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 : Keywordsكلمات دالة    : Abstractملخص البحث  
المفروش الالزم تعتبر  الضروريات  من  المنزلية  يع  ةات  وقد  وجمالية  وظيفية  أهمية  من  لها  لما  منزل  تبرها  لكل 

فروشات فلكل  حجرة من حجرات المنزل من هذه الم ي تخلو اان والللمك يوالجمال  يالبعض مقياس للمستوى الماد
تضاف إليها قادره على تحويلها إلى عمل فنى يؤدى إلى   يلية التالجما  ةروشاتها الخاصة بها كما أن اللمسحجرة مف

ي الذى  المجسم  التطريز  باستخدام  بها لذلك قمت  كل ما يحيط  مع  التجانس  تأثيرات جمالية ووظيتحقيق  فية  عطى 

. بالن  ة عالي للمفروشات  الدراسةتتناول     سبة  والتقنياالسا   هذه  المجسم  ليب  التطريز  لفن  المختلفة  على  ات  وتعمل 

التصميمات المقترحة بفن التطريز   هذه يذ مختارات منتنفوإمكانية تنفيذ تصميمات من الوحدات الزخرفية   دراسة

في    آرائهم وكذلك آراء المتخصصين في التصميمات المقترحة من الوحدات الزخرفية  . واستطلعت الدراسة  المجسم 

التعرف علي االساليب والتقنيات  المختلفة لفن     استهدفت الدراسة. وهكذا فقد  المنفذة بفن التطريز المجسم    القطع

الى    إضافة   رفية تناسب )مفروشات غرفة المعيشة ( صميمات الزخ موعة من الت اد مجإعدوكذلك    التطريز المجسم

آراء   علي  فيالمتخص االساتذة  التعرف  المجسم    صين  التطريز  بفن  والمنفذة  المقترحة  تنفيذ  و  التصميمات 

الطرق   باستخدام  المناسبة التصميمات  المجسم    واألساليب  الدراسةح نجوقد    . للتطريز  علي    في  ت  الضوء  إلقاء 

يد من  أسلوب جدتقديم  الى  باإلضافة  م في مجال التصميم الزخرفي للمفروشات المنفذة  الفنية للتطريز المجس  الرؤي

العادية باألساليب  التطريز  يميزها عن  للمفروشات  التطريز  الى    أساليب  الدراسة  واالبتكار في    التجديدكما دعت 
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  Introduction:مقدمة  
عرفها   التي  الدقيقة  اليدوية  الفنون  أوائل  من  التطريز  فن  يعتبر 

تأثيرات   إلعطاء  الرئيسية  المصادر  أحد  فهو  القدم  منذ  االنسان 

ية والخيوط  ام الغرز الزخرفومالمس مختلفة لسطح النسيج باستخد
مال  )بسمة بهاء الدين ك.تلفة لذا فهو فن ملحق بصناعة النسيج  المخ

,2014 ) 

قد استمر استخدام  و  ,  رنا هذا اصبح للتطريز أهمية بالغةعص  وفي

وأ معروفة  التطريز  غرز  من  محددة  م نواع  وهي  تعرف  ثابتة  ا 
أ البسيطة والمركبة إال  طريز يعرف نه يوجد اسلوب من التبالغرز 

عالية  التطر باسم   ونفعية  جمالية  تأثيرات  يعطي  والذي  المجسم  يز 

ا للمفروشات ويتكون من نوعين مخت ،  زيليالبر لفين االول التطريز 
   .الغرز البارزة عن سطح النسيج  استعمال  الذي يعتمد على

http://www.braziian-dimensional-embroidery.org)) 

ت مساعدة  خاما   اماستخدعلى يعتمد  الذي    (Stumpwork)والثاني  
واأل كالخرز  االحيان  بعض  في  في  األسالك  يتم    ,جزاء تنفيذ  حيث 

عطاء  ن اجزاء التصميم ثم تجميعها مرة أخرى إلوع تكويفي هذا الن

النسيج سطح  عن  أ،  البروز  يتطلب كما  ال  الخام   نه  من  ت  االكثير 

   . واالدوات المساعدة
http://www.lorettascustomstitchery.com) ) 

باويقص المجسم  د    ان  Embodied Embroidery))لتطريز 

المطل للتصميم  النهائي  الشكل  تطريز يصبح  مجسما  وب     بارزا  و  ا 

عن سطح القماش باستخدام انواع من الخيوط السميكة والغرز التي  

البروز  اعطاء  على  وآخرون,    المطلوب   تساعد  الرحيم  )عبد 

التطري، والتوليف في هذا ال(62م ,2003 حيث  ،  از ثرينوع يجعل 

مختلفتين في الخصائص الجمالية، مما يساعد على    نيتم بين خامتي

البعد  المطرز    ابراز  التصميم  مستوى  بين  االختالف  بسبب  الثالث 

االرضي احساسا عن  كذلك  ويعطي   . الزخرفي   ة  الشكل  بتجسيم 

 ( 97,ص 2001)كفاية سليمان وآخرون, .واتزانا ووحدة متكاملة 

اشكال  و  وه  من  الذي  شكل  في  نالتطريز  القرن  شأ  في  انجلترا 

باسم   17ال ايضا  اوRaised Embroidery)  وعرف   )(  

Embossed Workاسال من  واسعة  مجموعة  ويستخدم  يب  ( 

م  يجسإلنتاج عمل يحاكي الواقع بتأثير الت، التطريز والمواد المختلفة
ي،  ز ور والب وفيه  للتطريز،  متطورة  تقنية  الغرز  ويعتبر  ستخدم 

 .   الواقعي  التأثير  إلعطاء ارزة والمحشوة الب

http://www.needlenthread.com/types-of-hand-
embroidery/Stumpwork) ) 

لوان  المبهجة ذو األمن فنون التطريز    Stumbworkيعتبر اسلوب 

من إحياء    المرحة. فهو يعتمد على تقنيات مرنة تمكن هواة التطريز 

 .  فنية رائعة  خراج اعمال في إهذا الفن، ليبدعوا 

(Sinton ,Kate,2011 ,10) 

المجسم  التطريز  ز غر   (Embodied Embroidery)  ويدمج 

لتطريز والخامات المختلفة بتقنيات مبتكرة فيستخدم اعمال الحرير ا
والغر  المسطحة  والغرز  المذهبة  االبارزةواالعمال  والحشوات    ز 

الخ االواالعمال  على  ويعمل  الاليتامين  رزية  واألوفن  حجار  سيه 

 . ( 87م ,2009, سجيني ) . المختلفة
من الخامات  يتم مزج عديد ( Stumbworkسلوب )ولتنفيذ العمل بأ

المسطحة،  بت الغرز  من  كبيرة  مجموعة  تتضمن  عديدة،  قنيات 

الحشو،  العر   وغرز  غرز  اجزاء  ،  وةاو  منفصلة  وتنفذ  االبتكار 

سلك حوافها  الى  مضافة  او  تجمع،  مسطحة  ارضيات    ثم  على 
 ( http://www.telegraph.co.uk) بتكار.اال

التطريز    ءاألجزا  اء نشإل،  على قطع مثبت في حوافها سلك  ويمكن 

تجميع  ،  الفردية يتم  ثم  الحشرات.  أجنحة  او  االشجار  كأوراق 
الرئيسياأل القطعة  على  بتمريرها   األبتثبيت    ةجزاء  عليها  سالك 

