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 تصميمة  توليؼ البورترية اإلفريقي الممبد لعمؿ إرجونوميكية
 عبير راغب االتربى/ د              العجمي   / نيمو عبد الغنى د

 مستخمص البحث:

( التي تناوليا الفن اإلفريقي ليعبر بيا عن مالمح البورترية الظمىالصورة الظميمة )
صورة احتفظت بطاقة كامنو ضخمة يختصرىا ىي  وصفات بورترية المرأة االفريقية،

سماتيا حيث الشفاه الضخمة بورترية المرأة االفريقية ويصورىا بجمال لالخط الخارجي 
واالنف المفمطح والجبين العالي والشعر المجعد المنتشر أو الجدائل االفريقية المميزة، 
وضخامة الرأس وأغطيتيا الضخمة المتعددة الطبقات التي تتميز باالنسيابية الخطوط 

حيوية، المنحنية، إضافة الى ألوان اغطية الراس المستمدة من الطبيعة والتي تتميز بال
باتباع الموضة ، وخاصة الفتيات فين مولعات فئة الشباب يميث وراء كل ما ىو جديد

ولكن البد أن  وفي اطار االزمة االقتصادية اصبح لتجديد المالبس أىمية خاصة،
، ويعد التمبيد الزخرفي اتجاه جديد في تزين مسايره لمموضةو  بالحداثة التجديد يتميز 

سية مثمو كالتطريز، لو تاريخو لكنو غير متداول ودراساتو المنسوجات والقطع الممب
العممية محدودة، والن عممية التمبيد الزخرفية تعتمد عمى اضافة بعض شعيرات صوف 
لمنسيج والعمل عمي التحاميا سويا، لذا يمكن استخدامو في تجديد القطع الممبسية، 

مبسية مثل التبقع ببقع صعبو إضافة إلى امكانيو استخدامو في معالجو عيوب القطع الم
اإلزالة أو التمف والتمزق، لذلك ىدف ىذا البحث إلى دمج الفن اإلفريقي وفن التمبيد 

 تقنية التمبيد الزخرفيإرجونوميكية المالبس المجددة من خالل تطبيق الزخرفي لمتحقيق 
وغرز  تعمى قطع ممبسيو بخامات مختمفة إضافة الى االستعانة ببعض اإلكسسوارا

التطريز والطباعة الحرارية إلثراء عممية التمبيد، وأظيرت أراء المحكمين والفئة 
 تصميمة   المستيدفة فاعمية توليف البورترية اإلفريقي الممبد لعمل إرجونوميكية

  الكممات المفتاحية:
 البورترية  -        اإلرجونوميكية -        التمبيد-        الفف اإلفريقي- 
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Synthesis of Felting African portrait to create 

ergonomic design  
Dr. Nahla Abdel-Ghani Elagamey 

Dr. Abeer Ragheb Eletreby   

Abstract 

The silhouetted portrait (shadow portrait) that African art dealt 

with in order to express the features and characteristics of the 

African woman's portraiture, is an image that preserved a huge 

latent energy that is summarized by the outline of the African 

woman’s portrait and depicts it with the beauty of her features, 

where the huge lips, the flat nose, the high forehead, the 

widespread curly hair or the distinctive African braids, The head 

and its huge multi-layered hoods that are characterized by the flow 

of curved lines, in addition to the colors of the headdresses 

derived from nature and which are characterized by vitality, and 

as the youth group is panting behind everything new, especially 

girls, they are fond of following fashion and within the framework 

of the economic crisis, the renewal of clothes has become of 

special importance But the renewal must be characterized by 

modernity and fashionable, and the decorative felting is a new 

trend in decorating textiles and clothing pieces like embroidery, 

which has its history but is not circulated and its scientific studies 

are limited, and because the decorative felting process depends on 

adding some wool filaments to the fabric and working to weld 

them together, so it can be used. In the renewal of clothing items, 

in addition to the possibility of using it to address defects in 

clothing items such as BP staining It is difficult to remove or 

damage and tear, so this research aimed to integrate African art 

with the technique of decorative felting to achieve ergonomics of 

renewed garments by applying the technique of decorative felting 

to pieces of clothing with different materials in addition to the use 

of some accessories, embroidery stitches and thermal printing to 

enrich the felting process, and the opinions of the referees and the 

class showed The targeted efficacy of synthesizing the African 

sintered portrait to create ergonomic design 

Key Words:- 

-African art        - Felting      - Ergonomics -    Portrait  
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 مقدمة البحث:

 من العديد أجمع الفنون إذ تطور في واضحا أثرا أثرت الطبيعة األفريقية الساحرة
 باقي عن تميزه التي وخصائصو سماتو لو متميز فن األفريقي الفن ان عمى الفنانين
 خاماتو والمادية المتداخمة، إضافة إلي تنوع الروحية والقيم بالتراث مرتبط ألنو الفنون
الفطرة  من نابع طبيعي تجريدي الطبيعية، فيو فن بالبيئة الوثيق وارتباطو ومواده
 الفنية اإلفريقية، وقد ساىمت التصاميم الحياة بإيقاع العميق ومرتبطا الحيوي بطابعيا

 معاني التي تحمل والرموز واالقنعة واإلشارات والبيوت والحمي والمالبس األجسام عمي
الفن االفريقي من الفنون  (،2015وأخروف، ادىـ )خديجة األفريقي الفن ىوية تكوين في خاصة

وزخارفو  بنقوشو ىذا الفن أن الفنانون ، فقد ادركالمؤثرة عمي الكثيرة من المدارس الفنية
 القيم من عمى الكثير يحوي زاخرا زخرفيا فنا   منو جعمت وسمات بمعايير اتسمت التي

 لووكان وسيزار ومونيو،  التي أثرت في العديد من الفنانين، أمثال بيكاسو الجمالية
( التي 2014،غالية السباعى)وأكدت عمى ىذا .بصمات واضحة في أعماليم الفنية

لحديث كالمدرسة الواقعية والتعبيرية أظير تأثير الفن اإلفريقي عمى مدارس الفن ا
( من الفن اإلفريقي 2015وغيرىا من المداس الفنية، بينما استميمت )خديجة أدىم،

ىالة تصاميم لمثوب السوداني تتالءم مع الثقافة السودانية، واظيرت )
عالقة التبادلية بين الرموز األفريقية والتقنية المعاصرة لالستنسل ( ال2016،عبدالعزيز

 دوره الفن (2018شيبو، كما أظيرت )دينا ،ي الموحة الطباعية متعددة المستوياتف
( بدراسة تحميمو 2018والغرب" وقامت )خديجة أدىم، الشرق فنون إثراء في اإلفريقي

مكانية االستميام منيا  مقيم الجمالية لمرموز والزخارف اإلفريقية في التصميم المعاصرل وا 
رموز الفن  (2018داليا عفيفي، ) لتصميمات النسيج، وفي نفس السياق وظفت

ىالة ، وقامت )مبتكرة لوحدات اإلضاءة نسجيوصياغات تشكيمية  اإلفريقي في تحقيق
ي مفي التصميم الداخ اإلفريقيالقيم الجمالية لرموز الفن ( بتوظيف 2018،حامد

الرموز األفريقية كمصدر ( 2018،إيناس رزقكما استخدمت)  ،منشأت السياحيةمل
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وتقنيات زخرفة ، زخرفية متنوعة لإلليام في تصميم مالبس األطفال باستخدام أساليب
المالبس كثير ومتعددة، وتعد تقنية التمبيد من التقنيات القميمة االستخدام في الزخرفة، 

ٌد يالتمبفعممية ، (Arthur, 2001) ديبالتم حيث أنيا خاصية متوفرة في خامات الصوف فقط
في  الموجودةسد الثغرات الصوفية ل األقمشةٌز يتجيية عممل يةالضرور من العمميات 
-Enas El) ىٌرات الصوف عميلشع الفرصةق اتاحة يٌج عن طر يٌة النسيالقماش بعد عمم

Okda, 2017) ىتغطٌف التي يطبقة الحراش ٌد لوجودي، ترجع قدرة الصوف عمي التمب 
اقمشو ذات فتل ى ٌدا لمحصول عميتمب المنتجةٌرات، وقد تتطمب األقمشة  يالشع سطح

ب يٌ خفاء التركأو إ خفيفةٌو ياكثر اندماجا او اعطاء األقمشة  وبره سطح ولحمات
يا بإضافة ٌن مممسيو تحسأٌة سطحيا يٌوب بعض األقمشة  المراد تغطيعو  ىالنسج

 Mikeالممبدة  ريغ باألقمشةمقارنو  المنتجةوزن األقمشة   ادهيٌ ز  أوٌرات جذابو يتأث

Pailthorpe and Errol Wood, 2012)  ( التمبيد وفي وجود الحراشيف والثغرات  وتتم عممية
اليوائية وتحت تأثير الحرارة والرطوبة والضغط، يحدث التصاق بين الشعيرات ويتولد 

الشعيرات لمماء وانتفاخيا فتزيد احتكاك بين الحراشيف يساعدىا عمى ذلك امتصاص 
 يوقد وظفت)من (،2017)انصاؼ نصرومرونتيا ويسيل بذلك تشابكيا والتصاقيا  مطاطتييا

( أساليب التمبد التشكيمية في تصميمات لألوشحة غير منسوجة بتكوينات 2013حجی،
 الميزر( من خاصية التمبيد باستخدام طابعات 2016الجمل، ناھمبتكرة، واستفادت )چی

 قياسية،وتكمفة وبمواصفات  ووقت جيدبأقل  السيداتمطبوع ألقمشة  تصميمات لتنفيذ
مزدوج من  خاصية التمبيد في انتاج نسيج  (Hanan Amoudi,2018)بينما طبقت 

األخر بتصاميم ىندسية متساوية  لمطبقة والصوف من طبقتين إلحدى قطنية خيوط
( خاصية 2019ووظف)سعد العبد ،التبادل الطبقي ولوجيو وأخرى غير متساوية، 

 التمبيد في انتاج مشغوالت فنية باستخدام صوف المارينو، واستخدمت )شيماء
 السيدات، إثراء لشال الجمالية القيمة الصوف في إثراء تمبيد فن (2020السخاوي،

لممالبس عنصر ىام ولكنو البد أن ال يتعارض مع القيمة الوظيفية  الجمالية القيمة
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ة تساعد عمى تحقيق رضاء المستيمك عن المنتج، وأظيرت ونوميكيجر تحقيق إلممنتج، ف
( أىمية المالئمة اإلرجونوميكية لمشغولة الحمي من حيث مواءمة 2011)ىالة جميمة،

الشكل والحجم والوزن مع قياسات جسم الطفل في مواضع الزينة لو مثل: األذن والرقبة 
مشغولة الحمي والجانب الفسيولوجي  واليد والرأس، بدون إىمال المواءمة بين

عبد )والسيكولوجي واالجتماعي والثقافي لمطفل، وكذلك مراحمو السنية ونوعو، وأكد 
( حيث أوضح أن تحديد مواصفات الممبس وعوامل 2015العزيز جودة وأخرون، 

األمان لممين والمراحل العمرية المختمفة والعمل عمى توفيرىا يحقق أعمى قدر من 
( عمى أىمية العالقة المتبادلة 2016ة االدائية لمزي، بينما أكدت )رحاب اليبيرى،الكفاء

