إمالا يةة ترجمةة أسةلوب التبريةز للتصةةميم والتنةا م بةير التصةميم الزصرفةي والبنةا ي للمعل ةات المنلة  ، وأ

، فاطمة  (2009) أمةا عةويس صةابر(، 2004) صلاا مضمد  عمةان، وه ا يتلا م  دراسة كا مر بدقة وورو 
(، رئةةةةاب ئسةةةةني جميةةةةا  2019، رئةةةةاب عبةةةةد هللا )(2011(، سةةةة يلة ئسةةةةر ووصةةةةرون )2010صةةةةديا إبةةةةراهيم )
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إبةةةرا  الجوا ةةةب الجماليةةةة للتصةةةميم المنلةةة  وتاتلةةةف مةةة  تلةةة   مةةةر ئيةةةث اسةةةتادام أسةةةاليب التبريةةةز فةةةى (2020)
 .التصميمات المستادمة فى المنتجات أ واعالدراسات مر ئيث 

 :   الفرض الثالث
فى تحقيم جوانا  المعلقات السبعة المنفذةمتوسطات تقيي  "توجد فروق ذات داللة إسصائية بين   
 راء المتخصصين"آل وفقا   التقيي  ككل

مةةر هةة ا اللةةرض تةةم ئسةةاب تضليةةا التبةةاير لمتوسةة  درجةةات المعل ةةات السةةبعة المنلةة   وف ةةا  راا وللتض ةةا 
 يورح ذل  : (9) المتاصصير ، والجدو  التالي

 راء المتخصصينآل ( تحليل التباين لمتوسط درجات المعلقات السبعة المنفذة وفقا  9جدول  
المجموع الكلي 
درجات  مجموع المربعات للمتخصصين

 الداللة قيمة   ف( متوسط المربعات يةالحر 

 0.01 38.653 648.184 6 3889.102 بين المجموعات
 16.769 56 939.078 داخل المجموعات دال

    62 4828.180 المجموع

( 0.01عنةد مسةتوى ) ( وهى قيمةة دالةة إئصةا يا  38.653( إن قيمة ) ل( كا ر )9يتمح مر جدو  )
ير المعل ةةات السةةبعة المنلةة   وف ةةا  راا المتاصصةةير ، ولمعرفةةة اتجةةاه الداللةةة تةةم ، ممةةا يةةد  علةةى وجةةود فةةرول بةة

 يورح ذل  : (10) للم ار ات المتعدد  والجدو  التالي LSDتببيا اصتبار 
 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار  10جدول  

المجموع الكلي 
 للمتخصصين

 "1المعلقة "
 50.688م = 

 "2المعلقة "
 18.100م = 

 "3علقة "الم
 55.650م = 

 "4المعلقة "
 35.853م = 

 "5المعلقة "
 46.176م = 

 "6المعلقة "
 20.696م = 

 "7المعلقة "
 33.897م = 

       - "1"المعلقة 
      - **32.588 "2"المعلقة 
     - **37.550 **4.961 "3"المعلقة 
    - **19.796 **17.753 **14.835 "4"المعلقة 
   - **10.323 **9.473 **28.076 **4.512 "5"المعلقة 
  - **25.480 **15.156 **34.953 *2.596 **29.992 "6"المعلقة 
 - **13.201 **12.278 1.955 **21.752 **15.797 **16.791 "7"المعلقة 
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 صصينراء المتخآل ( متوسط درجات المعلقات السبعة المنفذة وفقا  20شكل  
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 ( يتضح أن :20( والشكل  10من الجدول  
 فى تض يا جوا ب الت ييم كالا السبعة المنل  المعل ات  متوسبات ت ييم بير وجود فرول دالة إئصا يا   -1

كا ر أفما المعل ات ، يلي ا  "3"، فنجد أن المعل ة  0.01عند مستوي داللة  المتاصصيرراا و وف ا  
 .     " 2"، وأصيرا المعل ة  "6"، ثم المعل ة  "7"، ثم المعل ة  "4"، ثم المعل ة  "5"، ثم المعل ة  "1"المعل ة 

لصالح المعل ة  "6"والمعل ة  "2"بير المعل ة  0.05عند مستوي داللة  دالة إئصا يا    ما توجد فرول  -2
"6". 