القط،  للخلف  من  حشوات  استخدام  األأو  تحت    جزاء.ن 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stumpwork)) 
األوقد   تعدد  من  الرغم  علي  أنه  للباحثة  المختلفة  تبين  ساليب 

الت  مجال  في  االسلوب  والمعروفة  يستخدم  ما  كثيرا   أن  إال  طريز 

تخدم اسلوب التطريز المجسم الذي  ولذا يمكن اس ,المسطح للتطريز 

    .  ر تقليديةيحوى خصائص فنية وتقنية غي

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 : Statement of the problem  كلة البحثشم
 يمكن صياغة المشكلة في التساؤالت التالية: 

 ات المختلفة لفن التطريز المجسم ؟ ليب والتقنيما هي االسا -1

 ما إمكانية تنفيذ تصميمات من الوحدات الزخرفية  ؟ -2

هي   -3 من  ما  المقترحة  التصميمات  في  المتخصصين  آراء 
 الوحدات الزخرفية ؟ 

امك   -4 تنفما  بفن  انية  المقترحة  التصميمات  من  مختارات  يذ 

 التطريز المجسم؟

آراء   -5 هي  القطع   المتخصصين   االساتذةما  بفن    في  المنفذة 
 التطريز المجسم ؟ 

   : Objectivesالبحث  فاهدأ

 -: يهدف البحث الى 

التطريز  -1 لفن   المختلفة  والتقنيات   االساليب  علي  التعرف 

 المجسم. 
مجإعد-2 التاد  من  الزخموعة  )مفروشات  صميمات  تناسب  رفية 

 غرفة المعيشة ( . 

آراء    -3 علي  فيالمتخصاالساتذة  التعرف  التصميمات    صين 
 المقترحة والمنفذة بفن التطريز المجسم . 

للتطريز    واألساليب المناسبةتنفيذ التصميمات باستخدام الطرق    -4

 . المجسم  

 : Significanceأهمية البحث 
الرؤي -1 علي  الضوء  المجس  إلقاء  للتطريز  مجال  الفنية  في  م 

 التصميم الزخرفي للمفروشات المنفذة . 

للمفروشات يميزها  أسلوب جدتقديم   -2 التطريز  يد من أساليب 

 عن التطريز باألساليب العادية. 
منها  إثراء   -3 يستفيد  متخصصة  بدراسة  العربية  المكتبة 

 الباحثون . 

التجديد -4 والبعد عن  ريز  التطواالبتكار في مجال    الدعوة إلي 
 التقليد والمحاكاة المباشرة . 

 : Hypothesisض البحث وفر
يوجد اختالف بين معامالت الجودة )عناصر التصميم( في   .1

آلراء   وفقا   المقترحة  التصميمات  االساتذة  ترتيب 

 .  المتخصصين  
دال .2 ذات  فروق  إحصائية  توجد  المنفذة    فيلة  ا   وفقالقطع 

 المتخصصين. االساتذة آلراء 

 :  Delimitationsلبحثد احدو
 سيوط( نة أ)مديمحافظة أسيوط : مكانيةالحدود اوال : ال

 2018-2017: العام الجامعي زمانيهالحدود ثانيا :ال
ال  لثاثا المختلفة    :وضوعيةالمحدود  :  والتقنيات  االساليب  دراسة 

المجسم  التطريز  استيحاء    .لفن  التصميمات  وكذلك  من  مجموعة 

الزخرفيةباستخد الوحدات  بغتنفيذ  و  ام  الخاصة  رفة  المفروشات 
 فن التطريز المجسم .  باستخدام المعيشة

 : Methodologyمنهج البحث
 يتبع البحث كال من  

من خالل وصف الوحدات والقطع المنفذة من   :المنهج الوصفي

 المفروشات .  
من خالل تنفيذ مختارات من التصميمات   :يبيالتجر المنهج

االساتذة المتخصصين والتي  تلقي قبول من السادة  والتي 

 م. صلت علي أعلي درجات من قبله ح

 : Research Tools ادوات البحث
آراء   -1 لمعرفة  التصميمات  االساتذة  استبيان  في  المتخصصين 

 المقترحة من الوحدات الزخرفية .

ال  المتخصصين  لألساتذةتقييم    استمارة -2 المنفذة من  لتقييم  قطع 

 المفروشات . 

برنامج   -3 رسم    Adobe illustrator ccاستخدام  في 
في تلوين    Photoshop c55وبرنامج    التصميمات الزخرفية

 التصميمات الزخرفية.

 : Terminologyمصطلحات البحث 
 Visionرؤية  -1

بالعين  المعنى اللغوي أي ابصره بحاثة البصر ,وهو النظر 

.)  ل أصلها إال نادرا  وجمعها رؤىصلها رأى وال يستعمأو العقل وأ

 ( 125, 1991 الوجيز,معجم ال

 Aesthetic values القيم الجمالية -2

،  ذاتها فهي تحمل قيمتها في،  قيم ايجابية تمدنا بالذات الحقيقية

وثائق   او  ادوات  مجرد  هي  انما  القيم  من  عاداها  ما  ان  حين  في 

)جورج سانتيانا , بدون تاريخ  .اصد  او مق تتطلب في العادة لغايات  
 ( 21,ص

لفني من سمات وعناصر جمالية تميزه عن  يه العمل اهي ما يحتو   

الن تبرز  التي  الفنية  والطرق  الوسائل  الستخدام   نتيجة  احية  غيره 
 (10,2006زينب محمد فتحي،  ) .الجمالية

  وتعرف أيضا بأنها هي التوافق بين المحتوى الفكري والتشكيلي     

قه من  مشت  والتعبيري للعمل الفني الذى يظهر القيمة الجمالية وهى 

يدرك  أو  يستوعب  ومعناه  اليوناني  باإلحساس    الفعل  يرتبط  والذى 
ة األول  ن بخصوص ما يعرف بالقيم الجماليواإلدراك وهناك جانبي

تجد الجمال موضوعي موجود في مظهر الشيء ذاته واآلخر يحب  

.) إيمان محمد عادل  قف وحالة المشاهد. الجمال ذاتي يعتمد على مو
 ( 6 ـ ص,  2011الدسوقي ,

  Embroidery-التطريز: - 3

بواسطة  اإلبر الخاصة  بعد أن يتم نسجه هو زخرفة النسيج 

.)  ثريا نصر:  األنواع واأللوانبالتطريز باستخدام خيوط مختلفة  
 ( 2، صـ2002

ي إبره خاصه  يتم نسجه بواسطة  القماش بعد أن  ختلف  هو زخرفة 

تخدمة وذلك  مسالسمكها وطولها وحجمها تبعاُ لنوع القماش والغرز 
. معدنية  أو  وعادية  ملونه  ،عا )س  بخيوط  محمد  ماهر  ،  1977د 

 ( 21صـ

   Embodied Embroidery -: لتطريز المجسم ا - 4
هو توظيف االساليب التطريزية التقليدية المتنوعة علي هيئات  

ب التطريزية من النسيج األصلي  مجسمة ,وال يشترط نشوء األسالي

ها من خالل إضافتها علي سطح الخامة  للخامة, ولكن يمكن تحقيق

ك من خالل إنشاء هياكل مجسمة ذات  مفروشات(,وذلالمستخدمة)ال
أبعاد)بخامات متنوعة( حيث يتم تحقيق التطريز عليها, والتي  ثالثة 

 قد تأخذ أشكاال  متنوعة بحسب التصميم المعد مسبقا . 