في عممية تصميم المنتج، وابتكرت )ىاجر  واالعتبارات األرجونومية  بين الجماليات
( تصميمات المالبس النسائية باستخدام الكروشيو األيرلندي 2019سالم واخرون، 

فييا عوامل الراحة والعناية الوظيفية كأحد مستوحاه من زخارف إسالمية توافرت 
تحديد أىم اعتبارات المالئمة ( ب2019وأخرون، وليد أنسيالمعايير اإلرجونومية، وأىتم )

والتوافق بين الطبيعة التشريحية لمواضع االرتداء بجسم المرأة ومفردات الحمي 
اإلرجونومية، بينما  بيدف حدوث الموائمة الزجاجية، من حيث الحركة والقدرة الفيزيائية

لالرتداء ومعالجة المشاكل القابمة ( عمى تطوير التقنيات 2019،أسامة نداركز )
المرتبطة بيا بناء عمى بعض االعتبارات اإلرجونوميكية لتمبى احتياجات المستخدم 
وتحقق مبدأ اإلنسان محور التصميم وتحقق لمرتدييا الراحة في االستعمال وسيولة 

المنتج  اإلرجونومية وجماليات الجوانب ةمية االرتداء، ونظر ألىمياالستخدام وقاب
بتوليؼ وتأثيرىا عمى قرار االرتداء خاصة في مجال المالبس، جاءت  فكرة البحث 

 تصميمة  البورترية اإلفريقي الممبد لعمؿ إرجونوميكية
 Problem of Researchمشكمة البحث 

 الراحة ًمن تأتي التي النفسية، الشعور بالمتعة في اساسي لمجوانب اإلرجونومية دور
 تميز األخرى التي الجمالية العوامل من والعديد وجودتو المنتج، واألمان في استخدام
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باستخدامو، وتعد  وتوفر االستمتاع بكفاءة، وظيفتو اداء وتؤثر في الخارجي شكمو
كبير في إظيار ليا من آثر المالبس من المنتجات اليامة عند معظم النساء لما 

إال أن رغبة في المالبس ا، وعمى الرغم من امتالك النساء العديد من وأناقتي ياجمال
نعكس ذلك عمى ال تنتيي وي بمظير متجدد دائما والبعد عن المملالتغير والظيور 

وتحويميا الى  تجديد المالبس المتوفرة المجوء إلىأصبح  لذاالنواحي االقتصادية، 
مسايرة لمموضة بطريقة مبتكر ومستحدثة تحقق الجانب الجمالي  يقةجديدة وأنمالبس 

 في البحث مشكمة صياغة واالقتصادي في ذات الوقت، ومن ىذا السياق يمكن
 التالية:   التساؤالت

 األفريقي الممبد في تجديد مالبس السيدات؟ فاعمية توظيف البورترية ما ىي .1
متعددة لتجديد مالبس السيدات من  إمكانية اجراء عممية التمبيد بخامات ما ىي .2

 خامات متعددة؟
 Aim of research  داؼ البحثىأ

 تجديد مالبس السيدات بطرق اقتصادية مبسطة  .1
تأثيرات لتجميل التشكيمية والنظم المونية إلعطاء التمبيد اساليب االستفادة من  .2

 المالبس السيدات
 Importance of Research   البحثأىمية 

  -في:  والغير منسوجة منسوجةال شعيرات الصوؼاستخداـ ف أىمية البحث في تكم
جماليات التصميم السطحي الذي يربط بين التصميم  تنفيذ عممية التمبيد إلبراز .1

تحقيق لوالنسيج من خالل التوليف والتجريب واستخدام األساليب التقنية المختمفة 
 الخامة والجوانب االبتكاريةالعديد من القيم التشكيمية التي تثري سطح 

كما يمكن  والتميز،بتكار الة اية لمحفاظ عمى حر يدو يال التقنياتىتمام باستخدام اال  .2
  .غيرةصفي اعداد مشروعات صناعية  يااالستفادة من

 المضاف. السطحيلتنفيذ التصميم معالجات جديدة و رح أفكار ط .3
المعالجات الفنية والخامات القاء الضوء عمى مصادر جديد من خالل امكانات  .4

 المستخدمة في زخرفة المالبس.
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 فروض البحث 
تحقق الجانب نحو السادة المتخصصين  استجابات توجد فروق دالة إحصائيا بين -1

 في المالبس الممبدة الوظيفي
تحقق الجانب نحو السادة المتخصصين  استجابات توجد فروق دالة إحصائيا بين -2

 دةفي المالبس الممب الجمالي
في  تحقق الجانب الوظيفيالفتيات نحو  استجابات توجد فروق دالة إحصائيا بين -3

 المالبس الممبدة
في  تحقق الجانب الجماليالفتيات نحو  استجابات توجد فروق دالة إحصائيا بين -4

  المالبس الممبدة
 حدود البحث

 15/12/2020إلى  15/11/2020بحث في الفترة من تطبيق ال :الحد الزماني
 (25 -18: يتم تطبيق البحث عمى مالبس فتيات من سن )الحدود الموضوعية
 تجربة الذاتية الحدود المكانية:

  Research Methodology :ة البحثيجيمن
 والتحميمي المنيج التجريبي في تنفيذ التصميمات والمنيج الوصفيعتمد البحث عمى ي

 المستخدمة. والخامات المنتجات والتقنية وتحميل في وصف
  البحث:دوات أ
 –خيوط صوف  –)مالبس نسائية االدوات االساسية والمساعدة في عممية التمبيد  .1

 خرز واكسسوارات(–خيوط تطريز  -قماش جوخ –ابرة التمبيد 
 البحث.لموقوف عمى مدى تحقيق اىداف وفروض  المنتجةتقييم لألعمال  اتاستمار  .2

 مصطمحات الدراسة 
 African art الفف اإلفريقي

الرتباطو بارزة،  المرأة مكانة احتمت فيو ،من أقدم الفنون يعبر عن واقع ممموسىو فن 
 الحياة نواحي مختمفيمكن فصل الفنون اإلفريقية عن  بسموك الفرد والمجتمع فال

دائم  كما أنو ،اإلفريقيتمبية متطمبات المجتمع ليدفو ي نفعيذو طابع فيو فن  اإلنسانية،
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توارثتو االجيال المتعاقبة، فأسيمت في إغنائو  القديمة،التطور مع االحتفاظ بأصولو 
  (٥٠٠٢ ،اسامة الجوىري). فكريًا وتشكيميًا بعفوية

 Felting التمبيد
ق ي  ٌج ع  ن طر يٌة النس  ي  القم  اش بع  د عمم يف   الموج  ودةس  د الثغ  رات  يٌد تعن  ي  ٌة التمبي  عمم

 ألي اف الص وف مت از بي اتخاص ية ، وى ذه الدي التمب يٌرات الصوف عميلشع الفرصةاتاحة 
 إل ى درة عم ى الرج وعقال تمنحيابشعيرات الصوف  وجود حراشيفى، لعن األلياف األخر 

 وجود الثغراتو تحت تأثير الحرارة والرطوبة والضغط  التشكيل طبيعتو األولى بعد عممية
وانتفاخي ا  ب ين الحراش يف يس اعد عم ى امتص اص الش عيرات لمم اء كتولد احتك ايية ائاليو 

ال المؤثرات و وبعد ز  ،ياقالتصاو الشعيرات  تشابك كفتزيد مطاطيتيا ومرونتيا ويسيل بذل
 (  Broadbent, D.,(2001) " متمبدة"ةمبتنكمش الشعيرات بشدة وتكون متمسكة ومتص

 Ergonomics: اإلرجونوميكية
ورفاىي  ة البش  ر، في  و ف  ن تص  ميم المنتج  ات وا  ت والمالب  س ى  و ف  ن التص  ميم لراح  ة 

 .(Martin Helander, 2006) واألشياء التي يتعامل معيا البشر بما يحقق الراحة واألمان،
  Portraitالبورترية: 

، وى و يعن ى ف ن الص ور الشخص ية، ى و ف ن رس م الشخص ية م ن أصل فرنسي كممةىي 
ال  ذي يرس  مو، ويعتب ر ف  ن البورتري  ة أح  د أن  واع  وجي و نظ  ر الرس  ام ف  ي شخص ية االنس  ان

 .(2020،سياـ حامد) الرسم المعقدة العتمادىا عمى تقديم الشخصية عبر مالمح الوجو.

 الخطوات االجرائية لمبحث تمثمت في المراحؿ التالية:
اختيار بعض القطع الممبسية المتوفرة لصياغتيا بشكل جديد مسايرا لمموضة  -1

 الحداثةحيث إنيا من أكثر الفئات التي تيتم بالتجديد و  الشبابمناسبا لفئة 
 ،  مسايره لمموضةو 

اختيار بعض تصميمات البورترية االفريقي، بحيث يكون التصميم مناسب كل   -2
قطعة ممبسيو، ثم تم التعديل بالتكبير والتصغير لمتصميم ليتالءم مع الحجم 

 والمساحة المراد التمبيد عمييا 
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لدى الباحثتين تجميع بواقي االصواف المنسوجة وغير المنسوجة المتاحة  -3
باإلضافة الى شراء بواقي االصواف المتواجدة عند بعض المحالت التي يتوافر 

 الستخداميا في عممية التمبيد.منيا قطعة وال يتم بيعيا 
تعانة تجميع بواقي خيوط التطريز والخرز واإلكسسوارات المختمفة التي يمكن االس -4

 بيا في التنفيذ
 التنفيذ: طريقة 

قطع ممبسية مختمفة من القطع المتوافرة في خزانة المالبس ولم  تم تنفيذ البورترية عمى
بنطمون جينز  -بموفر -تعد تستخدم لدى الباحثتين وبعض الزميالت )جاكيت جينز

 امةبأكثر من طريقة عمى أكثر من خ تى شيرت( –بموزة ممتون  –جاكيت ممتون  –
 وقد استخدمت الخيوط الصوفية في عممية التمبيد.  

 - أوال: التمبيد عمي األصواؼ:
يعد الصوف من أفضل الخامات الممبد عمييا وذلك الحتوائو عمى الحراشيف وبالتالي 
يسيل تشابكيا سويا مما يعطي نتيجة جيدة وتمبيد متماسك، وبالرغم من ان التمبيد 

منسوجة اال أن التمبيد بالخيوط المنسوجة ال غيرمعروف أنو قائم عمى شعيرات الصوف 
 ، كما في الشكل التالي.سكو أيضاالصوفية أعطي نتيجة جيده ومتما

 
 -ثانيا: التمبيد عمى الجينز: 

بعد األصواف واألقمشة المخموطة عمييا  يعد الجينز من أفضل الخامات الممبد
، ووجد أن عنيا يال غنبالصوف، كما أنو يناسب أكثر فئة الشباب فالجينز قطعو 

 نما الجينز الخفيفيسهل التلبيد عليه ويعطي نتيجة جيده، بيالجينز السميك 
بين خيوط الصوف  متوسطةأمكن التمبيد عميو باستخدام طبقو من الجوخ )كطبقو 

 ، كما في الشكل التالي.والقماش( والتمبيد عمييا
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 :رت ممتوفيشي ت عمىثالثا: التمبيد 

لمتمبيد لما تتميز بو من وجود وبره داخميو  المناسبةأقمشة الممتون من االقمشة تعد  
 تتمبد من شعيرات الصوف وبالتالي يتماسك التصميم مع السطح الخارجي لمقماش.