 " .7" والمعل ة "4بينما ال توجد فرول بير المعل ة " -3
تض ةا كةا مةر الجةةا بير المنلةة   إلةى تلةاوت مةدى المعل ةات السةبعة ير ويلسةر وجةود اللةرول اإلئصةا ية بة
، وهة ا يتلةا مة  دراسةة كةا مةر مر ال مةا  فةى تنلية  المعل ةات صلليةالت ني والجمالي مر استادام التبريز بدون 

سةةامية أئمةةد  (،2011(، سةة يلة ئسةةر ووصةةرون )2010فاطمةة  صةةديا إبةةراهيم ) (،2009) عةةويس صةةابرأمةةا 
مةر  (2020(، رئاب ئسني جميا ) 2019، رئاب عبد هللا ) (2016) مروه السيد إبراهيم(، 2016) الجارئي

المنلة   وتاتلةف مع ةا مةر ئيةث البةرل التةي تةم  التصةميماتإبةرا   فىئيث الرب  بير الجوا ب الجمالية والت نية 
 .ب ا تنلي  التصميمات

 :   الفرض الرابع
لمعلقات السبعة المنفذة في تحقيم الجانا الجمالي للمعلقات "توجد فروق ذات داللة إسصائية بين ا  

 النسجية وفقا ألراء أصحاب الجاليرييات"
للتض ةةا مةةر هةة ا اللةةرض تةةم ئسةةاب تضليةةا التبةةاير لمتوسةة  درجةةات المعل ةةات السةةبعة المنلةة   فةةي تض يةةا 

 يورح ذل :  (11) اليالجا ب الجمالي للمعل ات النسجية وف ا  راا أصضاب الجاليري ات ، والجدو  الت
 ( تحليل التباين لمتوسط درجات المعلقات السبعة المنفذة في 11جدول  

 راء أصحاب الجاليريياتآل تحقيم الجانا الجمالي للمعلقات النسجية وفقا  
الجانا الجمالي 
درجات  مجموع المربعات  للمعلقات النسجية

 الداللة قيمة   ف( متوسط المربعات الحرية

 296.082 6 1776.490 موعاتبين المج
60.604 0.01 

 4.886 42 205.192 داخل المجموعات دال
    48 1981.682 المجموع

 

عنةةةةد مسةةةةتوى  ( وهةةةةى قيمةةةةة دالةةةةة إئصةةةةا يا  60.604( إن قيمةةةةة ) ل( كا ةةةةر )11يتمةةةةح مةةةةر جةةةةدو  )
لجمالي للمعل ةات النسةجية ( ، مما يد  على وجود فرول بير المعل ات السبعة المنل   في تض يا الجا ب ا0.01)

للم ار ةةات المتعةةدد  والجةةدو   LSDوف ةةا  راا أصةةضاب الجاليري ةةات ، ولمعرفةةة اتجةةاه الداللةةة تةةم تببيةةا اصتبةةار 
 يورح ذل  : (12) التالي
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  للمقارنات المتعددة LSD( اختبار 12جدول  
الجانا الجمالي 
  للمعلقات النسجية

 "1المعلقة "
 21.414م = 

 "2المعلقة "
 24.285م = 

 "3المعلقة "
 14.722م = 

 "4المعلقة "
 18.901م = 

 "5المعلقة "
 10.457م = 

 "6المعلقة "
 6.431م = 

 "7المعلقة "
 16.440م = 

       - "1"المعلقة 
      - *2.871 "2"المعلقة 
     - **9.562 **6.691 "3"المعلقة 
    - **4.178 **5.384 *2.512 "4"المعلقة 