راكب  يمكن تحقيق التطريز المجسم أيضا  من خالل عمليات التا  كم
عد الطرق واالساليب  المختلفة للغرز التطريزية المستخدمة, حيث ت

التطريزي الغرز  تشكيل  في  ظهور  المتبعة  علي  مساعد  عامل  ة 

المستخدمة   الخيوط  وبتنوع  متنوعة,  بأشكال  المجسم  التطريز 
واشكال أقطارها  اختالف  المعاطي  هاالناشئة عن  أبو  عبدهللا  )هبه   .

 ( 3، صـ2011أحمد : 

 Theoretical Framework  النظرياإلطار 

 التطريز المجسم:محور الخاصة ب  السابقه الدراسات  -اوالً 

( رسالة  2011دراسة)هبه عبد هللا أبو المعاطي أحمد , -1

ل إلثراء المعالجات  ماجستير بعنوان "التطريز المجسم كمدخ

 التشكيلية للمشغولة الفنية. 

 إلى : لدراسةهدفت ا •

اء المعالجات التشكيلية في  استخدام التطريز المجسم كمدخل إلثر 

فنية, واالستفادة منه في إضافة أساليب ابتكارية  شغال المجال األ
 تتحقق متنوعة في المشغوالت الفنية. 

 توصلت الدراسة إلى:  •

استخدام    - كتر استمرار  اليدوي  العصر  التطريز  حتى  فني  اث 

 الحديث. 
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جميع   - الح  أن  اليدوي  فنون  بالتطريز  اهتمت  العريقة  ضارات 
 عملت على تطويره وتحسين صناعته. و

التطريز    - إلى  وتحويرها  اليدوي  التطريز  غرز  تطور  امكانية 

 المجسم كتقنية فنية تشكيلية داخل المشغوالت الفنية. 
البحث على عدد    - التطريز  يشتمل  اليدوي الشائعة  كبير من غرز 

د كبير من  د من أهم نتائج البحث, حيث يضم عد وغير الشائعة ,ويع 

التاغرز   العصور  مر  على  اليدوي  القيم  التطريز  ,ويبرز  ريخية 
 التشكيلية والجمالية بها. 

(  2016نجي صبري عبد القوي عبد السالم,  ادراسة )  -   2

ال غرز  نوع  اختالف  "تأثير  البرازيلي  بعنوان  تطريز 

 )المجسم( على مظهرية اقمشة القطيفة"  

 هدفت الدراسة الى : •
على  - استخدام    التعرف  البرازيتأثير  )المجسم(  يلالتطريز 

 على مظهرية أقمشة القطيفة  

ا  - تأثير  البرازيلالكشف عن  التطريز  نوع غرزة    ي ختالف 
 )المجسم( على مظهرية أقمشة القطيفة. 

 توصلت الدراسة الى : •

عة  لتحقيق معدالت مظهرية أعلى ألقمشة ذات الوبرة المرتف -

الب التطريز  غرز  استخدام  )الغرزة  يفضل  الطائرة  رازيلي 
,غرزة ورقة الشجر المنسوجة ,غرزة الركوكو بحافة    السلكية

الركوكو   )غرزة  البرازيلي  التطريز  غرز  يفضل  وال   )

 بحافتين ,غرزة الركوكو( 

جميل    -3 حسني  رحاب   ( ,دراسة  بحث  2020إكرام   )

بع الت منشور  وتقنيات  أسس  "دراسة  البارز  نوان  طريز 

 لوظيفية" ية وتطبيقاتها اجماللتحقيق القيم ال

 هدفت الدراسة الى:  •

التطريز   - تنفيز  المتبعة في  بالتقنيات واالساليب  التعريف 
 البارز. 

استخدام خامات جديدة وتقليدية إلبراز جماليات التطريز   -

خالل من  تابلوهات    البارز  البتكار  خصائص  من  يحمله  ما 

 بعاد. مطرزة ثالثية األ

 توصلت الدراسة الي:  •

مات الست  احصائية بين التصمي  وجود فروق ذات داللة -

 في تحقيق الجانب الجمالي وفقا الراء المتخصصين . 

وجود فروق ذات داللة احصائية بين التصميمات الست    -
 ء المتخصصين . في تحقيق الجانب الوظيفي وفقا الرا 

ميمات الست  جود فروق ذات داللة احصائية بين التصو -

 ء المتخصصين . االبتكاري وفقا آلرافي تحقيق الجانب  
  ً  التطريز:محور الخاصة ب  ة الدراسات السابق - ثانيا

كسبة,  دراسة  -1 رجب  فاروق  بعنوان    (2013)نجالء 

التطريز غرز  باستخدام  لألطفال  المتحركة  الرسوم    "توظيف 

 يم مفروشات ومعلقات لحجرة الطفل" لتصم

 ي: هدفت الدراسة إل  •

وم  تجريبية عن امكانية استخدام الرساجراء دراسة  -
علقات لحجرة الطفل  الكارتونية في عمل مفروشات وم

لتوفير بيئة مريحة نفسيا ذات خلفية مبهجة ومشوقة  

 بصريا وكوسيلة  بصرية ألثراء خيال الطفل االبداعي. 

 إلي.  توصلت الدراسة •

ميم  ان افضل التصميمات المنتجة تحت بالدراسة هو التص -
نسبة قق اعلي نسبة بين كل التصميمات باالول حيث ح

92.5 .   

( رسالة دكتوراه  2014بحث )بسمة بهاء الدين كمال سعد, -2

بعنوان "مشاكل التصميم والتطريز في مجال المفروشات وكيفية  

 " التغلب عليها 

 هدفت الدراسة إلي:  •

لي االنواع المختلفة للمفروشات المطرزة  عرف عالت -

 وخاماتها. 
لواجب  االسس والقواعد العلمية والتطبيقية اوضع بعض  -

 رفي للمفروشات. مراعاتها عند عمل التصميم الزخ

 وتوصلت الدراسة إلي:  •

تحديد طريقة الرسم او الطريقة االلية فلكل طريقة االسلوب   -
 الخاص بها 

 . لتصميم للتطريز االلي  مراعاة عناصر واسس ا -

صالح    -3 عصام  )اسالم    ( 2019البرعى,  يحمددراسة 

ماجستير   "اإلمكانيارسالة  لفن     التشكيلية  تبعنوان 

مالبس   إلثراء  المجسم  التطريز  و    السهرة الديكوباج 

 التشكيل على المانيكان"  بأسلوب

 هدفت الدراسة إلى:  •

  ة المختلف له بأشكااستخدام فن الديكوباج مع التطريز المجسم    -
ف نوع  لكل  ف  يتبعا  الديكوباج  م  يفن     السهرةالبس  إعداد 

 المشكلة على المانيكان. 

مجم  - الاعداد  من  الديكوباج  وعه  فن  باستخدام  تصميمات 
 والتطريز المجسم . 