 أقمشة التريكو الصوفية: عمىرابعا: التمبيد 
اننا نواجو مشكمو واحده  تعد أقمشة التريكو من الخامات المناسبة لعممية التمبيد، اال

حل ىذه المشكل  أمكنوىي مطاطية القطعة مما يؤثر عمس شكل التصميم، وبالتالي 
 بالتمبيد

، كما في الشكل منتظم )العشوائي( الذي يتميز بعدم تكدس الخيوط في التصميمال غير 
 التالي

 
 األقمشة التريكو القطنية: عمىخامسا: التمبيد 

اقل الخامات قابمية لمتمبيد نظرا لنعومو سطحيا وخفتيا  القطنيتعتبر اقمشة التريكو 
الجوخ وقصو بشكل التصميم المختار والتمبيد عميو  استخدام قماشوبالتالي تم 

، كما في الشكل مع سطح القماش متماسكةوالقطعة  مقبولة النتيجةباألصواف فكانت 
 التالي.
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 السطح: ةمنتظماالقمشة السميكة غير  عمىسادسا: التمبيد 

نقل التصميم  لذا تم كبيرة،لكن نقل التصميم تمثل صعوبة  ،اقمشة مثالية في التمبيد ىي
 ا بعد االنتياء من التمبيد، كما في الشكل التالي.ثم اذالتي بغرز السراجة،

 
  في عممية التمبيد: المستخدمةالتقنيات 

 التمبيد المنتظـ: -1
بخطوط التصميم واتخاذىا كدليل عند يتميز التمبيد المنتظم بااللتزام 

  A). ، شكل )خطي أو بشكلسواء في اتجاه دائري  يدالتمب
 التمبيد العشوائي: 
بشكل عشوائي بدون االىتمام لخطوط  تأو الشعيراوضع الخيوط 

القطعة، كم تم تشعير الخيوط التصميم الخارجية ومن ثم تثبتيا مع 
 .(Bواستخداميا، شكل )أو قصقصتيا الي اطوال مختمفة 

 التمبيد العكسي:
القطعة، سطح  عمىمظيرية ظير التمبيد واظياره  عمىوىو االعتماد 

 (.Cشكل )
 :الطباعة
 وااللوانفي بعض التصميمات لوجود الكثير من التفاصيل ة الحرارية الطباع تاستخدم
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يصعب نقميا عن طريق  التي 
من  أكثر لمطباعةالكربون، فكانت 

ىدف في نقل التصميم بجميع 
تفاصيمو والوانو لسيولو التمبيد عميو 

  واضافو قيمة جمالية لمتصميم. وتزينو
 التطريز اليدوي:

استخدمت غرزه الفرع في اثراء بعض جوانب التطريز باالضافة 
 الي التطريز بالخرز خاصة في االكسسوارات. 

 
   المالبس المجددة أو المعاد صياغتيا                   

 الوصؼ المالبس المجددة مصدر االستمياـ

 
 

 (1تصميـ )
يجمع بيف  رت ميمتوف،يشسويت 

بالصوؼ  التمبيد المنتظـ والعشوائي
، وتـ استخدـ غرزة الفرع ةمنسوج

بينما في تحديد بعض األجزاء، 
 .لعمؿ االقراط الكسسواراتاستخدمت ا

 التي أخذت احجاـ مختمفة بطرؽ المائمةو الخطوط األفقية  بيفعمى العالقات الخطية الناشئة التصميـ  عتمد ي
في  لساخنة والباردة، حيث نرى قوة الموف األصفر الساخفا العالقة التبادلية بيف األلوافإضافة الى ، متنوعة تشكيمية
واألسود ، والمتمثمة في األزرؽ الموجودة في البورترية والمحايدة واف الباردةستمد قوتو مف األلا، الذي األرضية
 مممسيوأجواء  خمؽدورا أساسيا في  الخاماتولقد لعب ، مونيالتوافؽ كما ساىـ الموف األحمر تحقيؽ ال، والرمادي
حدث تناغـ ووحدة مما أالتصميـ، والواف خطوط الناجمة مف الدمج بيف  بالحركة والنشاط أكدت  الشعور  مختمفة

 بيف الشكؿ واألرضية 
 

 
 

 (2تصميـ )
ميمتوف يجمع بيف رت يشسويت 

التمبيد المنتظـ والعشوائي، بأصواؼ 
منسوجة وغير منسوجة عمى بورتريو 
مطبوع حراريا لمحافظ عمى تفاصيمو 
وألوانو، واستخدمت بو بعض 
 الفصوص إلضافة الممعاف واالضاءة.

بيف الخط والموف تعد العنصر الحيوي المحرؾ في التصميـ فتنوع الخطوط المقوسة والمائمة العالقة الناشئة 
 المونية الطاقات والمنحنية بألوانيا المتباينة تعتبر القوة المؤثرة عمى مسار حركة العيف في اتجاىات مختمفة، فتوزاف

األصفر  الموف مف كبيرة مساحة أكدتو سيادةوالتوافؽ الموني، الذي  الجو وحدة حققت واحد لونى نظاـ جمعيا التي
 متناغما لمقطعة الممبسية حيويا مما خمؽ إيقاعا ألواف متعددة مف مع مساحات صغيرة
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 (3تصميـ )
ممبد  صوؼ متوسط السمؾ()بموفر 

عمى ، تمبيد منتظـ بالصوؼ المنسوج
أشكاؿ شبو  معىيئة خطوط متوازية 

 دائرية

 مختمفة وفى اتجاىات مختمفة تشكيمية والمنحنية الممونة التي تـ توظيفيا التصميـ بطرؽالمستقيمة  لعب الخطوط
التصميـ والخمفية،  بيف تناغـ حدوث دورا في تشتت الرؤية، كما ساعدت األلواف الحارة مع األرضية المحايدة في

 الجسـ.  نحافة عمى إخفاء لمخطوط المختمفة في االتجاىات ةالموني كما ساىمت التباينات
 

 
 

 (4تصميـ )
ممبد بالصوؼ المنسوج، جاكت جينز، 

عمى ىيئة خطوط منحنية وأخرى شبو 
دائرية في اتجاه خط رسـ التصميـ 
واستخدمت بو بعض الفصوص إلثراء 

 الشكؿ الجمالي

 مف اإليقاع لعب التضاد الموني بيف األلواف المشتقة والمحايدة دور بارزا في ابراز جماليات التصميـ، فقد تحقؽ
 جميمة بنسبة الموف وتنظيـ توزيع ناتج عف حركي تواصؿ أعطى مما المساحات في الموني التبايف استخداـ خالؿ

 مف صغيرة مف خالؿ نسبة توزيع المساحات الداكنة والمضيئة فقد استخدمت مساحة فاالتزا وتحقؽ متوافقة، 
 تحديد عالقة في الموف ساعد وقد الموني، الجو وحدة يحقؽ مما األلواف الداكنة مف كبيرة مساحة األبيض مع الموف

برازىا وتأكيدىا باألرضية الزخرفية المفردة  الموف مساحة في األرضية وسط الفاتح الموف مساحة خالؿ سيادة مف وا 
 .حركتيا مسارات وتوجيو الشكمية العالقات في تحديد ساعد كما. الداكف

 
 

  (5تصميـ )
ممبد بالصوؼ جاكيت ميمتوف، 

عمى ىيئة خطوط منحنية المنسوج، 
شبة زنبركيو وأخرى مموجة شبة 

 دائرية 

 التباينات الموني، كما ساعدت التوافؽ حقؽ لونى واحد مخطط ضمف تقع االلواف مف متنوعة مجموعة استخداـ
سريع  خمؽ ايقاع مما والباردة الساخنة لأللواف واالرتداد لخاصتي التقدـ نظرا بالحركة احساس اعطاء فيالمونية 

 توازف خالؿ مف االتزاف لمحركة أكده مسار الخطوط الشبة زنبركي الذى أنشأ نقطة طرد مركزي الخارج، وتحقؽ
 الزخرفية المفردات بيف العالقات في تحديد كما ساىـ الموف الفاتحة، المساحات وسط القاتـ األلواف التوزيع

 تؤثر التي االلواف دالالت مف خالؿ الحجوـ وتنوع الفراغية باألبعاد تأثيرات احداث في ا وكذلؾتتخممي التي والفراغات
 شكؿ المنتج.  عمى

 

 
 

 (6تصميـ رقـ )
 ممبد بالصوؼ المنسوج بنطموف جينز

تمبيد منتظـ إلبراز شكؿ الشعر 
ومالمح الوجو، باستخداـ خطوط 

 متوازية وأخرى منحنية شبة مقوسة

 وتركيز جذب كما يعطى الشكؿ متحرؾ بأف يشعر المشاىد يجعؿ مطرد تنظيـ في المنحنية الخطوط مجموعة استخداـ
االتجاه، بينما أضافت الخطوط المتوازية قوة وحركة كامنة مما أضاؼ ديناميكية وايقاع أكثر لمتصميـ، أما  ىذا في

 ناتج عف حركي األحمر الساخف فحققت تواصؿ التباينات المونية مف خالؿ استخداـ األلواف المحايدة مع  الموف
 الفاتح  كما مع داكف تناسب مساحات الموف مف خالؿ فاالتزا وتحقؽ ومتوافقة جميمة بنسبة الموف وتنظيـ توزيع
برازىا وتأكيدىا باألرضية الزخرفية المفردة تحديد عالقة في الموف ساعد  الفاتح الموف مساحة خالؿ سيادة مف وا 
 الداكف الموف مساحة وسط
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 (7تصميـ رقـ)
 ممبد بالصوؼ المنسوج، شاؿ بوكميت

خطوط شبو دائرية وأخرى  ةعمى ىيئ
منحنية شبة مقوسة، موزعة بطريقة 

وتـ استخدـ غرزة الفرع في  عشوائية
 الشكؿ الظمي لمبورتريةتحديد 

 الخطوط المنحنية والمقوسة مكونة اشباه دوائر ينمو منيا مجموعة مف نقطة مركزية مف النمويعتمد التصميـ عمى 
لواف مف األ  مجموع، منفذة بمتوالدة مف الصفر عند المركز تزداد في الحجـ كمما اتجينا لمخارج غير منتظمة

 وحققت المونيزيادة قيـ التبايف عمى خمفية محايدة مف الموف األسود ساىمت في المدمجة بيف األبيض واألسود 
مساحات مختمفة.  فيع الموف يظير مف تكرار توز  الذية يو ياحساس بالحركة والح الذي أعطى عيالسر  اإليقاع

وساعد عمى ذلؾ تقاطع الخطوط ي، عبيمتكاممة تتمتع باتزاف ط لونيةوتحقؽ االتزاف مف خالؿ استخداـ مجموعة 
 ءعند نقط االتقا تماسث حدو  مما زاد مف ارتباط الخطوطو المنحنية والقوسية، وتحركيـ في اتجاىات متبادلة، 