   - **8.442 **4.265 **13.828 **10.957 "5"قة المعل
  - **4.025 **12.470 **8.291 **17.854 **14.982 "6"المعلقة 
 - **10.008 **5.982 *2.461 1.717 **7.845 **4.974 "7"المعلقة 
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 ( متوسط درجات المعلقات السبعة المنفذة في تحقيم 21شكل  

 راء أصحاب الجاليريياتآل نا الجمالي للمعلقات النسجية وفقا  الجا
 ( يتضح أن :4( والشكل  12من الجدول  

 الجا ب الجمالي للمعل ات النسجيةبير المعل ات السبعة المنل   في تض يا  وجود فرول دالة إئصا يا   -1
كا ر أفما المعل ات  "2"، فنجد أن المعل ة  0.01راا أصضاب الجاليري ات عند مستوي داللة و وف ا  

، وأصيرا المعل ة  "5"، ثم المعل ة  "3"، ثم المعل ة  "7"، ثم المعل ة  "4"، ثم المعل ة  "1"، يلي ا المعل ة 
"6 "     . 

" 2"لصالح المعل ة  "2"والمعل ة  "1"بير المعل ة  0.05عند مستوي داللة  دالة إئصا يا    ما توجد فرول  -2
لصالح المعل ة  "4"والمعل ة  "1"بير المعل ة  0.05عند مستوي داللة  إئصا يا  دالة  ، كما توجد فرول 

لصالح  "7"والمعل ة  "4"بير المعل ة  0.05عند مستوي داللة  دالة إئصا يا   كما توجد فرول  ، "1"
 " .4"المعل ة 

 " .7" والمعل ة "3بينما ال توجد فرول بير المعل ة " -3
تض ا اال سةجام فةى تو ية  المنل   إلى تلاوت مدى  المعل ات السبعةير رول اإلئصا ية بوجود اللويلسر 

فاطمة   (،2009) عةويس صةابروه ا يتلا م  دراسةة كةا مةر أمةا ، الليةالوئدات المالو ة للمعل ة م  مسائة ال
 مةةروه السةةيد إبةةراهيم(، 2016) سةةامية أئمةةد الجةةارئي (،2011(، سةة يلة ئسةةر ووصةةرون )2010صةةديا إبةةراهيم )
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تسعى ل  الدراسة فى  يال ال دل  مر ئيث (2020(، رئاب ئسني جميا ) 2019، رئاب عبد هللا )(2016)
 .الجوا ب الجمالية للتصميمات باستادام أساليب التبريز الماتللة إبرا 

 :   الفرض الخامص
توجد فروق ذات داللة إسصائية بين المعلقات السبعة المنفذة في تحقيم الجانا االقتصادر "    

 راء أصحاب الجاليرييات"آل للمعلقات النسجية وفقا  
للتض ةةا مةةر هةة ا اللةةرض تةةم ئسةةاب تضليةةا التبةةاير لمتوسةة  درجةةات المعل ةةات السةةبعة المنلةة   فةةي تض يةةا 

 :يورح ذل  (13) ري ات ، والجدو  التاليالجا ب االقتصادي للمعل ات النسجية وف ا  راا أصضاب الجالي
 متوسط درجات المعلقات السبعة المنفذة في تحقيم ( تحليل التباين ل13جدول  

 راء أصحاب الجاليريياتآل الجانا االقتصادر للمعلقات النسجية وفقا  
الجانا االقتصادر 
درجات  مجموع المربعات  للمعلقات النسجية