 Theoretical Framework  النظرياإلطار 

   اوال : من اهم جماليات التطريز المجسم  
1- 

            التكرار  -3  اإليقاع       -2  االتزان     

                 التأكيد والوضوح   -6        التوافق   -5    اين   التب  -4
 ( 2014)دعاء جالل :     السيادة    -7

 -عناصر التصميم:

هتعد   التصميم  الت  ي عناصر  الشكل  لغة  يستخدمها    ي مفردات 
التعبيالم في  رؤيته, صمم  عن  أو    ر  التصميم  بعناصر  وسميت 

فشكالت المرنة  إمكانياتها  إلى  نسبة  أ  ييل  مرنة  ئة  هي  ي اتخاذ 

بع  مع  بعضها  والتآلف  لالندماج  كامال   وقابليتها  شكال   لتكون  ض 

 .   ي للعمل الفن
الكتلة    –الملمس    –الشكل    –الخط    -)النقطة  هي وعناصر التصميم  

فالفنان المصمم يشكل عناصر التصميم تحت    ,اللون (   –الفراغ    –

 (  61 -2001 –إسماعيل شوقي )أسس فنية . 
ب أن تراعى وذلك  اصر األساسية التي يجوهناك مجموعة من العن

المنفذة .)دعاء   القطع  الذى يتالءم مع  للوصول إلى التصميم الجيد 

 (44,2009د المجيد إبراهيم جعفر : عب
                                    القيم الجمالية           -1

 ظيفية المالءمة الو -2

 لعوامل التكتيكية         ا -3

 العوامل االقتصادية  -4
إليها    القيمة الجمالية : يقصد بها القيمة التي يسعى المصمم   – 1

في أعماله وتكمن في وحدة بناء العمل الناتج عن االرتباط  

  بيعية اإلحساس بالقيمةلواثق لجميع عناصره مع ا وكذلك طا
 تجاه هذا العمل . الجمالية 

ها  م الجمالية التي يهدف إليية : إلى جانب القيالمالئمة الوظيف  – 2

العمل الفني نجد أن القيمة الوظيفية تعد من أهم العوامل التي  
تعمل على نجاح تصميم العمل الفني للغرض الذى صمم من  

.والعالقة بين جماليات الشكل والوظيفية متبادلة فإن    أجله

 ائدتها . يمة األشياء الجمالية ال تنفصل على وظيفتها أو فق

األدوات (: يعتمد  –التقنيات   –العوامل التكنيكية ) الخامات   -ـ 3
تصميم العمل الفني على العديد من الخامات المستخدمة منها  

ت المساعدة والتي يسعى  األقمشة والخيوط وغيرها من الخاما

ا للتوفيق بينها طب  ق ا لما تحدده متطلبات التصميم.  الفنان دائم 
يقصد بها تقدير المالية بتكلفة العمل  قتصادية: العوامل اال  – 4

الفني حيث تعتبر التكلفة االقتصادية من العوامل المهمة التي  

)زينب عبد الحافظ على   .  يجب أن يضعها الفنان في اعتباره

,2007 ,59 ) 
 جسم بعض غرز التطريز الم -ثانيا

 : البذور  غرزة  -( 1)

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 تنفذ  صغيرة عقدة  عن  رة عبا ( الفرنسية العقدة ) أو  البذور  غرزة
  األزهار  وقلب  العيون  تطريز  فى  تصلح وهى .. بالتطريز 

 فى  تستخدميها أن يمكنك  وأيضا   الحروف فوق النقط  ولتطريز 

  حشو
 واألشجار  الورود  تطريز  فى لةومفض  مستحبة وهى .. المساحات

  االسم  بهذا  تسمي لذلك البذور  تشبه وهى

 
 ر توضح غرزة البذو( 1رقم )صورة 
 ( 40ص  ,  تفيدة مرتضى, د. ت المصدر )

 :التنفيذ خطوات

 اإلبرة ي وضع الخيط ياسحب  ثم القماش  خلف من اإلبرة يمرر 

 . مرتين أو مرة حولها  الخيط لفى  ثم  القماش  على  أفقي بشكل
 ثم .. عقدة  ونفتتك اللفتين  من  بالقرب األيسر  باإلبهام الخيط  يأمسك

 يتسند أن  ويجب.. عقدة نفتتكو اللفتين وسط من اإلبرة ياسحب

 اإلبرة تسحبين وعندما  .. األيسر  باإلبهام  اللفتين من  بالقرب الخيط 
 أخرى مرة أسفل من اإلبرة يمرر  الخيط نهايةي  ف العقدة وتتكون

 .. الخيط  يوشد القماش خلف  إلى اإلبرة  يواسحب (A) المكان يف

 .. غرزة أول على حصلت قد  ينونتك وبذلك

 الغرزة تنفيذ  تريدين الذى  المكاني  ف القماش  ه جو إلى  اإلبرة يمرر 
 على فتحصلين السابقة  الخطوات  بتكرار  يقوم ثم  ..فيه الثانية

 عدد  تطريز  من  تنتهى أن  إلى  استمرى وهكذا  .. الثانية الغرزة

 اإلبرة بينتسح عندما غرزة آخر  وفى .. تنفيذها تريديني الت الغرز 
 ياقطع ثم وأغلقيها غرزةلا  خلف  الخيط بلف  قومى  القماش خلف إلى 

 . خيطال

 غرز الحشو   - (2)

   :فمنه متنوعة وأشكال  رسوم يف النوع  هذا  يطرز 

          المستدير من أحد طرفية.  يالبيضاو  الحشو •

 الطرفين من  دببالم  يالبيضاو الحشو •

                         زخرفي شكل على  الحشو. •

 . ذلك غير  إلى .... المستدير  الحشو •

 المحصورة األجزاء  تمأل التطريز  من النوع  هذا  عمللو

 أو  المتبادلة  الواسعة الشاللة  بغرزة خطين بين 

  واسعة المساحة كانت  إذا الفرع بغرزة 
 ثم  . ي الداخل بالحشو ز غر ال هذه  وتسمى . أكثر  بروز  وبها

 عمل فى مبتدئة , ي  الخارج والحش بغرز  يالداخل الحشو يغطى

 الحشو يأ, التطريز  يكون وبذلك . اليسرى ةالجه من  دائما األخير 
 فتكون, يالخارج الحشو لغرز  مضاد اتجاه يف دائما يالخارج

 .رأسية والخارجية أفقية الداخلية الغرز 

 : ي والثان  األول النوعان
 .(معا الطرفين من أو  طرفية أحد  من المدبب حشو)ال

  : الطريقة

 ةرز بغ أو الواسعة  الشاللة  بغرزة أوال  الشكل  يحشى •

 : أكثر  بروزا   فيها  أريد إذا الفرع

 نهاية من مبتدئه, اليمين إلى اليسار  من اإلبرة يإغرز  •

 أن على, متتابعة الغرز  هذه  يوكرر   أخرجيها ثم  الورقة
 تحتها تختفى بحيث ةمتالصق ةالخارجي الغرز  تكون

 ي الداخل الحشو غرز 

 : ثالثلا النوع
 يزخرف شكل على الحشو

 المحصورة األجزاء بملء األول  النوع طريقة تستعمل

 ومقدار  يتناسب بحيث ي الداخل الحشو بغرز  الرسم خطى بين

 الحشو بغرز  يغطى  ثم , يالزخرف للشكل المطلوب  التجسيم
  بجانب  منتظمة  أفقية أو  رأسية غرز  من تتكون  ي التي  الخارج

 من دائما  ياالخارج الحشو عمل  في  ي تبدئ  ال  أن  على , بعضها

 . رسملل  المدببة الجهة
 المستدير  الشكل  

 الرسوم وفى  العكس  أو , طولية ثم  عرضية  الدائرة تمأل  غرز  وهى

 بالشكل تظهر  حتى موحد  الغرز  إتجاه  يكون  المتعددة  الدوائر  ذات 
 ( 169,168-د.ت  – ي د الغرباومحم حمدة  )     .المناسب 

 : المركبة الحشو  غرزة

 أفقية الحشو ةغرز  تكون عندما ولكن العادية الحشو غرزة مثل فذنت

 هذه بين وتفصل فوقها رأسية مستقيمة غرزة تنفيذ فيمكن طويلة
 نفسه الوقت  وفى بارزة الغرزة لتجعل صغيرة مسافات  الغرز 

 فى تستخدم وهى. لهاو ط بسبب للقطع  عرضة تكون وال متماسكة

  تنفيذها يف ينلون استخدام  ويمكن.. المساحات  ملء

.. 