مساحات متنوعة في الحجـ والتأثير الموني، وقد لمخارج، مما خمؽ بينيـ كمما اتجينا  ابعدىا الزواي تنفرجالمركزية 
 .بيف األشكاؿ عمى ترابط ووحدة التصميـ التماسأكد 
 

 
 

 (         8تصميـ رقـ )         
 ممبد بالصوؼ المنسوج،جاكيت جينز 

خطوط منحنية  ةتمبيد منتظـ عمى ىيئ
لينو تظير كتموجات البحر، يستخدـ 
الجاكيت عمى الوجييف وجيو تمبيد 

 خيوط ووجو تمبيد عكسي                         

لعبت الخطوط المنحنية دورا محوريا في تقسيـ مساحة التصميـ إلى أجزاء عشوائية مختمفة المساحات ساىـ في 
 حركي حيوي نتيجة امتزاج تواصؿ األلواف والخطوط في اتجاىات مختمفة باألرضية، كما خمقت حركةربط التصميـ 

المونية  التباينات خالؿ لمخطوط، و تحقؽ اإليقاع  والتناغـ في التصميـ مفالمختمفة  الطاقات الناتجة عف األوضاع
 مساحات في الواحد توزيع الموف تكرار ؿخال  مف االتزاف وتحقؽ واحد لونى نظاـ األلواف التي يجمعيا لمجموعة
تأثير  احداث وشدتيا في كثافات االلواف في والتدرج والمساحات الحجـو تنوع ساعد متوافقة، كما بنسب متعددة

حركي، واضيؼ الى ذلؾ ظيور المالمس الخطية عمى شكؿ تشيير أو تظميؿ في التمبيد العكسي فقد أظير تبايف 
وتنوع في القيـ الظمية الناتجة مف اختالؼ شكؿ وحجـ الخطوط التي اختمفت نتيجة تقارب القيـ الظمية لمخطوط 

 الختالؼ كثافتيا وسمكيا 

 
 

 (9تصميـ رقـ )
ممبد بالصوؼ تي شيرت بولو قطني 

 ةتمبيد منتظـ عمى ىيئ المنسوج،
خطوط حمزونية بشكؿ شبة مستقيـ 
وخطوط مقوسة بشكؿ دائرية مع 

 خطوط منحنية بشكؿ شبو افقية

مساحات الحمزونية مدمجة بشكؿ شبة مستقيـ تأخذ العالقة بيف مجموعة مف الخطوط  التصميـ عمىيعتمد 
، يوجد عمى طرفة األخر خطوط منحنية مثمث شبوخط مائمة يكوف ترتكز عمى  االلواف،مستطيمة متوازية مختمفة 

 المونية لأللواف التباينات ساعدت ، وقدلقاء بيف قوتيف في اتجاىيف متعارضيفبشكؿ شبو افقية فيظير عمى شكؿ 
 حقؽ اإليقاع مما والباردة الساخنة لأللواف واالرتداد دـلخاصتي التق نظرا بالحركة احساس اعطاء عمى المستخدمة

 المونية واالتجاىات المتضادة لمخطوط. الطاقات مف خالؿ توازف  السريع وتحقؽ االتزاف 
 

 
 

 (  10تصميـ رقـ )         
 ممبد بالصوؼ المنسوج،بموزة شمواه 

تمبيد منتظـ باستخداـ الخط المنحنى 
 بأشكاؿ شبة ىندسية مختمفة
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التصميـ عمى تأثيرات الخط المنحنى الذي أخذ أشكاؿ شبة ىندسية بأحجاـ وألواف مختمفة متماسة مع بعضيا يعتمد 
مع في مساحات مختمفة مما خمؽ إحساس بالحركة والحيوية والنشاط، وساىمت حياديات الموف األبيض المدمج 

توزيع األلواف  خالؿ الموف الساخف في عمؿ انسجاـ لونى يحقؽ اتزاف محوري وقد تحقؽ اإليقاع في التصميـ مف
 ىادئ. وخمؽ ايقاع ف الفاتح والداكفيعطى االحساس بالموازنة بمما أ بنسب متوافقةمساحات عمى ال

 
 

 (11تصميـ رقـ )
ممبد بالصوؼ  توب بدوف أكماـ

تمبيد منتظـ باستخداـ  المنسوج،
خطوط حمزونية ومنحنية بأشكاؿ 

 شبة ىندسية مختمفة

التصميـ عمى تأثيرات الخطوط الحمزونية والمنحنية بأحجاـ وألواف مختمفة متماسة ومتراكبة مع بعضيا في يعتمد 
متعاكسيف عمى امتداد مسار الحركة  فمساحات مختمفة في شكؿ شبو زجزاجي حيث تظير انحناءاتيا في اتجاىي

الموني بيف  التبايف استخداـ خالؿ في التصميـ مف اإليقاع مما خمؽ إحساس بالحركة والحيوية والنشاط، وقد تحقؽ
عف  ناتج حركيعطى تواصؿ أمما )الرمادي + األبيض+ األسود(،  واالصفر( والحيادية )األحمر +األلواف الساخنة 

 متوافقة جماليةبنسبة الموف  وتنظيـ توزيع

  

 (12تصميـ رقـ )
 ممبد بالصوؼ المنسوج، جاكيت جينز

مختمؼ االحجاـ تمبيد منتظـ 
باستخداـ خطوط حمزونية ومنحنية 
وزجزاجية مع إضافة بعض الفصوص 

 إلثراء الشكؿ الجمالي

تماسيو تالحميو بأشكاؿ شبة عالقة  تأثيرات الخطوط الحمزونية والمنحنية والزجزاجية مف خالؿ عمىالتصميـ  يعتمد 
والوحدة والتوافؽ  اإليقاعي التناغـ حقؽمما لونية تدمج بيف األلواف الحيادية والحارة،  تبادليةىندسية في عالقة 

الموف الواحد فى  توزيعتحقؽ االتزاف مف خالؿ تكرار ، و مختمفة اتجاىات فيلواف لأل  الحركيتواصؿ ال أكده الذى
التي تظير مف خالؿ انتشار  تأثيراتياباختالؼ  المونيةبنسب متوافقة ومف خالؿ توازف الطاقات مساحات متعددة 

براز  تأكيد فيحجاميا المتعددة، وقد ساعد الموف أاالشكاؿ اليندسية ب و مسارات يوتوج الشكميةالعالقات  وتحديدوا 
 .ةحركال

 
 

 (13تصميـ رقـ )
 ممبد بالصوؼ المنسوج شيميز جينز

تمبيد منتظـ باستخداـ خطوط منحنية 
مع بعض غرز التطريز إلثراء الشكؿ 

 الجمالي

 لعبت الخطوط المنحنية دورا محوريا في تقسيـ مساحة التصميـ إلى أجزاء منتظمة مختمفة المساحات بطرؽ
واألرضية، وقد  الشكؿ بيف ظاىري تبايف وجود إلى باإلضافة النسيج عمى بارزة ذات حدود متنوعة، بنقوش تشكيمية

ساىمت حياديات الموف األبيض المدمج مع الموف األحمر الساخف واألسود الحيادي في خمؽ انسجاـ لونى حقؽ 
 في التنوع نتيجة حركي الذي بدورة خمؽ تأثير بنسب متوافقة،متعددة توزيع األلواف ال خالؿ اتزاف وايقاع محوري مف

 والمساحات. المونية والحجـو الدرجات
 

 
 

 (14تصميـ رقـ )
ممبد  توب ىاي كوؿ مف الصوؼ

تمبيد منتظـ  بالصوؼ المنسوج
باستخداـ خطوط منحنية وزجزاجية 
مع بعض غرز التطريز إلثراء الشكؿ 

 الجمالي
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 لعبت الخطوط المنحنية دورا محوريا في تقسيـ مساحة التصميـ إلى أجزاء منتظمة مختمفة المساحات بطرؽ
الشكؿ واألرضية، وقد ساىمت األلواف الحيادية )األبيض  بيف ظاىري تبايف وجود إلى اإلضافةمتنوعة،  تشكيمية

واألسود ( مع الموف األحمر واألصفر الساخف واألسود باإلضافة الى الموف األزرؽ المدمج مع األبيض في خمؽ 
التي تظير مف خالؿ  تأثيراتياباختالؼ  المونيةتوازف الطاقات  خالؿ انسجاـ لونى حقؽ اتزاف وايقاع محوري مف

براز  تأكيد فيحجاميا المتعددة، وقد ساعد الموف أاليندسية بشبو انتشار االشكاؿ   الشكميةالعالقات  وتحديدوا 
 .ةحركالو مسارات يوتوج

 
 

 (15تصميـ رقـ )
ممبد بالصوؼ ىاي كوؿ مف الصوؼ 

تمبيد منتظـ باستخداـ  المنسوج
خطوط الرأسية مع إضافة بعض 
الفصوص وورد الستاف إلثراء الشكؿ 

 الجمالي

بارزة، بنيايات مقوسة نصؼ  الرأسيةالمستقيمة المتراصة عمى شكؿ أقالـ الخطوط تالحـ عمى التصميـ يعتمد 
حركي يمثؿ جزء مف محيط الدائرة، دائرية متكررة حوؿ الخطوط الرأسية، مما خمؽ حركة دائرية منتظمة حوؿ مركز 

 مبتعدا عف مركز التصميـ متجيا نحو الخارج، وساىـ التضاد الموني بيف الموف األبيض واألسود وأحمر في اعطاء
لمخمؼ أحدثة تكرار الموف األبيض وأحمر الفضي وسط  واالرتداد لألماـ لخاصتي التقدـ نظرا بالحركة احساس
 األسود. 

 
 

 (16)تصميـ رقـ 
 ممبد بالصوؼ المنسوج بنطموف جينز

تمبيد منتظـ باستخداـ خطوط مقوسة 
 عمى شكؿ دائري

التصميـ عمى النمو واالنطالؽ مف منطقة مركزية تنمو منيا مجموعة مف الدوائر البارزة المتكونة مف تالحـ يعتمد 
المقوسة، مما خمؽ نوع مف المقوسة المتالحمة بنيايات مقوسة نصؼ دائرية متكررة حوؿ الخطوط الخطوط 

التأثيرات الحركية الدائرية المنتظمة النابعة مف مركز الدائرة متجو نحو الخارج، مرتكزة عمى خطوط منحنية أفقية 
تمثؿ حركة موجية متجية نحو الخارج وأضاؼ الموف األسود عمى خمفية زرقاء نوع مف التأكيد والتركيز عمى 

 التصميـ.