 الداللة قيمة   ف( متوسط المربعات الحرية

 302.066 6 1812.397 بين المجموعات
56.719 0.01 

 5.326 42 223.679 داخل المجموعات دال
    48 2036.076 المجموع

عنةةةةد مسةةةةتوى  ( وهةةةةى قيمةةةةة دالةةةةة إئصةةةةا يا  56.719( إن قيمةةةةة ) ل( كا ةةةةر )13يتمةةةةح مةةةةر جةةةةدو  )
( ، ممةةا يةةد  علةةى وجةةود فةةرول بةةير المعل ةةات السةةبعة المنلةة   فةةي تض يةةا الجا ةةب االقتصةةادي للمعل ةةات 0.01)

للم ار ةةات المتعةةدد   LSDب الجاليري ةةات ، ولمعرفةةة اتجةةاه الداللةةة تةةم تببيةةا اصتبةةار راا أصةةضاو النسةةجية وف ةةا  
 يورح ذل  : (14) والجدو  التالي

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار 14جدول  
الجانا 

االقتصادر 
للمعلقات 
  النسجية

 "1المعلقة "
=  م

11.580 

 "2المعلقة "
 = م

20.728 

 "3المعلقة "
 8.762=  م

 "4قة "المعل
=  م

23.900 

 "5المعلقة "
 6.181=  م

 "6المعلقة "
=  م

9.580 

 "7المعلقة "
 16.782=  م

       - "1المعلقة "

 "2المعلقة "
9.148

 
** 

-      

     - **11.965 *2.817 "3المعلقة "
    - **15.137 **3.171 **12.320 "4المعلقة "
   - **17.718 *2.581 **14.547 **5.398 "5المعلقة "
  - **3.398 **14.320 0.817 **11.148 *2.000 "6المعلقة "
 - **7.202 **10.601 **7.117 **8.020 **3.945 **5.202 "7المعلقة "
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 السبعة المنفذة في تحقيم( متوسط درجات المعلقات 22  شكل
 أصحاب الجاليريياتاء ر آل وفقا   الجانا االقتصادر للمعلقات النسجية 

 يتضح أن : (22( والشكل  14 من الجدول 
 

 قتصادي للمعل ات النسجيةالجا ب اإلفي تض يا السبعة المنل   بير المعل ات  وجود فرول دالة إئصا يا   -1
كا ر أفما المعل ات  "4"، فنجد أن المعل ة  0.01راا أصضاب الجاليري ات عند مستوي داللة و وف ا  

، وأصيرا المعل ة  "3"، ثم المعل ة  "6"، ثم المعل ة  "1"، ثم المعل ة  "7"، ثم المعل ة  "2"معل ة ، يلي ا ال
"5 "     . 

" 1"لصالح المعل ة  "3"والمعل ة  "1"بير المعل ة  0.05عند مستوي داللة  دالة إئصا يا    ما توجد فرول  -2
لصالح المعل ة  "6"والمعل ة  "1"المعل ة  بير 0.05عند مستوي داللة  دالة إئصا يا   ، كما توجد فرول 

لصالح  "5"والمعل ة  "3"بير المعل ة  0.05عند مستوي داللة  دالة إئصا يا   كما توجد فرول  ، "1"
 ." 3"المعل ة 

 " .6" والمعل ة "3بينما ال توجد فرول بير المعل ة " -3
تض ةةا الضداثةةة والاةةرو  اوت مةةدى المنلةة   إلةةى تلةة المعل ةةات السةةبعةويلسةةر وجةةود اللةةرول اإلئصةةا ية بةةير 

 عةةويس صةةابروهةة ا يتلةةا مةة  دراسةةة كةةا مةةر أمةةا ، وهةة ا يتلةةا مةة  دراسةةة كةةا مةةر عةةر المةةألول فةةى المعل ةةات
مةةر  (2016) مةةروه السةةيد إبةةراهيم(، 2016) سةةامية أئمةةد الجةةارئي(، 2010فاطمةة  صةةديا إبةةراهيم )(، 2009)