 
 الحشو المركبةتوضح غرزة  (2) قمر  صورة

 ( 39,ص 2009إبراهيم مرزوق :المصدر )

 :التنفيذ خطوات

 ثم  ( A) المكان من وأخرجيها القماش  خلف من اإلبرة رير تم -1

 غرزة  أول على  فتحصلين (B) المكان  من  اإلبرة أدخلى 

 . حشو
 (D) المكان من وأدخليها (C) المكان من اإلبرة  جاخر أ -2

 .. الطريقة  بنفس  الحشو غرز  يذتنف ي ف استمرى وهكذا 

 فوق  رأسية مستقيمة غرزا   ي نفذ ثم  اآلخر  اللون  ياستخدم
 .الحشو  بغرزة المنفذ  الجزء

 ثم (I) المكان من وأخرجيها  القماش  خلف  من اإلبرة رير تم -3

 المكان  من  اإلبرةي  أخرج ثم  (J) المكان من اإلبرةي  دخلإ

(K) المكان  من أدخليها ثم (L) غرزتين أول على فتحصلين 
 الغرز  تنفيذ  يف استمرى وهكذا .. مستقيمتين رأسيتين

 .. الحشو غرز  فوق  تنفيذها  المطلوب الرأسية المستقيمة

 ويمكن  , الرأسية الغرز  حول  صغيرة مستقيمة غرزا    تنفيذ -4
 ثر أك أو منفصلتين  غرزتين بتنفيذ الغرز  هذه عدد  فى تحكملا

إبراهيم  ) .ةالرأسي الغرز  كل تغطى  أن إلى  متالصقة غرزة أو

 (39,38-2009-مرزوق
 (: )البروكاتيال البارزة  الغرزة - (3)

 منذ ألمانيا وجنوب سويسرا في الغرزة بتلك  التطريز  ظهر 

 العصر  ي ف النسيج قطع  بعض  يف ظهر  كما  ,الوسطى  العصور 

 , ي الرومان الطراز ي  ف بتوسع التطريز  هذا  واستخدم ,ياإلسالم
 الغرزة بتلك  يور لطوا والحيوانية اآلدمية العناصر  وطرزت

  
المصدر   غرزة البروكاتيال البارزة ح توض( 3رقم ) الصورة 

 . (67ص,  2005ماجده محمد ماضي:)
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 ألنها السميكة الخيوط  هى  البارزة الغرزة لتنفيذ  الخيوط  وأفضل
)ماجدة  .باليه م توكوال خيط مثل  المطلوب  بروزها  الغرزة تعطى

 (65-2005-وآخرون يماض

 :"Padded Satin stitch" البارزة الحشو  غرزة  - (4)
 أن إال  األساسية الحشو غرزة مثل  التأثير  نفس  تعطى

 سطح عن ما  حد  إلي  بارزة تكون الغرزة بهذه المطرزة الوحدة

 خط من تتكون  بها المطرزة والمساحة, ميم التص عن  أو القماش
 غرز  من وطبقتين"Split stitch" المنقسمة الغرز  من خارجي

 . الحشو

 إلى"Caroline Olard"1986 أولرد كارولين وتشير 

 بالغرزة الشكل حديد  من بدال   ولكن السابقة المكونات نفس
  أو  "Tiny chain"  الضيقة  السلسلة  غرزة عمل  يمكن  المنقسمة

 . "Running stitch" الشاللة  ةغرز 

 
 ،  

  
 توضح غرزة الحشو البارز  (4رقم ) صورة

 (  169ص د.ت, حمدة محمد الغرباوي : ر)المصد

         العمل طريقة

 "المنقسمة الغرز  من صف بعمل تطريزه المراد الشكل يحدد •

Split stitch" الشكل حول . 

 الغرزة تغطى بحيث ةأفقي حشو بغرزة التصميم يغطى •
 . للشكل المحددة المنقسمة

 , األولى الطبقة فوق  الحشو غرزة  من أخرى ةطبق تطرز  •

 الطبقةي  ف الغرز  إلتجاه مضاد  إتجاه فى ولكن

 (44—2003-)أشرف محمود هاشم .األولى 
 عند  الفرع  بغرزة المنقسمة الغرزة استبدال يمكن  أنه كما

  )التصميم( للوحدة الخارجي الخط  عمل

 مالحظات مهمة أثناء العمل 

مساوي - الغرزة  تكون  أن  وبجانب  نراعى  الزخرفة  لحجم  ة 
يسمح به سمك الخيط دون شد أو    ا أي متقاربة بقدر ما بعضه

 ارتخاء للخيط لملء المساحة المطلوبة . 

 تكون الغرز الداخلية أفقية والخارجية رأسية أو العكس .   -

الخيط  - ولون  نوع  بنفس  الداخلي  الحشو  به    يكون  سينفذ  الذي 

 . التطريز 

(Dorothy Wood ,196,2005)  

 :  يالتطريز البرازيل - (5) 

ال  يتم على السطح ويتميز  تطريز االخرى بأنه  عن غيرة من أنواع 

مصنوع   خيط  الصناعيستخدم  الحرير  عال  يمن    ي )الرايون( 

القطن والصوف ح من  بدال  الحرير اللمعان  تصنيع خيوط  يتم  يث 
ف  يالصناع واسع  نطاق  وتصميمات  و،  البرازيل  يعلى  أنماط 

)تشكل  بشكل معقد  عادة ما تشمل الزهور حيث يلالتطريز البرازي

البرازيلمن بتالت وأورا(   التطريز  على ملئ    ي ق وفروع ويعتمد 

فال المستخدمة  الغرز  وتتميز  البرازيل  ي مساحات  بانها    ي التطريز 
 . مجسمة )ثالثية االبعاد(  

(www Wikipedia the free encyclopedia.com.) 

 :ياالطار التطبيق

 الدراسة: خطوات إجراء 

جسم لمفروشات  وحدات زخرفية تصلح للتطريز المإختيار   -1

 غرفة المعيشة.
 إعداد التصميم الخاص بكل وحدة زخرفية. -2

لتوزيع   -3 المقترحة  والتصورات  الزخرفية  الوحدات  عرض 

الستطال المحكمين  من  عدد  على  الوحدات  آرائهم  تلك  ع 

 فيها .  
باستخ -4 المقترحة  الزخرفية  التصميمات  بعض  دام  تنفيذ 

التطريز  المع  أسلوب  غرفة  مفروشات  على  يشة  المجسم 

 وفقا  آلراء المحكمين. 
على   -5 المجسم  التطريز  بأسلوب  المنفذة  القطع  عرض 

 . االساتذة المتخصصين من خالل استمارة تقييم 

المج -6 التطريز  بأسلوب  المنفذة  القطع  على  عرض  سم 
 المستهلكين الستطالع آرآهم فيها .  