 
 

 (17تصميـ رقـ )
غير ممبد بصوؼ  شاؿ بوكميت

تمبيد منتظـ باستخداـ  منسوج،
 خطوط منحنية حمزوني 

التصميـ عمى تأثيرات الخطوط المنحنية الحمزونية بأحجاـ وألواف مختمفة في شكؿ شبو زجزاجي حيث تظير يعتمد 
متعاكسيف عمى امتداد مسار طولي فيو اتجاه حركي تزداد ديناميكيتو كمما تغيرت ايقاعات  فانحناءاتيا في اتجاىي

الخط، وساىمت حياديات الموف األبيض المدمج مع الموف االرضية السوداء في عمؿ انسجاـ لونى حقؽ اتزاف 
يقاع محوري في التصميـ  وا 

 
 
 
 
 
 

*++-9 뒴3 خالؿ في التصميـ مف اإليقاع والحيوية والنشاط، وقد تحقؽمسار الحركة مما خمؽ إحساس بالحركة 
  حياديات الموف األبيض مدمج مع األلواف الساخنة لعمؿ انسجاـ لونى يحقؽ اتزاف وقاع في التصميـ استخداـ

 

 (18تصميـ رقـ )
 بالصوؼ المنسوججاكيت جينز ممبد 

تمبيد منتظـ عمى ىيئة خطوط منحنية 
مع إضافة بعض العمالت الذىبية 

 الشكؿ الجمالي  ءالمستديرة إلثرا

 قوه حركية كامنةوالمنحنية المتالحمة المتوازية التي أظيرت  المستقيمة التصميـ عمى تأثيرات الخطوطيعتمد 
إضافة إلى الخيوط المضفره الى تمثؿ شكؿ جدائؿ شعر االفارقة والتي  إيقاعاتيا وأصبحت أكثر ديناميكية مع تغير

أظيرت مالمس وكثافات سطحية متنوعة بيف البارز والغائر المشكمة مف ألواف متباينة فيما بينيا، وقد تحقؽ اتزاف 
 في الموف ساعد مع وقد لوف فاتح والعكس مف كبيرة مساحة داكف مع لوف مف صغيرة دخوؿ مساحة مف خالؿ

برازىا وتأكيدىا باألرضية الزخرفية المفردة تحديد عالقة خالؿ التباينات المونية باإلضافة الي العمالت الذىبية  مف وا 
 في منطقة الرقبة الت اضافت إنياء حركي مميز.
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 (19تصميـ رقـ )
تي شيرت صيفي قطني، ممبد 

مع الياؼ الفايبر  بالصوؼ المنسوج
الصناعي المصبوغ تمبيد منتظـ عمى 

 ىيئة خطوط منحنية ومستقيمة

المستقيمة المتراصة عمى شكؿ أقالـ افقية بارزة، بنيايات مقوسة نصؼ دائرية الخطوط تالحـ عمى التصميـ يعتمد 
مف محيط الدائرة، مبتعدا متكررة حوؿ الخطوط الرأسية، مما خمؽ حركة دائرية منتظمة حوؿ مركز حركي يمثؿ جزء 

عف مركز التصميـ متجيا نحو الخارج، وأضافت الخامات المختمفة مالمس وكثافات سطحية متنوعة بيف البارز 
 والغائر، كما ساىـ التضاد الموني الذي أحدثة وجود األلواف الداكنة عمى خمفية مف الموف األبيض في اعطاء

 الحوار حالة خالؿ في التصميـ مف حقؽ ديناميكية لمخمؼ مما واالرتداد اـلألم لخاصتي التقدـ نظرا بالحركة احساس
 والمظممة . المضيئة المساحات بيف

 

 

 (20تصميـ رقـ )
بالصػػػوؼ بمػػػوفر مػػػف الصػػػوؼ، ممبػػػد 

تمبيػػػػد منػػػػتظـ عمػػػػى ىيئػػػػة  المنسػػػػوج
خطػػػوط مقوسػػػة ومسػػػتقيمة. ب ضػػػافة 
إلػػػػى بعػػػػض شػػػػرائط التػػػػزييف إلثػػػػراء 

 القيمة الجمالية
 قوه حركية كامنةوالمنحنية المتالحمة المتوازية التي أظيرت  المستقيمة تأثيرات الخطوط عمىالتصميـ يعتمد 

، تالقت مع الحركات الدائرية المنتظمة النابعة مف مركزي الدائرتيف مف إيقاعاتيا وأصبحت أكثر ديناميكية مع تغير
المقوسة المتالحمة بنيايات مقوسة نصؼ دائرية طوط الخمنطقة النمو واالنطالؽ مركزية المتكونة مف تالحـ 

متكررة حوؿ الخطوط المقوسة، مما خمؽ نوع مف التأثيرات الحركية المنتظمة متجو نحو الخارج، وساىمت التباينات 
لمخمؼ  واالرتداد لألماـ لخاصتي التقدـ نظرا بالحركة احساس المونية بيف الموف األبيض واألسود وأحمر في اعطاء

 دثة تكرار الموف األبيض وأحمر وسط األسود الذى ساىـ فيو تنوع المالمس وكثافات الخامات. أح

 
 

 (21تصميـ رقـ )
 بالصوؼ المنسوجفستاف أبيض ممبد 

تمبيد منتظـ عمى ىيئة خطوط منحنيو 
 ومستقيمة

المنحنية التي أخذت أشكاؿ  والخطوطالمتالحمة المتوازية الرأسية  المستقيمة تأثيرات الخطوط مىالتصميـ عيعتمد 
شبة ىندسية بأحجاـ وألواف مختمفة متماسة مع بعضيا في مساحات مختمفة مما خمؽ إحساس بالحركة والحيوية 

بشكؿ  المنحنة الخطوط والنشاط، وقد أسيـ استخداـ التصميـ بشكؿ عكسي ووضعو باالستطالة لخطي الجنب تنظيـ
االتجاه الطولي واكد عمى ذلؾ  في التركيز مما جذب متحرؾ ألعمى واسفؿالشكؿ  اعطي إحساس بأف مطرد في

التبايف الموني بيف األلواف القاتمة المستخدمة والموف األبيض في األرضية في تحقيؽ نوع مف الخداع البصري لتقميؿ 
 حجـ خط الوسط. 

 

 
 

 (22تصميـ رقـ )
بموزه تريكو مف الصوؼ الخفيؼ ممبد 

تمبيد منتظـ عمى  بالصوؼ المنسوج
ىيئة خطوط منحنيو ومستقيمة مع 

 قماش الجوح االبيض

والمنحنية المتالحمة المتوازية التي أخذت أشكاؿ شبة ىندسية  المستقيمة تأثيرات الخطوط عمىالتصميـ يعتمد 
بأحجاـ وألواف مختمفة متماسة مع بعضيا في مساحات مختمفة مما خمؽ إحساس بالحركة والحيوية والنشاط 

 المجموعة في المونية التباينات ، وحققتإيقاعاتيا وأصبحت أكثر ديناميكية مع تغير قوه حركية كامنةوأظيرت 
متعددة،  اتجاىات في االلواف خالؿ حركة مف وكذلؾ والحيوية بالحركة والتناغـ واحساس االيقاع المونية المستخدمة

 وحدة حقؽ ما واحد لونى نظاـ واأللواف التي يجمعيا التصميـ في المونية الطاقات توزاف خالؿ مف وتحقؽ االتزاف
 الموني. الجو
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 (23تصميـ رقـ )
بموزه مف الصوؼ الخفيؼ ممبد 

تمبيد منتظـ عمى  بالصوؼ المنسوج
 ىيئة خطوط منحنيو 

المستقيمة التي أخذت أشكاؿ شبة ىندسية بأحجاـ وشكاؿ متعددة في مساحات  التصميـ عمى تأثيرات الخطوطيعتمد 
 ر ديناميكية مع تغيروأصبحت أكث قوه حركية كامنةمختمفة مما خمؽ إحساس بالحركة والحيوية والنشاط وأظيرت 

 والحيوية بالحركة وتناغـ واحساس ايقاع لأللواف المحايدة عمى أرضية ساخنة المونية التباينات ، وحققتإيقاعاتيا
 في المونية الطاقات الموني مف خالؿ توازف الجو متعددة، وتحقؽ وحدة اتجاىات في االلواف خالؿ حركة مف

  واحد. لونى نظاـ واأللواف التي يجمعيا التصميـ

 

 

 (24تصميـ رقـ )
 بالصوؼ المنسوجبموزه ميمتوف ممبد 

تمبيد منتظـ وتمبيد عكسي عمى ىيئة 
خطوط شبو مستقيمة ومنحنيو عمى 
بورتريو مطبوع حراريا لمحافظ عمى 

غير منتظمة والخطوط المنحنية الحرة الممتدة بميونة في أكثر مف اتجاه بصورة  تأثيرات الخطوط عمىالتصميـ يعتمد  تفاصيمو
المستقيمة التي اخذت اتجاىات رأسية وافقية مما خمؽ حركة ديناميكية دائرة مفتوحة في أكثر مف اتجاه مما خمؽ 

 التباينات الخطوط، وحققت إيقاعات ديناميكية تغيرل كامنةالحركية القوه إحساس بالحركة والحيوية والنشاط نتيجة ال
مف خالؿ  والحيوية بالحركة متناغما وشعور إيقاعا لألرضية مع الموف األصفر الساخفلأللواف المحايدة  المونية
 . التصميـ لأللواف المحايدة في المونية الطاقات خالؿ مف متعددة، وتحقؽ االتزاف اتجاىات األصفر في الموف حركة

 
 

 (25تصميـ رقـ )
غير بالصوؼ بموزه ميمتوف ممبد 

ى المنسوجة تمبيد عشوائي عم
بورتريو مطبوع حراريا لمحافظ عمى 

مف جانب مف  تنبثؽ مف مراكز ونقط متفرقة أو تتفرع مف أكثرتأثيرات الخطوط المتشعبة التي  تصميـ عمىاليعتمد  تفاصيمو. 
انتشارىا  درجة فيوبمسارات مختمفة تتنوع  اتجاهأكثر مف  فيومتداخمة  حركة منتشرة فيوتمتد أو أكثر خط واحد 

لتظير في شكؿ عشوائي، مما خمؽ حركة ديناميكية دائرة مفتوحة في أكثر مف اتجاه وخمؽ شعور بالحركة والحيوية 
أجواء  خمؽدورا أساسيا في  الخاماتلعب الخطوط، و  إيقاعات ديناميكية تغيرل كامنةالحركية القوه والنشاط نتيجة ال

 التباينات وحققت ،وأظيرت شكؿ الشعر الطبيعي بخطوطو المنحنية شاط بالحركة والنأكدت  الشعور  مختمفة مممسيو
 خالؿ توزاف مف وتحقؽ االتزاف والحيوية بالحركة والتناغـ واحساس االيقاع المونية المستخدمة المجموعة في المونية
 التصميـ. في المونية الطاقات

 :استبانة القطع الممبسية الممبد عمييا لمحاور والثبات الصدؽ 
من األساتذة  (15المنتجة من قبل عدد )تقييم لألعمال ل تم تطبيق استبانة

بيدف كمستيمكين  (25 -18سن )الفتيات من ( من 75)وكذلك عدد ، نمتخصصيال
  في إبداء الرأي

 الجانب الوظيفي والجمالي  مدى تحقق 
 وضع لقياسو ما قياس االستبانة عمى قدرة بيا يقصداالستبانة:  صدؽ
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 لكل الكمية بين الدرجة االرتباط معامالت حساب بو : يقصدالداخمي االتساؽ صدؽ
 االتساق صدق حساب تم وقد الكمية لالستبانة، والدرجة محاور االستبانة من محور

 .بيرسون االرتباط باستخدام معامل الداخمي
 استبانة السادة المحكميف لمحاور والثبات الصدؽ

 محكميفلم إرجونوميكية البورترية الممبدالستبانة  الكمية والدرجة بند كؿ درجات بيف االرتباط معامؿ( 1)جدوؿ
 الداللت الارجباط معامل العبارة

 ألاول: الجاهب الىظيفي لللطع امللبسيت امللبد عليهااملحىر 
جىاسب الىاحيت الىظيفيت للخصميم مع الشكل العام لللطعت امللبسيت امللبد 

 عليه.
*0.665 0.05 

 0.001 0.763** امللبسيت امللبد اللطعتجدىاسب جلىيت الخلبيد مع خامت 

 0.001 0.802** امللبد عليها تامللبسيجدىاسب الخاماث املسخخدمت مع اللطعت 

 0.001 0.845** الجامعاث.ًىاسب الخصميم الزخرفي فئت طالباث 

 0.05 0.663* ًصلح الخصميم لعرضت في السىق املحليت.