 .شالا  ض ا الجا ب االقتصادي مر االستادامئيث مضاولة التوصا إلى استضداإ لمنتجات المعل ات ب
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 :   الفرض السادس
فى تحقيم جوانا المعلقات السبعة المنفذة متوسطات تقيي  "توجد فروق ذات داللة إسصائية بين    
 راء أصحاب الجاليرييات"آل وفقا  التقيي  ككل 

راا و بعة المنلةة   وف ةةا  للتض ةةا مةةر هةة ا اللةةرض تةةم ئسةةاب تضليةةا التبةةاير لمتوسةة  درجةةات المعل ةةات السةة
 يورح ذل  : (15) أصضاب الجاليري ات ، والجدو  التالي

 راء أصحاب الجاليريياتآل ( تحليل التباين لمتوسط درجات المعلقات السبعة المنفذة وفقا  15جدول  
المجموع الكلي 

درجات  مجموع المربعات ألصحاب الجاليرييات
 لةالدال  قيمة   ف( متوسط المربعات الحرية

 1012.994 6 6077.963 بين المجموعات
42.262 0.01 

 23.969 42 1006.703 داخل المجموعات دال
    48 7084.666 المجموع

عنةةةةد مسةةةةتوى  ( وهةةةةى قيمةةةةة دالةةةةة إئصةةةةا يا  42.262( إن قيمةةةةة ) ل( كا ةةةةر )15يتمةةةةح مةةةةر جةةةةدو  )
 ةةا  راا أصةةضاب الجاليري ةةات ، ولمعرفةةة ( ، ممةةا يةةد  علةةى وجةةود فةةرول بةةير المعل ةةات السةةبعة المنلةة   وف0.01)

 للم ار ات المتعدد  والجدو  التالي يورح ذل  : LSDاتجاه الداللة تم تببيا اصتبار 
 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار 16جدول  

المجموع الكلي 
ألصحاب 
 الجاليرييات

 "1المعلقة "
 32.994م = 

 "2المعلقة "
 45.014م = 

 "3المعلقة "
 23.485م = 

 "4المعلقة "
 42.801م = 

 "5المعلقة "
 16.638م = 

 "6المعلقة "
 16.011م = 

 "7المعلقة "
 33.222م = 

       - "1"المعلقة 
      - **12.020 "2"المعلقة 
     - **21.528 **9.508 "3"المعلقة 
    - **19.315 *2.212 **9.807 "4"المعلقة 
   - **26.162 **6.847 **28.375 **16.355 "5"المعلقة 
  - 0.627 **26.790 **7.474 **29.002 **16.982 "6"المعلقة 
 - **17.211 **16.584 **9.578 **9.737 **11.791 0.228 "7"المعلقة 
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 ( يتضح أن :23( والشكل  16 من الجدول 
 فى تض يا جوا ب الت ييم كالا السبعة المنل  المعل ات  متوسبات ت ييم بير وجود فرول دالة إئصا يا   -1

كا ر أفما المعل ات  "2"، فنجد أن المعل ة  0.01راا أصضاب الجاليري ات عند مستوي داللة و وف ا  
، وأصيرا المعل ة  "5"، ثم المعل ة  "3"، ثم المعل ة  "1"معل ة ، ثم ال "7"، ثم المعل ة  "4"، يلي ا المعل ة 

"6 "     . 
 " 2"لصالح المعل ة  "4"والمعل ة  "2"بير المعل ة  0.05عند مستوي داللة  دالة إئصا يا    ما توجد فرول  -2
 " .6لمعل ة "" وا5" ، بينما ال توجد فرول بير المعل ة "7" والمعل ة "1بينما ال توجد فرول بير المعل ة " -3

تض ةا الجةا بير الجمةالي المنلة   إلةى تلةاوت مةدى  المعل ةات السةبعةويلسر وجود اللرول اإلئصةا ية بةير 
عةةويس وهةة ا يتلةةا مةة  دراسةةة كةةا مةةر أمةةا ، وهةة ا يتلةةا مةة  دراسةةة كةةا مةةر فةةى كةةا معل ةةة علةةى ئةةدا واالقتصةةادي