التصم للتطر وفيما يلى عرض  المجسم  يمات مقترحة  يز 

 تصلح لغرفة المعيشة. 

 لغرفة المعيشة . يوضح التصميمات المقترحة للتنفيذ بالتطريز المجسم  (1) رقم جدول  

 صميم المقترح الت  الوحدة الزخرفية التصميم 

 1التصميم رقم

  

 2التصميم رقم 

  

 3التصميم رقم
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 صميم المقترح الت  الوحدة الزخرفية التصميم 

 4التصميم رقم 

 

 

 5التصميم رقم

  

 6التصميم رقم

  

 7التصميم رقم 

 

 

 8التصميم رقم 

  

 9التصميم رقم 

 

 

 01التصميم رقم 
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ق الناحية  يوضح التكرارات والنسب المئوية ومعامالت الجودة والمتوسط الوزني آلراء المتخصصين في "مدي تحقي  (2رقم )  جدول

قترحة إلثراء مجال  للتصميمات الموي االبتكار والتجديد "ت حية الوظيفية في التصميم ,مسالجمالية في التصميم , مدي تحقيق النا

 .   المفروشات

 
 

 - ( نستخلص اآلتي: 2من الجدول السابق رقم )

)التصميم    أن  -1 لباقي    (10,  5رقم  بالنسبة  األفضل  هما 

)  يم التصم  يليهم التصميمات   )التصميم    يليهم و  (   7,  2رقم    4رقم 

)  التصميم  مويليه   (6, التصميم     (8,  3رقم   )  ثم  وأخيرا  9رقم   )  

 .     وهو الناحية الجمالية المحور األول وذلك في  (1رقم ) ميم التص
وهأما    –  2 الثاني  أفضل  المحور  فكان  الوظيفية  الناحية  و 

( رقم  التصميم  )5التصميمات  رقم  التصميم  يليه  يليه  10,  2(   )

رقم ) يليه التصميم  7,  4التصميم  رقم  8,  6)  رقم(  التصميم  يليه   )
 .  ( 1رقم )( وأخيراَ التصميم 9, 3)

والمحور الثالث وهو مستوي االبتكار والتجديد فكان التصميم    –  3

( )10رقم  رقم  التصميم  يليه  التصميمات  أفضل  هو  ويليه  5(   )

م رقم  ( ويليه التصمي 6,  4يليه التصميم رقم )و( 7, 2)التصميم رقم  
 ( . 9,  1رقم ) مي ( وأخيرا  التصم8,   3)

 وقد أرجعت الباحثة ذلك إلى :

التصميمات  احتو -1 ساعدت  اء  تصميم  وعناصر  أسس  على 

لغرفة  تصلح  منها  زخرفية  تصميمات  عمل  علي  الباحثة 
 المعيشة . 

أهمية دور التطريز المجسم ألنه مصدر ثري وزاخر بالغرز  -2

 نفردة بطبعها . المتميزة والم
ين مساحات التصميم ساعد  وجود الترابط والوحدة واالتزان ب -3

   الزخرفية .تفاظ بشكل الوحدة  علي االح

 يوضح التكرارات والنسب المئوية ومعامالت الجودة والمتوسط  جدول  (3رقم)جدول  

 الوزنى ألراء المتخصصين في المجموع الكلي للتصميمات المقترحة 

 التصميمات  

1 2 3 4 5 

 % 98.7 % 92.2 % 87.6 % 94.9 % 82.5 المتوسط العام 

 1 4 7 2 9 الترتيب 

 التصميمات  

6 7 8 9 10 

 % 98.7 % 84.9 % 89 % 94 % 91.3 المتوسط العام 

 1 8 6 3 5 الترتيب 

 -: (3التعليق علي جدول رقم )

حصول كال مــن التصــميم الخــامس والتصــميم العاشــر علــى  •

تــوافر الجوانــب الجماليــة بنســبة أعلى تصويت وذلك بســبب  

التصميم الثاني والتصميم الســابع وذلــك  ثم كال من، %  100
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ثم كال من التصميم الرابع والتصميم ،  %95.8  بمعامل جودة
ثــم كــال مــن التصــميم ، %93.1السادس وذلك بمعامل جودة 

ثــم ، %90.4لثالث والتصــميم الثــامن وذلــك بمعامــل جــودة ا

ــ  ــميم التاســع وذل ــل جــودة التص وأخيــرا ، %86.2ك بمعام
 % .82.5ك بمعامل جودة التصميم األول وذل

ــامس هـــو • ــاقي  كمـــا إن التصـــميم الخـ ــل بالنســـبة لبـ األفضـ

التصميمات في تحقيق الناحية الوظيفيــة فــي التصــميم وذلــك 
م كال من التصميم الثــاني والتصــميم ث، %100بمعامل جودة  

كــال مــن التصــميم ثــم  ،  %95.8العاشر وذلك بمعامل جــودة  

ثم كال ، %93.1امل جودة الرابع والتصميم السابع وذلك بمع

يم الثــامن وذلــك بمعامــل جــودة من التصميم السادس والتصم
ثم كال من التصميم الثالث والتصميم التاسع وذلــك ،  90.4%

وأخيرا التصميم األول وذلك بمعامل ،  %86.2بمعامل جودة  

 .%82.5جودة 
بالنسبة لباقي التصميمات في عاشر هو األفضل إن التصميم ال •

ثــم ،  %100ي االبتكار والتجديد وذلــك بمعامــل جــودة  مستو

ثــم كــال مــن ،  %95.8لتصميم الخامس وذلك بمعامل جودة  ا
ــل جــو ــابع وذلــك بمعام ــاني والتصــميم الس ــميم الث دة التص

ثم كال من التصميم الرابع والتصميم السادس وذلك ،  93.1%

ثم كال من التصميم الثالث والتصميم ،  %90.4  بمعامل جودة
يم وأخيرا كال من التصم، %86.2امن وذلك بمعامل جودة الث

 % . 82.5األول والتصميم التاسع وذلك بمعامل جودة 

العاشر هما األفضل بالنسبة ولذلك فإن التصميم الخامس والتصميم 
وذلــك  ثــم التصــميم الثــاني، %98.7لباقي التصميمات وذلك نسبة 

ثــم التصــميم ، %94ةثم التصميم السابع وذلك بنسب،  %94.9نسبة  

لتصــميم الســادس وذلــك بنســبة ثــم ا،  %92.2الرابع وذلــك بنســبة  
ثم التصميم الثالث ،  %89ثم التصميم الثامن وذلك بنسبة،  91.3%

، %84.9ثم التصــميم التاســع وذلــك بنســبة  ،  %87.6وذلك بنسبة  

 % .82.5وذلك بنسبة وأخيرا التصميم األول 

 وقد أرجعت الباحثة ذلك إلى :

شــكلها   استخدام التحوير في الوحدة الزخرفية باإلضــافة إلــي -1

ت مختلفة ااألصلي واستخدامها داخل التكوين المقترح بتكرار 

يني جديد ومعاصر مســتحدث مــن أدى إلي جعلها تصميم تكو
 جله .ية بما يالئم نوع المنتج المعد ألالوحدة االصل