ر املالبسمالئمت   0.001 0.89** الخلبيد لخجدًد أو إعادة جدٍو

 الثاوى: الجاهب الجمالي لللطع امللبسيت امللبد عليهااملحىر 

ت   0.949** بالحداثت     امللبد ًخميز البىرجٍر
 

0.001 

 0.001 0.94** ٌعد الخلبيد اثراء ملجال الخصميم الزخرفي 

ر   0.001 0.678** املالبسمالئمت الخلبيد لخجدًد أو إعادة جدٍو

 0.001 0.733** مالءمت الفكرة الخصميميت للخىظيف امللترح.

ت الزخرفيٌعد   0.657* لللطعت امللبسيت امللبد عليها  جماليت جدًدةاضافت  البىرجٍر
 

0.05 

ت الزخرفيًحلم   0.001 0.84** هىعا مً الخميز وألاصالت. البىرجٍر

ت الزخرفيبين  واوسجامًخىفر جىاغم   0.001 0.83** واللطعت امللبسيت امللبد عليها البىرجٍر

 0.661* اللطعت امللبسيت. علىجىاسب أبعاد الخصميم الزخرفي املضاف 
 

0.05 

 0.001 0.92** بليم جماليت وحشكيليت امللبسيتاللطعت  املضافت اثرثجىىع مالمس الخاماث 

 0.05) مستوى) عند إحصائيا داؿ (0.01)           *مستوى عند إحصائيا داؿ      **

 0.05:)مستوى  عند دالة كميا االرتباط معامالت أن الجدول السابق من ويتضح
  .االستبانة محاور وتجانس وثبات صدق عمى يدل ( مما0.01

 نفسيا مع تناقضيا وعدم قياسيا لما وضعت لو في االستبانة دقة بو ويقصدالثبات: 
 خكرونبا امعامل ألف طريق الثبات حساب وتم ،معمومات من تزودنا بو فيما واتساقيا

 المحكميف ة( يوضح قيـ معامؿ الثبات )ألفا كرونباخ( لمحاور استبان2)جدوؿ 
 الثبات معامؿ مةيق المحاور

 0.898 تحقق الجانب الىظيفي للقطع الملبسيت الملبد عليها

 0.905 الملبد عليهاالجانب الجمالي للقطع الملبسيت  تحقق

 0.9015 الكلي األداة ثباث

 مما المحاور لكل مرتفعة الثبات معامالت قيم جميع أن السابق الجدول من ويتضح
 .االستبانة ثبات عمى يدل
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 استبانة الفتيات لمحاور والثبات الصدؽ
 لمفتيات  البورترية الممبد إرجونوميكيةالستبانة  الكمية والدرجة بند كؿ درجات بيف االرتباط معامؿ (3)جدوؿ 

 الداللة االرتباط معامؿ العبارة
 ألاول: الجاهب الىظيفي لللطع امللبسيت امللبد عليهااملحىر 

 0.001 0.802** اللطعت امللبسيت امللبدة مالئمت لالسخخدام 

 0.001 0.763** مالئمت الخلبيد للخطبيم على كطع ملبسيه مخعددة.

السلللللللىق املحليلللللللت باعخبلللللللار  مسلللللللاًرا  ًصللللللللح الخصلللللللميم لعرضلللللللت فلللللللي
 للمىضت

**0.949 
 

0.001 

 0.05 0.665* سهىلت اسخخدام اللطعت امللبسيت بعد الخلبيد.

 0.001 0.733** هل جرغبين في ججدًد مالبسك باسخخدام جلىيت الخلبيد

 املحىر الثاوي: الجاهب الجمالي لللطع امللبسيت امللبد عليها
ت   0.001 0.845** الزخرفي مع امللبس امللبد عليهامالئمت البىرجٍر

ت الزخرفي مع اللطعت امللبد عليها  0.05 0.663* جيسجم ألىان البىرجٍر

ت الزخرفي  0.001 0.678** للملبسالخميز والخفرد امللبد  أضاف البىرجٍر

ت الزخرفي مللبد أضاف   0.001 0.89** للملبسملمسا مميزا البىرجٍر

ت أضاف   للملبسكيم جماليت امللبد  الزخرفيالبىرجٍر
 

*0.661 

 
0.05 

ت الزخرفي جصميم عصري مساًر الججاهاث املىضت  0.657* ٌعد البىرجٍر

 
0.05 

ت الزخرفي لفئت   0.001 0.84** الفخياثجدىاسب ألىان البىرجٍر

 0.001 0.83** لللطع امللبسيتصياغاث مبخكرة فً الخلبيد أضاف 

 0.05) مستوى) عند إحصائيا داؿ (0.01)              *مستوى عند إحصائيا داؿ     **

 ( مما0.01 0.05:)مستوى  عند دالة كميا االرتباط معامالت أن الجدول من ويتضح
 .االستبانة محاور وتجانس وثبات صدق عمى يدل

 نفسيا مع تناقضيا وعدم قياسيا لما وضعت لو في االستبانة دقة بو ويقصدالثبات: 
 خكرونبا امعامل ألف طريق الثبات حساب وتم ،معمومات من تزودنا بو فيما واتساقيا

 المحكميف ة( يوضح قيـ معامؿ الثبات )ألفا كرونباخ( لمحاور استبان4جدوؿ )
 الثبات معامؿ مةيق المحاور

 0.91 تحقق الجانب الىظيفي للقطع الملبسيت الملبد عليها
 0.907 الملبد عليهاالجانب الجمالي للقطع الملبسيت  تحقق

 0.909  الكلي األداة ثباث

 مما المحاور لكل مرتفعة الثبات معامالت قيم جميع أن السابق الجدول من ويتضح
 .االستبانة ثبات عمى يدل

 ولمفتيات  محكميفلمتقييـ المنتج  الستباناتالمعالجة اإلحصائية 
 )مناسب، مناسب الى حد ما، غير مناسب( تم التصحيح عمى مقياس ثالثي بأوزان

 المرجح لمتوسطاو واالنحرافات المعيارية ( عمى الترتيب، وتم حساب متوسط 3،2،1) 
لمتأكد من  لممقياس المتدرج الثالثي المستخدم مجموع االوزانوفقًا  )معامل الجودة(
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 مجلت البحىث في مجاالث التربيت الىىعيت

 تحميل التباينتحقق الجانب الوظيفي والجانب الجمالي في المنتجات البحثية استخدام 
 -:األحادي لممقارنة بين المنتجات البحثية وجاءت النتائج عمى النحو التالي

 ميف كأوال نتائج المح
  الوظيفيمدى تحقيؽ الجانب  -1 

 مدى تحقؽ الجانب الوظيفي في المنتجات البحثية وفقًا آلراء المحكميفيوضح  (5) جدول
المحور 
 األوؿ

رقـ 
 التصميـ

 مجموع
 األوزاف

 المتوسط
 المرجح

 االنحراؼ
 المعياري

المتوسط 
 الترتيب مستوى التصميـ المرجح

ييا
 عم

مبد
الم
ية 

بس
لمم
ع ا

قط
ي لم

ظيف
الو
ب 
جان

ال
 

  5 مناسب % 97.33 0.289 2.92 45  .1
 17 مناسب 94.73% 0.35 2.83 44  .2
 مكرر 5 مناسب % 97.33 0.289 2.92 45  .3
 7 مناسب % 96.85 0.289 2.92 45  .4
 18 مناسب 94.53% 0.35 2.83 44  .5
 1 مناسب % 100 0 3 ٥٦  .6
 13 مناسب 95.71% 0.35 2.87 ٥٤  .7
 21 مناسب 93.3% 0.41 2.8 ٥٤  .8
 25 مناسب إلى حد ما 86.7% 0.51 2.6 ٤٣  .9

 14 مناسب 95.71% 0.35 2.87 ٥٤  .10
 8 مناسب % 96.34 0.289 2.92 45  .11
 9 مناسب % 96.02 0.289 2.92 45  .12
 10 مناسب % 95.95 0.289 2.92 45  .13
 24 مناسب إلى حد ما %٩٣ 0.49 2.76 ٥٤  .14
 11 مناسب % 95.83 0.289 2.92 45  .15
 3 مناسب 98.87% 034 2.87 44  .16
 22 مناسب 91.98% 037 2.9 43  .17
 مكرر 22 مناسب 91.98% 037 2.9 43  .18
 15 مناسب % 95.65 0.35 2.78 ٥٤  .19
 19 مناسب 94.33% 0.35 2.83 44  .20
 12 مناسب % 95.75 0.289 2.92 45  .21
 مكرر 1 مناسب % 100 0 3 ٥٦  .22
 مكرر 3 مناسب 98.87% 034 2.87 44  .23
 20 مناسب 93.83% 0.35 2.83 44  .24
 16 مناسب 95.42% 0.35 2.78 ٥٤  .25

 أن نجدف المقترحة التصميمات حول المتخصصين السادة ( اتفاق أراء5يوضح جدول ) 
( 23)عدد  أن نيتب ثيح مرتفعة كانت المقترحة لمتصميمات الجودة معامالت مييتق 

% 91.98) نيب ما بنسبة جودة تراوحت ،(بمقياس تقييم )مناس عمى حصمواتصميم 
، بنسبة ) ما حد إلى ناسبمقياس تقييم )م عمى%( بينما حصل تصميمين 100 -



 

606 

 2021 مارسػ  والثالثوف الثالثػ العدد  السابعالمجمد 

 مجلت البحىث في مجاالث التربيت الىىعيت

يوضح تحقق الجانب الوظيفي في  مما %(،89-%  86.7) نيب ما جودة تراوحت
 راء المحكمين، ويرجع ذلك إلى أن الخامات المستخدمة في تنفيذ  وفقا تالتصميما

عممية التمبيد ساىمت في إخفاء بعض العيوب الموجودة في بعض المنتجات ودعمت 
مناطق ضعيفة في منتجات أخرى، إضافة الى ذلك فقد تم توظيف األلوان والخطوط 

 مستقيمة ممساىمة في إخفاء بعض العيوب الجسمية، فتم استخدام خطوطالزخرفية ل
 الظاىري الشكل لتكون متقابمة دوائر منحنية شكل مثمثات أو ومنحنية  متكررة مكونة

 اتجاىات يمكن بيا النظر في لمبورترية، كما تم االىتمام بتوزيع األلوان بحيث يتم تشتت
 الزاىية االنتباه باستخدام األلوان جذبخالل  الجسمية، من العيوب عمى التغمب
الشكل  بين ظاىر تباين وجود إلى باإلضافة النسيج في البارزة ذات الحدود والنقوش
السيكولوجي كل ىذا ساىم في تحقيق الجانب الوظيفي  بالخداع فيما يسمى واألرضية
 لممنتجات.