 سةةةةامية أئمةةةةد الجةةةةارئي (،2011(، سةةةة يلة ئسةةةةر ووصةةةةرون )2010فاطمةةةة  صةةةةديا إبةةةةراهيم ) (،2009) صةةةةابر
مةةةر ئيةةةث  (2020(، رئةةةاب ئسةةةني جميةةةا ) 2019، رئةةةاب عبةةةد هللا )(2016) مةةةروه السةةةيد إبةةةراهيم(، 2016)

ال ةةدل الةة ي تسةةعى لةة  الدراسةةةة فةةى تض يةةا الجةةا بير الجمةةالي واالقتصةةةادي للمنتجةةات المنلةة   بأسةةاليب التبريةةةز 
 .الم ترئة بالدراسة.

  -مستخلص النتائج :
 مر ال ما  لزصارل رمو  اللر الشعبي. صلليةنلي  التبريز بدون إمالا ية ت -1
مةةةر  صلليةةةةإمالا يةةةة رفةةة  الجا ةةةب الجمةةةالي لزصةةةارل رمةةةو  اللةةةر الشةةةعبي  باسةةةتادام التبريةةةز بةةةدون  -2

 ال ما .
 .مر ال ما  صلليةبدون  إمالا ية تنلي  معل ات  سجية بأسلوب مستضدإ بالتبريز اليدوي  -3
 مر ال ما . صلليةالمعل ات المنل   باستادام التبريز بدون إ جابية وراا المتاصصير  ضو  -4
 .المنل   بأسلوب مستضدإإ جابية وراا أصضاب الجاليرهات  ضو المعل ات  -5

  -توصيات البحث :
 .  فى مجاالت المنسوجات الماتللةاتمضاولة البضث الدا م عر الجديد فى عالم التبريز وتببي  .1
 .المنسوجات بشالا جديد و صرفة فى مجا  تصميم مر ال ما  ةصلليبدون استادام ت نية التبريز  .2
فةى مجةا  دراسةة المالبةس والنسةيج بالليةة االقتصةاد  مةر ال مةا  صلليةةبةدون تببيا أسلوب التبريةز  .3

 .المنزلي والكليات المنافر 
لةةةدعم المشةةةروعات  مةةةر ال مةةةا  صلليةةةةبةةةدون إعةةةداد مشةةةروعات بضثيةةةة تتمةةةمر اإلفةةةاد  مةةةر التبريةةةز  .4

  والمتبور .الصرير  
  بشالا فني جديد ومستضدإ. مر ال ما  صلليةبدون البضث عر ت نيات أصرى تصلح للتبريز  .5
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مجلةة بضةوإ   -ينةاير  28العةدد  ," مالبةس سةيدات منزليةة ئديثةةتبوي  الزصارل الشعبية النوبية ال تةا  " :  (2013 
  .جامعة المنصور  –التربية النوعية 

التصةميم الزصرفةي  إلثةرااتادام بعل العناصر الزصرفية الشعبية المضليةة اس"  ( :2001امجد عبد الس م محمد عيد   .2
 المنصور .جامعة  -كلية التربية النوعية  -  ير منشور  –"، رسالة ماجستير 

 –" مةةداصا تجريبيةةة لتبويةة  لوئةةات الجرافيةة  لتنليةة ها بأسةةاليب التبريةةز " ( : 2009أمللل عللويص صللابر عبللد القللادر   .3
  .ابريا - 2عدد  – 19مجلد  - جامعة المنوفية –مجلة االقتصاد المنزلي  –بضث منشور 
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  .146   – جامعة عير شمس –كلية التربية النوعية  –منشور  رسالة ماجستير  ير 
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مالبس طالبات الجامعة باسةتادام  إلثراا" رؤية جمالية  ( :2017  زإسرازينا اسمد عبد العزيز، عبير نجيا السعيد  .14