ــراب نأ -2 ــيادة والت ــزان والس ــق  واالت ــجام والتواف ــين االنس ط ب

لى تحقيق القيم إااللوان المستخدمة في التكوين الزخرفي ادي 
الجمالية والفنية والوظيفية بين أسس وعناصــر التصــميم فــي 

 لعام .التصميم الزخرفي ا

 
 لكلي للتصميمات المقترحة ي المجموع االمتخصصين ف   ( يوضح معامالت الجودة والمتوسط الوزنى ألراء 1شكل رقم)

 أن : ( تبين1قم )ومن الشكل ر

هذه التصــميمات المقترحــة  أكدت نتائج تطبيق االستبانات أن   •

 متميزة وتحقق إضافة في مجال التطريز المجسم.
وثيقــة بــين كــل مــن التصــميم والتطريــز والقــيم هناك عالقــة   •

   ري ويتأثر بها.الجمالية , فكل عنصر يؤثر في العناصر األخ

 نتائج البحث :

 على : البحث دلت نتائج

 Adobe illustratorأن إعداد التصميم الزخرفي ببرنامج  -1

cc   وPhotoshop c55  يثري مجال التصميم الزخرفــي

ــال  ــري مج ــة تث ــة وفني ــيم جمالي ــميمات ذات ق ــتج تص وين

 المفروشات بواسطة أسلوب التطريز المجسم .
قد حقق صميم  وب الذي يتناسب مع التاختيار التقنية واالسل -2

 في القطع المنفذة . ثراءا  فنيا  

والمنفــردة  المتنوعــةهــا والغــرز اســتخدام الخامــات وجودت -3
ــد  ــذ التطريــز المجســم بشــكل جدي بطبعهــا ســاعد علــي تنفي

  ومتميز بطابع غير تقليدي .

 غرفة المعيشة .  بأسلوب التطريز المجسم لمفروشات  القطع المنفذة ( يوضع بعض 4جدول رقم )

 للقطعة المنفذة التوصيف الفني  القطعة المنفذة 

 

 فوط انتريةالقطعة : نوع 

ــتان: ةالمسااتخدم تماااالخا ــاش س  – قم

 خيط قطن 

ــو  الغااارز المساااتخدمة  : ــرزة الحشـ غـ
 غرزة الحشو البارزة - المتداخلة
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 برواز  نوع القطعة :
إيزيــث  قمــاش : ةالمسااتخدم خاماااتال

خــيط قطــن   –مالونيه    خيط  -سلك    -قطن

 D.M.Cخيط  –
-غرزة الحشو البارز :  الغرز المستخدمة

 غرزة الحشو الطائرة 

 

 

 : Resultsنتائج البحث 
ــداد التصــمي دلاات نتااائج البحااث علااى  ــاأن إع ــي ببرن مج م الزخرف

Adobe illustrator cc   وPhotoshop c55  يثــري مجــال

التصميم الزخرفي وينتج تصميمات ذات قــيم جماليــة وفنيــة تثــري 

ــز المجســم . ــم  مجــال المفروشــات بواســطة أســلوب التطري كمــا ت
ــى ان  ــذي يتناســب مــع االســتدالل عل ــة واالســلوب ال ــار التقني اختي

م الخامات خدااستوأن  ميم قد حقق ثراءا  فنيا  في القطع المنفذة  التص

اعد علــي تنفيــذ عهــا ســ وجودتهــا والغــرز المتنوعــة والمنفــردة بطب
  التطريز المجسم بشكل جديد ومتميز بطابع غير تقليدي .

 :   Recommendationsالتوصيات 

 ت الخاصة بفن التطريز المجسم . من الدراسااء المزيد إجر -

واستخدامإسلتطبيق   - المجسم  التطريز  من    يف   هوب  كثير 

 المشروعات الحرفية المختلفة . 

 فن التطريز .  ي البحث عن كل ما هو جديد ف -

  يالمفروشات لما لها من جانب جمال   اإلهتمام بمجال تطريز -

 هام .   يووظيف

ف  - التجريب  ب   الفنون   ي مواصلة  المزالحديثة  من  إجراء  يد 

 .  الدراسات إلثراء مجال المفروشات 

 : Referencesاملراجع 

 التطريز  وتنفيذ تصميم   (، 2003)  هاشم محمود أشرف .1

 .  هوالكروشي

اسماعيلإسماعيل   .2 والت،  (2001)  شوقي  طالفن    , ,  2صميم 

 . دار النهضة ,القاهرة
 مجمع اللغة العربية.  ،(1991)المعجم الوجيز  .3

ن .4 المالبس،  (2002)صر ثريا  في  الزخرفي    التصميم 

 . 1ط  لكتب,الم ادار ع   والمفروشات , 
ت(  يالغرباو محمد حمدة .5  النسيجي  ف التطريز ،    )د. 

 .المصرية األنجلو  مكتبة ,والزخرفة

محمد  .6 ماهر  االسالمي(،  1977)سعاد  الجهاز  ،  النسيج 
 تب الجامعية والمدرسية ,القاهرة المركزي للك

ثابت  حجازينجوى  ,  لخلينادية    ,سليمان    كفاية .7 كرامة   ,  

ا ،  (2001) توليف  بالتفن  االستفادة  لخامات  المصري  راث 

االنجلو المصرية   , مكتبة  االزياء المعاصرة  منه في تصميم 
 ,القاهرة. 

الدين طالو .8   الفنون الزخرفية ,الجزء األول,  ، (1999)  محيى 

 دار دمشق, دمشق. 
عصا .9 حماسالم  صالح  االمكانيات  ،  ( 2019)  يالبرع  يدم 

التطر    ةيالتشكيل و  الديكوباج  مالبس  لفن  إلثراء  المجسم  يز 

ب المانيكان, أالسهره  على  التشكيل  ماجستير،   سلوب  رسالة 
 .  جامعة المنوفية، كلية االقتصاد المنزلي

دسوقي .10 عادل  محمد  بقايا  ،  (2011)  ايمان  استخدام  تأثير 

واالقتصادية    لجمالية والوظيفيةى القيمة الصناعية علالجلود ا 

ا  لمالبس  مرحلة  في  رسالة  االطفال   , المتأخرة  لطفولة 

 جامعة المنوفية. ، كلية االقتصاد المنزلي، ماجستير 
السالما  .11 عبد  القوي  عبد  صبري  بعنوان  ،  (2016)  نجي 

البرازيلي )المجسم( على    ر "تأثي التطريز  اختالف نوع غرز 

القاقمش  مظهرية اال  طيفة"ة  المنزلمجلة  ,  26, مجلد  ي قتصاد 

 . ربية النوعية جامعة المنوفية  رابع , كلية التالعدد ال
تقنيات تنفيذ المفروشات    ، (2002)إيناس محمود أحمد خلف   .12

استخدام  ورؤية جمالية إلثرائها بالكتابات المصرية القديمة  ب

ماجستير  رسالة  المنكلية  ،  الكمبيوتر,  ة  جامع،  زلياالقتصاد 
 .  حلوان  

سعد .13 كمال  الدين  بهاء  امشا  ،(2014)بسمة  لتصميم  كل 

التغلب عليها, رسالة   والتطريز في مجال المفروشات وكيفية 

 . جامعة حلوان ، القتصاد المنزليكلية ا، دكتوراه
على .14 مصطفى  سعيد  تصميمات  (،2016)حنان  استحداث 