  جماليمدى تحقيؽ الجانب ال -2

 في المنتجات البحثية وفقًا آلراء المحكميف الجماليمدى تحقؽ الجانب يوضح  (6) جدول
 المحور
 الثاني

رقـ 
 التصميـ

 مجموع
 األوزاف

 المتوسط
 المرجح

 االنحراؼ
 المعياري

المتوسط 
 المرجح

مستوى 
 الترتيب التصميـ

ييا
 عم

مبد
الم
ية 

بس
لمم
ع ا

قط
ي لم

مال
الج

ب 
جان

ال
 

 مكرر 4 مناسب % 99 0.065 2.98 45  .1
 17 مناسب 94% 0.35 2.83 44  .2
 7 مناسب % 98 0.105 2.95 45  .3
 10 مناسب 96.4% 034 2.92 44  .4
 19 مناسب 92% 034 2.87 43  .5
 1 مناسب % 100 0 3 ٥٦  .6
 12 مناسب % 95.75 0.35 2.87 ٥٤  .7
 21 مناسب 91% 0.41 2.8 ٥٤  .8
مناسب إلى حد  87% 0.53 2.56 39  .9

 ما
25 

 مكرر12 مناسب % 95.75 0.35 2.87 ٥٤  .10
 مكرر 1 مناسب % 100 0 3 ٥٦  .11
12.  ٥٦ 3 0.209 97.3 % 

% 
 8 مناسب

 9 مناسب 96% 0.259 2.91 ٥٦  .13
 23 مناسب % 90 0.49 2.76 ٥٤  .14
 14 مناسب % 95 0.289 2.92 45  .15
 4 مناسب % 99 034 2.87 44  .16
 22 مناسب 9058% 037 2.9 43  .17
مناسب إلى حد  % ٩٣  0.50 2.66 ٥٤  .18

 ما
24 

 مكرر 14 مناسب % 95 0.35 2.78 ٥٤  .19
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 18 مناسب 93% 0.35 2.83 44  .20
 11 مناسب % 96 0.259 2.91 ٥٦  .21
 مكرر 1 مناسب % 100 0 3 ٥٦  .22
 6 مناسب % 98.5 034 2.87 44  .23
 20 مناسب 91.6% 0.35 2.83 44  .24
 16 مناسب % 94.7 0.35 2.78 ٥٤  .25
 أن نجدف المقترحة التصميمات حول المتخصصين السادة ( اتفاق أراء6يوضح جدول )

( 23)عدد  أن نيتب ثيح مرتفعة كانت المقترحة لمتصميمات الجودة معامالت مييتق 
 -%90) نيب ما بنسبة جودة تراوحت ،(بمقياس تقييم )مناس عمى حصمواتصميم 

، بنسبة جودة ) ما حد إلى ناسبمقياس تقييم )م عمى%( بينما حصل تصميمين 100
 تيوضح تحقق الجانب الوظيفي في التصميما مما %(،89-% 87) نيب ما تراوحت

التكامل بين عناصر تكوينية تختص بالنسب  راء المحكمين، ويرجع ذلك إلى  وفقا

التصميم ومدى تناغمو مع  متأصمة في بناء والتي ظيرتوالتكرار واإليقاع والتباين 
إحساس خمق لونية وظيفية جمالية قادرة عمى  القطعة الممبسية مما أعطى المنتج قيمة

تنفيذ  في ، فاأللوان المستخدمةالدقة والميارة ينعكس مباشرة في نفس المتأملو  بالتميز
لمسات أضافت االلوان حيث  لمتصميم الجمالية البورترية ساىمت في إبراز القيمة

 ألوان ، من خالل تباينوانفعاالت حيوية من إثارة النيائي، جمالية جديدة لممنتج وابعادا
 الوظيفي مع الغرض البنائي ويتفق لمشكل بصري اتزان يحقق بما البورترية والمنتج

 ويالئم طبيعة الفئة المستيدفة.
 استجابت السادة المتخصصيف لمتصميمات المقترحة نتائج تحميؿ التبايف لممقارنة بيف( 7جدوؿ )

 محاور
درجات  التبايف مصدر االستبانة

 الحرية
مجموع 
 المربعات

متوسط 
مستوى  F المربعات

 الداللة

الجانب 
 الوظيفي

 0.657 29.5 9 التصميمات فيب
 0.160 ..559 140 داخؿ التصميمات 0.01 4.257

 - 28.25 149 المجموع
الجانب 
 الجمالي

 0.702 29.5 9 التصميمات فيب
 0.180 .5292 140 داخؿ التصميمات 0.01 3.049

 - 32.85 149 المجموع
االستبانة 
 ككؿ 

 9.792 86.8 9 بيف المجموعات
 1.398 195.9 140 المجموعاتداخؿ  0.01 6.956

 - 282.7 149 المجموع
استجابت  بين (0.01) داللة مستوى عند إحصائية داللة فرق وجد( 7يوضح جدول )

السادة المتخصصين لمتصميمات المقترحة، مما يدل عمى تحقق كل من الجانب 
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الجمالي والوظيفي في التصميمات المقترحة، وتوضح القيم الكمية الستجابت السادة 
المتخصصين لمتصميمات المقترحة، فاعمية البورترية الممبد في تجديد المالبس واكسابيا 

المختمفة لمبورترييات  التشكيمية يرجع ذلك إلى الصياغاتنوع من التميز والعصرية، و 
أعمال مما أنتج  المختمفة الفنية واألساليب التقنياتن يب اإلفريقية التي نفذت بالتوليف

 استخدام بوضوح فيوالتي ظيرت  اإلفريقية الطبيعةمتنوعة ومبتكرة مستميمة من  فنية
العالقات  خالل نظم تتجسدالتي صميم تقنية التالجريئة، كما ساىمت ة ياأللوان القو 

التعددية وقد أثرت سطح القماش،  في بناء تصميمالمتحققة المرتبطة بالتنظيم الشكمي 
بورترييات ابتكار نظم شكمية وعالقات جديدة لتحقق في النياية في في التنظيم 

فة الى ا، باإلضاالناحية الوظيفية لمقطعة الممبسية الممبد عمييالزخرفية مالئمة من 
تنوع مالمس الخامات المالبس، كما أن تتناسب تقنية التمبيد لتجديد أو إعادة تدوير 

 تميزت بالحداثةبقيم جمالية وتشكيمية  الممبسيةالمضافة ساىمت في اثراء القطعة 
 وتصمح لمعرض في األسواق المحمية.

  الفتياتنتائج  ثانيا 
  الوظيفيمدى تحقيؽ الجانب  -1

 الفتيات  في المنتجات البحثية وفقًا آلراء الوظيفيمدى تحقؽ الجانب يوضح  (8) جدول

المحور  
 األوؿ

رقـ 
 التصميـ

 مجموع 
 األوزاف

 المتوسط 
 المرجح

 االنحراؼ 
 المعياري

 المتوسط
 المرجح 

مستوى 
 الترتيب التصميـ

ييا
 عم

مبد
الم
ية 

بس
لمم
ع ا

قط
ي لم

ظيف
الو
ب 

جان
ال

 

 01 مناسب % 97.33 0.35 2.83 44  .1
 08 مناسب 93.33% 034 2.67 44  .2
 00 مناسب 97% 0.35 2.72 ٥٤  .3
 8 مناسب 98% 0.105 2.91 44  .4
 5 مناسب 98.87% 0.09 2.92 44  .5
 0 مناسب % 100 0 3 45  .6
 22 مناسب 91% 034 2.87 43  .7
 20 مناسب % 92 034 2.87 44  .8
 05 مناسب 95% 0 2.76 45  .9

 06 مناسب % 94.75 0.35 2.87 ٥٤  .10
 4 مناسب % 99 0.065 2.98 45  .11
 مكرر 0 مناسب % 100 0 3 ٥٦  .12
 مكرر8 مناسب % 98 0.105 2.95 45  .13
 24 مناسب 89% 0.50 2.66 ٥٤  .14
 02 مناسب % 96.63 034 2.87 44  .15
 مكرر 5 مناسب 98.87% 0.49 2.76 ٥٤  .16
 22 مناسب 90% 0.41 2.8 ٥٤  .17
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 25 مناسب 86 % 0.50 2.66 ٥٤  .18
 07 مناسب 94% 034 2.87 44  .19
 09 مناسب % 93 0 2.76 ٥٦  .20
 04 مناسب % 95.76 0.32 2.81 ٥٦  .21
 مكرر 0 مناسب % 100 0 3 45  .22
 مكرر 5 مناسب 98.87% 034 2.87 44  .23
 21 مناسب 92.83% 0.41 2.52 ٥٤  .24
 02 مناسب % 96 0.32 2.87 ٥٦  .25
 معامالت مييتق أن نجد، فالمقترحة التصميمات فتيات نحوال ( أراء8يوضح جدول )

حصول أكثر من تصميم عمى  نيتب ثيح مرتفعة كانت المقترحة لمتصميمات الجودة
( عمى الترتيب رقم واحد، 22، 12، 6نفس درجة التقييم، فقد حصمت التصميمات )

، 4عمى ترتيب رقم خمسة، بينما حصمت التصميمات) ا(، حصمو 23، 16، 5وكذلك )
 -%91) نيب ما رقم ثمانية، كما نجد أن  بنسبة جودة تراوحت( عمى ترتيب 13

بينما حصل  ،(بمقياس تقييم )مناس عمى حصموا( تصميم 23)%( لعدد 100
 86) نيب ما ، بنسبة جودة تراوحت) ما حد إلى ناسبمقياس تقييم )م عمىتصميمين 

 راء الفتيات،  وفقا تيوضح تحقق الجانب الوظيفي في التصميما مما %(،89-% 
من خالل  ةويرجع ذلك إلى أن تجديد المالبس بطريقة جديدة ومتميزة ليست متوافر 

الى سيولة تطبيق الفكرة حيث أنيا  ةاألسواق القت قبول شديد لدى الفتيات، باإلضاف
أثارت انتبو الكثير منين أثناء التقييم ورغبن بشدة في التعرف عمى طريقة التنفيذ ، 

 لمالئمتيا لمتطبيق عمى قطع ممبسيو متعددة.
  جماليمدى تحقيؽ الجانب ال -2

  فتياتال في المنتجات البحثية وفقًا آلراء الجماليمدى تحقؽ الجانب يوضح  (9) جدول

المحور 
 األوؿ

رقـ 
 التصميـ

 مجموع 
 األوزاف

 المتوسط 
 المرجح

 االنحراؼ 
 المعياري

 المتوسط
 المرجح 

مستوى 
 الترتيب التصميـ

ية 
بس
لمم
ع ا

قط
ي لم

ظيف
الو
ب 

جان
ال

ييا
 عم

مبد
الم

 

 01 مناسب % 97.33 0.35 2.83 44  .1
 08 مناسب 93.33% 034 2.67 44  .2
 00 مناسب 97% 0.35 2.72 ٥٤  .3
 8 مناسب 98% 0.105 2.91 44  .4
 5 مناسب 98.87% 0.09 2.92 44  .5
 0 مناسب % 100 0 3 45  .6
 22 مناسب 91% 034 2.87 43  .7
 20 مناسب % 92 034 2.87 44  .8
 05 مناسب 95% 0 2.76 45  .9