 المجلد الساب . –العدد الوائد  –مستوئا  مر رمو  اللر النوبي "، مجلة التصميم الدولية  الكنلاهموتيلات منل   برر   
"  صارل الضرل الشعبية المصرية بةير التةراإ والمعاصةر  "، ال ييةة المصةرية  ( :2013عبد الصالحين   يبخيسامي  .15
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 ملحق رقم )1(

 المنتجات المنفذةاستمارة تحكيم 

 التخصص :                                                ة األستاذ  الدكتور-السيد         

 :الجامعة    :                                                                     الكلية         

 بعد التحيه ,,,,,

لزخارف رموز الفن  إمكانية اإلفادة من التطريز بدون خلفية من القماش) بإجراء بحث تحت عنوانوسام مصطفى  ة / تقوم الباحث

 (بشكل مستحدثالشعبي فى تنفيذ المعلقات النسيجية 

 )عالمة نرغب من سيادتكم التفضل بمعاونتنا باإلطالع على أدوات الدراسة لتقييمها، والتكرم بإبداء الرأي في النقاط التالية من خالل وضع 

 في المكان الذي يمثل إجابتك.  ( √

 مالحظات ال أوافق أوافق إلي حد ما أوافق البنود م

     التقييملمحاور  استمارة التحكيممة ءمال 1

     لبنود التقييم االستمارةشمول  2

     االستمارةدقة صياغة عبارات  3

     للتطبيق االستمارةصالحية  4

 
 

 ممتاف الينــــــــــيد  
جين 

 جنا
 ضريف متيسط جين

      .من القماش خلفيةبدون للتطريز  تقنيالالجانب :  أوالا 

1 
سةةةتخدمة للتصةةةميم مالءمةةةة المظهةةةر السةةةطحي لل ةةةرز الم

 المنفذ.
     

      دقة وفنيات أسلوب التطريز المستخدم. 2

      تحقق التناسق اللوني فى التطريز المستخدم. 3

4 
ألجةزاء  مةن القمةاش خلفيةبدون مالءمة أسلوب التطريز 

 التصميم المنفذ.
     

5 
تحقةةق الجاذبيةةة والقبةةول للمظهةةر العةةام للتطريةةز المنفةةذ 

 للتصميم.
     

      مالءمة اإلنهاء والتشطيب للتصميم المنفذ. 6

ا        .من القماش خلفيةبدون للتطريز  الجانب الجمالي:  ثانيا

1 
إضةافة  مةن القمةاش خلفيةةبةدون تحقيق أسةلوب التطريةز 

 جديدة ومبتكرة للمنتج.
     

      يترجم أسلوب التطريز أجزاء التصميم بدقة ووضوح. 2

      وتالحم بين التطريز والتصميم المنفذ.تحقيق عمق  3

ا  4 ا  تحقيق ملمسا ا  فنيا       للتصميم المنفذ. وجماليا

5 
تحقيق انسجام وترابط بةين التصةميم الزخرفةي والتصةميم 

 البنائي للمنتج المنفذ.
     

      يتناغم التصميم الزخرفي المنفذ مع التصميم البنائي. 6
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 (2ملحق رقم )

 ةالمنفذ اتنحو المنتج هاتيليراأصحاب الجراء استمارة آ
  

 موافق البنــــــــــود م
غير 

 موافق 

 -أوال : الجانب الجمالي للمعلقات النسجية :

   الحداثة.األصالة وعنصر  المعلقةيتوافر فى  1

   خلفيةيتحقق االنسجام فى توزيع الوحدات المكونة للمعلقة على ال 2

   بالتطريز إضافة جديدة فى مجال المعلقات. يعد التصميم المنفذ 3

   لوان العناصر المكونة للمعلقة مع بعضها البعض.أم ءتال 4

   مالءمة الشكل العام للمعلقة من حيث العناصر المكونة لها. 5

 -ثانيا : الجانب االقتصادي للمعلقات النسجية :