، رسالة  لمفروشات غرفة المعيشة مستوحاة من الفن السريالي

 . جامعة عين شمس، ية النوعيةية التربكل، توراهدك
 القيم  إثراء  إمكانية، ( 2009)  إبراهيم جعفر  المجيد  عبد  دعاء  .15

 بغرز  التطريز  أسلوب باستخدام المنزلية للمفروشات الجمالية

 رسالة  ,الصغيرة الصناعات  مجال في  واستخدامها اإليتامين
 . وفيةالمن جامعة  ,المنزلي  االقتصاد كلية  ,ماجستير 

س وتقنيات  "دراسة أس،  (2020)رحاب حسني جميل إكرام  - .16

الوظيفية" وتطبيقاتها  الجمالية  القيم  لتحقيق  البارز    التطريز 

منشور  االنسانيات  بحث  وعلوم  واالدب  الفنون  مجلة   ,
أم   ,جامعة  االسرية  التربية  قسم   , التربية  كلية   , واالجتماع 

 ودية. القرى , المملكة العربية السع

التلى  مالية لفن  القيم الج،  (2006)  محمد محمد فتحي  نبزي  - .17
رسالة  ودور   , المطرزة  الصغيرة  الصناعات  إثراء  في  ها 

 جامعة حلوان. ، كلية االقتصاد المنزلي، ير تماجس

الخطيب  - .18 على  الحافظ  عبد  ميدانية  ،  (2007)زينب  دراسة 

ف منها  واالستفادة  أسيوط  محافظة  في  الكليم  ي  لزخارف 
اش منسوجةتصميم  المفروشات  رطة  لزخرفة  رسالة  ،  تصلح 

المنزلي،  ير ماجست االقتصاد  ال،  قسم  النوعيةكلية  ،  تربية 

 .   جامعة عين شمس
س  - .19 ,رابعة  أمينسجيني  محمد  قطع    (، 2009)الم  ابتكار 

ن خلفية من  ساليب فنية مختلفة بدومطرزة باستخدام ا  هملبسي

زلي ,قسم  قتصاد المنلتربية لال, كلية ا   ه القماش, رسالة دكتورا
 .  مكة القرى, المالبس والنسيج , جامعة أم  

الرحيم,   - .20 عبدهللا   عبد  عصمت   تقنيات  ،  (2003)  إيناس 

المضاف,  النسيج  الستخدام  المختلفة  فنية    األساليب  دراسة 

  , مقارنة  المنزلرسالتطبيقية  االقتصاد  ,كلية  ماجستير    ية 
 ,جامعة حلوان. 

لمياء  ،  (2005)  ماجده محمد ماضي   -  .21 أسامة محمد حسين: 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


382 An Aesthetic vision of 3Dimensional embroidery 

 

International Design Journal, Volume 11, Issue 2 March 2021 

 

فن وصناعة   في  الموسوعة  الدين جوهر:  علي: عماد  حسن 
 . 1ط  للطباعة,ي التطريز, القاهرة: دار المصطف

عبدالرحمن  - .22 شعبان ،  نرمين  القيم  ،  (2006)  مصطفى   وليد 

النسيج المضاف واالستفادة منه في تصميم   الجمالية ألسلوب 
الطفل حجرة  مفروشات  وفنون،  وتنفيذ  علوم  المجلد  ،  مجلة 

 . العدد الثالث، الثامن عشر 

23. - Nonie Niesewand(1996) ,Halls and Living 
Rooms, Conran Octopus Limited. 

24. -  Philip Babcock Gave et.al(1986) , Webster's 

Third International Dictionary ,U SA , 

Merrian Webster INC. 
ن .25 المالبس،  (2002)صر ثريا  في  الزخرفي    التصميم 

 . 1ط  دار عالم الكتب,  ات , والمفروش

ت(  يالغرباو محمد حمدة .26  النسيجي  ف التطريز ،    )د. 
 .المصرية األنجلو  مكتبة ,والزخرفة

دسوقي .27 عادل  محمد  بقايا  ،  (2011)  ايمان  استخدام  تأثير 

دية  واالقتصا  اعية على القيمة الجمالية والوظيفيةلصنالجلود ا 
رسالة    , المتأخرة  الطفولة  مرحلة  في  االطفال  لمالبس 

 جامعة المنوفية. ، كلية االقتصاد المنزلي، ماجستير 

السالما  .28 عبد  القوي  عبد  صبري  بعنوان  ،  (2016)  نجي 

البرازيلي )المجسم( على    ر "تأثي التطريز  اختالف نوع غرز 
االمشاق  مظهرية القطيفة" مجلة  المنزلة  ,  26, مجلد  ي قتصاد 

 . ربية النوعية جامعة المنوفية  العدد الرابع , كلية الت

تقنيات تنفيذ المفروشات    ، (2002)إيناس محمود أحمد خلف   .29
استخدام  ورؤية جمالية إلثرائها بالكتابات المصرية القديمة  ب

ماجستير  رسالة  المنكلية  ،  الكمبيوتر,  جامعة  ،  زلياالقتصاد 

 .  حلوان  

سعد .30 كمال  الدين  بهاء  التصميم    ،(2014)بسمة  مشاكل 
التغلب عليها, رسالة   والتطريز في مجال المفروشات وكيفية 

 . جامعة حلوان ، القتصاد المنزليكلية ا، دكتوراه

على .31 مصطفى  سعيد  تصميمات  (،2016)حنان  استحداث 
سالة  ، ر لمفروشات غرفة المعيشة مستوحاة من الفن السريالي

 . عين شمس جامعة ، ية النوعيةكلية الترب، دكتوراه

 القيم  إثراء  إمكانية، ( 2009)  إبراهيم جعفر  المجيد  عبد  دعاء  .32
 بغرز  التطريز  أسلوب باستخدام المنزلية للمفروشات الجمالية

 رسالة  ,الصغيرة الصناعات  مجال في  واستخدامها اإليتامين

 . المنوفية عة جام ,المنزلي  االقتصاد كلية  ,ماجستير 

س  - .33 ,رابعة  أمينسجيني  محمد  قطع    (، 2009)الم  ابتكار 
ن خلفية من  ساليب فنية مختلفة بدومطرزة باستخدام ا  هملبسي

بية لالقتصاد المنزلي ,قسم  لتر , كلية ا   ه القماش, رسالة دكتورا

 .  مكة جامعة أم القرى,  المالبس والنسيج ,
الرحيم,   - .34 عبدهللا   عبد  عصمت   تقنيات  ،  (2003)  إيناس 

المضاف,  النسيج  الستخدام  المختلفة  فنية    األساليب  دراسة 

  , مقارنة  المنزلرسالتطبيقية  االقتصاد  ,كلية  ماجستير    ية 
 ,جامعة حلوان. 

رج  - .35 فاروق  كنجالء  الرسوم  ،  (2013)  سبهب  توظيف 

باستخدام غرز التطريز لتصميم مفروشات  المتحركة لألطفال 

 . رسالة ماجستير ، ومعلقات بحجرة الطفل
36. -   Nonie Niesewand(1996) ,Halls and Living 

Rooms, Conran Octopus Limited. 

37. -  Philip Babcock Gave et.al(1986) , Webster's 
Third International Dictionary ,U SA , 

Merrian Webster INC. 

 
 