 06 مناسب % 94.75 0.35 2.87 ٥٤  .10
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 4 مناسب % 99 0.065 2.98 45  .11
 مكرر 0 مناسب % 100 0 3 ٥٦  .12
 مكرر8 مناسب % 98 0.105 2.95 45  .13
 24 مناسب ٩٣ % 0.50 2.66 ٥٤  .14
 02 مناسب % 96.63 034 2.87 44  .15
 مكرر 5 مناسب 98.87% 0.49 2.76 ٥٤  .16
 22 مناسب 90% 0.41 2.8 ٥٤  .17
 25 مناسب 86 % 0.50 2.66 ٥٤  .18
 07 مناسب 94% 034 2.87 44  .19
 09 مناسب % 93 0 2.76 ٥٦  .20
 04 مناسب % 95.76 0.32 2.81 ٥٦  .21
 مكرر 0 مناسب % 100 0 3 45  .22
 مكرر 5 مناسب 98.87% 034 2.87 44  .23
 21 مناسب 92.83% 0.41 2.52 ٥٤  .24
 02 مناسب % 96 0.32 2.87 ٥٦  .25
لقطع ا، وقد لوحظ أن تقييم المقترحة التصميمات فتيات نحوال ( أراء9يوضح جدول )

 الجودة معامالت مييتق أن نجدالجانب الوظيفي، ف من الجانب الجمالي كان متماثال مع
( عمى الترتيب 22، 12، 6وحصمت التصميمات )أ، مرتفع كانت المقترحة لمتصميمات

(، عمى ترتيب رقم خمسة، وبالمثل حصمت 23، 16، 5رقم واحد، وكذلك وحصمت )
 نيب ام ( عمى ترتيب رقم ثمانية، كما نجد أن  بنسبة جودة تراوحت13، 4التصميمات)

بينما  ،(بمقياس تقييم )مناس عمى حصموا( تصميم 23)%( لعدد 100 -91%)
 نيب ما ، بنسبة جودة تراوحت) ما حد إلى ناسبمقياس تقييم )م عمىحصل تصميمين 

وفقا  راء  تيوضح تحقق الجانب الوظيفي في التصميما مما %(،89-%  86)
الفتيات، ويرجع ذلك إلى مالئمة البورترية الزخرفي مع المالبس الممبد عمييا، حيث تم 

خفاء  تساعدالتي المبتكرة  اتمجموعة من التصميم استخدام في إبراز نواحي الجمال وا 
، الخطوط واأللوان واألشكال من خالل توظيف ،بعض المناطق غير المرغوب فييا

انسجام بين األلوان ومالئمة التصميمات المنفذة لمممبس، كما  التي ساىمت في خمق
مات التي خاالاختالف لمقطع الممبسية من خالل صياغات مبتكرة أضاف فن التمبيد 

في بناء  اؤثر ا ومىام، فقد لعبت الخامات دورا لو تأثير مباشر عمى التصميمكان 
قيم جمالية لمعمل أضاف تتنوع أسطح االقمشة بين المممس الخشن والناعم ف ،التصميم

حيث يضفي المممس الخشن شعورا ، بما يضيفو من تأثيرات في مجمل المنظومة
، مما ساىم اتجاه الحداثة والمستقبمية لألقمشةطبيعيا في حين تضفي السطوح الممساء 
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صبغة عصرية مسايرة لمموضة، مما في إضافة نوع من التميز والتفرد لمممبس وصبغة ب
 الفئة المستيدفة لمتصميمات المنفذة. قبول أدي إلى 

 توصيات البحث 
 العالية الجمالية لقيمتيا في منتجات عصرية الزخرفية التراثية توظيف الفنون .1

 وتحقيق االنتماء واليوية.
 .بأىمية تجديد القطع الممبسية غير المسايرة لمموضة لالستفادة منيا الوعيزيادة  .2
تحقيق التنمية المستدامة من خالل التوليف والمزج بين الخامات والفنون والتقنيات  .3

 المختمفة.
توظيف تقنية التمبيد إلضافة قيم جمالية تصميمية جديده محققو نواحي اقتصادية  .4

 في الخامات والوقت.
ن الفنون المحببة لفئة الشباب حيث يعتبر نواة جيدة لممشروعات فن التمبيد م .5

 الصغر. والمتناىيةالصغيرة 
 المراجع

مجلة العمارة " لالرتداءالقابلة إرجونوميكية التقنيات  " (2019) ندا السيدأسامة عمى  .0

 .44، ع4، مجاإلسالمية والفنون للحضارة العربية تصدر عن الجمعية والفنون،

الفنون  مصر، مكتبة اإلفريقي" هال للنشر والتوزيع الفن ( "5002) الجوىري اسامة .2

 .4التشكيلية، ط
الرموز األفريقية  " (2018ونشوى محمد السيد عبد ) رزؽ دعبد المقصو  حمديإيناس  .3

مجمة الفنون  "زخرفية متنوعة كمصدر لإللياـ في تصميـ مالبس األطفاؿ باستخداـ أساليب
 .3ع، 5ج، مكمية الفنون التطبيقية -جامعة دمياط  التطبيقية،والعموم 

مجمة  األبعاد" ثالثية المطبوعة السيدات مالبس أقمشة"  (2016)الجمؿ  محمد افھچي .4
 .3ع، 6مج تصدر عن الجمعية العممية لممصممين، التصميم الدولية،

تصاميـ لمثوب  استمياـ" (2015) ابراىيـ احمد وصالح الطيب أدىـ محمود ىاشـ خديجة .5
، 16ا، مججامعة السودان لمعموم والتكنولوجي، مجمة العموم اإلنسانية "السوداني مف الفف اإلفريقي

 .5ع
القيـ الجمالية لمرموز والزخارؼ اإلفريقية في التصميـ  ("2018)أدىـ  ىاشـ محمودخديجة  .6

 .4ع، 19جيا، مجامعة السودان لمعموم والتكنولوج اإلنسانية،مجمة العموم  "المعاصر
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صياغات تشكيمية  توظيؼ رموز الفف اإلفريقي في تحقيؽ" (2018)عفيفي داليا إبراىيـ  .7
لمؤتمر العممي الدولي الخامس، الدراسات البينية وتطوير الفكر ا "مبتكرة لوحدات اإلضاءة نسجيو
 كمية التربية النوعية جامعة القاىرة. التنموي،

البواب  أحمد اهلل عشعش وىبو حسانيف زيد ومحمود أبو محمد شيبو ورحاب محمد عصاـ دينا .8
 .8النوعية، ع التربية مجمةوالغرب"  الشرؽ فنوف إثراء في ودوره اإلفريقي " الفف (2018)
واالعتبارات  العالقة المتبادلة بيف الجماليات ("2016رحاب محمود محمد كامؿ الييبرى ) .9

تصدر عن الجمعية العممية  التصميم الدولية،مجمة عممية تصميـ المنتج"  فياألرجونومية 
 .1، ع6مج لممصممين،

( 2019) تبرة بنت جميؿ خصيفافو كمكتاوي  ـعبد الرحيىند سعد السيد سعد العبد و  .10
المؤتمر السنوي الرابع  "التمبيد التشكيؿ في الفراغ وأثره عمى المشغولة الفنية المنفذة بأسموب"

النوعي وتطوير القدرة التنافسية والمعموماتية لمبحث العممي  الدولي الحادي عشر: التعميم ،عشر
 المنصورة.كمية التربية النوعية جامعة  ،مستقبمية رؤى ،مصر والوطن العربي في
المعاصر  البورتريةلفف  والمفاىيمية التشكيميةاألبعاد "( 2020) سياـ عبد العزيز حامد .11

 والفنون لمحضارة العربية تصدر عن الجمعية ،العمارة والفنون" اليوية الثقافية لتأكيد كمدخؿ
 .24، ع5، مجاإلسالمية

ثراء تمبيد فف" (2020السخاوي ) المنعـ عبد شيماء .12  لشاؿ الجمالية القيمة الصوؼ وا 
، 5، مجاإلسالمية والفنون لمحضارة العربية تصدر عن الجمعية ،مجمة العمارة والفنوفالسيدات" 

 20ع
المجمة الميبية  األفريقي"القيم التعبيرية والرمزية لمفن  " (2014)السباعي غالية عمى  .13

 .7ع دار الزاوية لمكتاب لمدراسات،
جماليات " (2013)الشريؼ دالؿ عبداهلل بف نامي الحارثي و  حجى عبد اهللمنى محمد  .14

مجمة بحوث  "الصوؼ البتكار أوشحة غير منسوجة باستخداـ تمبد شعيراتالتصميـ السطحي 
 .580-548، ص31ع المنصورة،جامعة  النوعية،التربية 

 (2019)ىاجر أحمد حامد سالـ وسميحة أبراىيـ عمى باشا وتغريد حسنى أحمد الضاوي  .15
زخارؼ إسالمية إرجونوميكية مالبس النسائية باستخداـ الكروشيو األيرلندي مستوحاة مف "

 .1، ع9مجمة التصميم الدولية، تصدر عن الجمعية العممية لممصممين، مج نباتية"
وتوظيفيا في التصميـ  اإلفريقيالقيـ الجمالية لرموز الفف  " (2018)حامد ىالة صالح  .16

 والفنون لمحضارة العربية تصدر عن الجمعية ،مجمة العمارة والفنون "السياحية لممنشأتي مالداخ
 .10، ع3، مجاإلسالمية

https://mjaf.journals.ekb.eg/article_136228.html
https://mjaf.journals.ekb.eg/article_136228.html
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دور االعتبارات األرجونومية واإلدراكية في تصميـ  (2011ىالة محمد عبد العزيز جميمة ) .17
 .2جامعة المنصورة مج –مجمة كمية التربية النوعية  حمي الطفؿ"

عالقة التبادلية بيف الرموز األفريقية والتقنية المعاصرة ( "2016) زعبد العزيىالة محمود  .18
مجمة امسيا، جمعية إمسيا التربية عن طريق " في الموحة الطباعية متعددة المستوياتلالستنسؿ 

 .6ع، 5، مجالفن
فاعمية المالئمة والتوافؽ بيف " (2019)وليد فاروؽ عمي أحمد و  وىاجر سعيدوليد أنسي  .19

 ،مجمة العمارة والفنون "الطبيعة التشريحية لمواضع االرتداء بجسـ المرأة والحمي الزجاجية
 .18، ع4مج ،اإلسالمية والفنون لمحضارة العربية تصدر عن الجمعية

20. Arthur D Broadbent (2001) "Basic Principles of Textile Coloration" 

Society of Dyers and Colourists. 
http://nomish.yolasite.com/resources/Basic_Principles_of_Textile_Coloration.pdf 

21. Broadbent, D., (2001) "Basic Principles of Textile Coloration" Society 

of Dyers and Colourists, first Edition. 

22. Enas. A. H. El-Okda (2017)" study on the felting propensity of 

Egyptian and New Zealand wool fibers" International Design Journal, 

Volume 7, Issue 1 

23.  Hanan Abdullah A. Al Amoudi(2018) "The effect of felting double 
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