   تتميز المعلقة بسهولة العناية. 6

   بطول العمر االستهالكي. تتميز المعلقة 7

   تتحق فى المعلقة التوافق توافر الجانب الوظيفي. 8

   المعلقة لها قيمة اقتصادية عالية من حيث أسلوب التنفيذ. 9

   يتحقق فى المعلقة الحداثة والخروج عن المألوف فى األسواق. 10

 ( 3ملحم رق   
 أسماء السادة المحكمين

 الوظيفة االس  م
 جامعة ئلوان  –كلية االقتصاد المنزلي  –أستاذ المالبس والنسيج   مصطفى د/ وليد شعبانا. 1
 جامعة ئلوان –كلية االقتصاد المنزلي  –أستاذ المالبس والنسيج  رفاعي  أسمد ا.د/ سات  2
 جامعة عير شمس  –كلية التربية النوعية   –أستاذ المالبس والنسيج  الدسوقيا.د/  بة عاص   3
 جامعة المنصور   –كلية التربية النوعية   –أستاذ المالبس والنسيج  ا.د/ رشا عباس الجو رر  4
 جامعة الليوم –كلية التربية النوعية  –أستاذ المالبس والنسيج المساعد  عبد الحميدعلى ا..د/ سوزان  5
 جامعة المنوفية –لتربية النوعية كلية ا –أستاذ المالبس والنسيج المساعد  مبارك محمد نجيا ا.م.د/ رشا  6
 جامعة أسيو  –كلية التربية النوعية  –أستاذ المالبس والنسيج المساعد  الكحكي أسمد محمود ا.م.د/ ياسمين 7
 جامعة عير شمس  –كلية التربية النوعية   –أستاذ المالبس والنسيج المساعد  ا.م.د/ منصورة سيد سليمان 8
 جامعة الزقا يا  –كلية التربية النوعية  –أستاذ المالبس والنسيج المساعد   أ.م.د/ رساب محمد على 9

 
  



 
 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)                                        ، (ISSN 2314-7466) (Online)  

(303) 
 

 

The Possibility of Using Embroidery without a Background of Fabric for The 

Decorations of Folk Art Symbols in the Implementation of Textile Pendants in 

an Innovative Way 
 

A.P.D.Wessam Moustafa Abd El Mougod 
Assistant professor of clothing and textile, department of Home Economics-Faculty of Specific 

Education-Minia   University 
 

Abstract : 

The current research aims mainly to study the methods of embroidery without a 

background of cloth, and to apply these methods to the motifs of popular symbols, while studying 

the effect of using embroidery without a background of cloth to highlight the aesthetics of the 

decorations of popular symbols, and also to reach through the experimental study of the research to 

new innovations for weaving pendants. 

The research method was based on the descriptive and quasi-experimental approaches, 
as the descriptive method was used to describe the symbols of popular art, while the semi-
experimental method represented in the implementation of the textural suspensions. 

That there are statistically significant differences between: - 
• The seven pendants implemented in realizing the technical side of embroidery without a 

background of fabric according to the opinions of specialists. 
• The seven pendants implemented in achieving the aesthetic aspect of embroidery 

without a background of cloth according to the opinions of specialists. 
• The averages of the evaluation of the seven pendants implemented in achieving the 

aspects of the evaluation as a whole, according to the opinions of specialists. 
• The seven pendants implemented in achieving the aesthetic aspect of the textile 

pendants, according to the opinions of the owners of the galleries. 
• The seven pendants implemented in achieving the economic side of the textile pendants, 

according to the opinions of the owners of the galleries. 
• The average evaluation of the seven comments implemented in achieving the aspects of 

the evaluation as a whole, according to the opinions of the owners of the galleries. 
 

Key words: embroidery without a background of fabric - folk art - weaving pendants. 

 

 

 
 


