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  جيميه سياحي استمهام ي فىسيوطاأل كميمالزخارف  جمالياتاالستفادة من 
 مستخمص البحث:

إلحياء التراث األسيوطي المتمثل في زخارف الكميم من خالل قطعة ممبسيو  محاولة البحث ىو
لزائري المحافظة   كتذكار سياحيية )جيميو( مستميمو من موتيفات الكميم ، يمكن إىدائيا سياح

ز والفخر بتراثين كنوع من التسويق السياحي كذلك يمكن لمفتيات ارتدائيا كنوع من االعتزا
تمنحنين تصميما فريدا مميزا وغير تقميدي لمجيميو النسائي يمتاز بالحداثة  كماالشعبي األصيل 

اقتراح تصميمات مستميمة من زخارف الكميم يهدف البحث إلي ايرة الموضة حيث ومس
وترجع أهمية البحث سياحي  بأسموبي الطباعة بالنقل الحراري والتطريز  ومياألسيوطي لزخرفة جي

تسميط الضوء عمى القيم التعبيرية و التشكيمية لزخارف الكميم األسيوطي ، ومحاولة الدمج إلى 
 استخدم البحث المنيج الوصفيمنهج البحث : لنقل الحراري والتطريز في الزخرفة  بين تقنيتي ا

من  والمنيج التجريبيفي وصف وتحميل سمات وخصائص زخارف الكميم األسيوطي  التحميمي
أدوات خالل تنفيذ مختارات من التصميمات التي القت أعمى قبول من قبل السادة المتخصصين 

اء " األساتذة المتخصصين" في التصميمات المقترحة ، استمارة تقييم " استبانو لمعرفة آر البحث 
وجود فروق ذات داللة إحصائية   نتائج البحثأهم ومن لألساتذة المتخصصين" لمقطع المنفذة  

 إلى% 100ما بين  التصميمات لقبول العامةوقد تراوحت النسبة  بين التصميمات المقترحة
وقد تراوحت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القطع المنفذة راء المتخصصين ، آلوفقا  90%

  وفقا آلراء األساتذة المتخصصين.. 72 . إلى99ما بين  القطع المنفذة لقبول العامةالنسبة 
  :  زخارف ، الكميم األسيوطي ، جيميو سياحيالكممات المفتاحية
 :Introductionمقدمة البحث

زمان بتراثيا الثرى المتمثل في صناعة الكميم ويتميز الكميم اشتيرت مدينة أسيوط منذ قديم ال
األسيوطي بجودة خاماتو وبراعة صانعو في إخراج لوحة فنية رائعة من حيث التصميم الذي 

عند ىذه التصميمات بل أنيا تساير التطور  الكميم صناعةعميو الطابع الشعبي ، ولم تقف  يغمب
في بعض قراىا المحدودة مثل بني  اخل مدينة أسيوطمع الزمن ، وتنتشر صناعة الكميم بد

الكثير المعاصرة تواجو المجتمعات ( و   2007عديات ، درنكة ، النخيمة   )زينب عبد الحافظ : 
 كل شئ قابل لمتغيير والتطوير أصبححيث من المتغيرات والتحديات في جميع مجاالت الحياة، 

ن ليس بقريب وقد اىتم الكثير من الباحثين منذ زم روأصبحت حرفة الكميم ميدده باالندثا
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بمحاولة إحياء ىذا التراث واالستفادة من زخارفو  في مجاالت عده منيا مجال المفروشات 
والمكمالت ولم تجد المالبس حظا من ىذا االىتمام رغم أن المالبس مرآة المجتمع والمعبرة عن 

التراث ىذا االستفادة من  الباحثة ضرورة ترألذا ثقافتو والحارث األمين عمى عاداتو وتقاليده  
في مجال  الشعبي كجانب ثرى من الموروث الشعبي األسيوطي المتمثل في زخارف الكميم

 نسائيميو )جيىذا التراث من خالل استميام قطعة ممبسيو سياحية  إلحياءمحاولة منيا  المالبس
قد تناولت لمتراث األسيوطي. وكمصدر أساسي  زخارف الكميم األسيوطيمن  مستميمو زخرفتو (

ومنيا دراسة األسيوطي في مجال المفروشات والمكمالت   العديد من الدراسات السابقة الكميم
االستفادة من الكروشيو التابستري  ( وقد ىدفت الدراسة إلى2020:  شيماء جاللو فاطمة حسن )

دراسة )رانيا رجب : في تنفيذ بعض مكمالت المالبس باستخدام زخارف الكميم األسيوطي و 
( وقد ىدفت إلى استحداث منتجات جديدة من الكميم األسيوطي يمكن توظيفيا في 2012

( وقد ىدفت إلي استحداث معمقات 2011استخدامات متعددة ودراسة )ىالة صالح الدين : 
نسجية كمكمالت لمتصميم الداخمي من خالل النسجيات الشعبية برؤية تشكميو معاصرة ودراسة 

( وقد ىدفت الدراسة إلي االستفادة من زخارف الكميم الشعبي 2007نب عبد الحافظ:)زي
األسيوطي في استنباط تصميمات أشرطة زخرفيو منسوجة تصمح لزخرفة مفروشات غرفة 

( فقد ىدفت إلي إثراء جماليات زخارف طباعة 2006المعيشة ، دراسة )دعاء المراغي: 
مي والكميم األسيوطي في إنتاج أعمال طباعيو كذلك المنسوجات من خالل توظيف زخارف الت

استحداث تصميمات لمكميم المصري المعاصر  ( وقد ىدفت إلي2001:  سحر البميييدراسة )
من خالل المزج بين الوحدات الزخرفيو المستخدمة في الفنون الشعبية التشكيمية والوحدات 

ىدف البحث إلي دراسة تاريخ  ( وقد 1998التجريدية كذلك دراسة )نجوى عبد الرحمن :
المنتجات النسجية في صعيد مصر وخاصة منطقة اخميم من حيث الوحدات الزخرفيو 

: أمل إبراىيمالمستخدمة والخامات واأللوان وطرق التنفيذ وأىم السمات المميزة ليا ، دراسة )
ية جديدة دراسة النظم اليندسية في الكميم الشعبي وتحقيق صياغات نسجوىدفت إلي  (1996

مستمدة من الوحدات الزخرفيو اليندسية الشعبية ، واستخالص مداخل تجريبية تصمح لتدريس 
نتاج صياغات مستحدثة من الكميم الشعبي قائمة عمي أسس ومفاىيم الفن الحديث  وا 

:اتفقت الدراسات السابقة مع البحث الحالي في محاولة إحياء التراث الشعبي األسيوطي تعقيب
نفس الزخارف الخاصة بالكميم ولكنيا اختمفت في أسموب توظيفيا فقد اقتصرت جميع واستخدام 
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الدراسات السابقة عمي مجال المفروشات والمكمالت في حين ركز البحث الحالي عمى مجال 
 المالبس. 

 The Problem of Researchمشكمه البحث :
لكميم األسيوطي تصمح ما إمكانية اقتراح مجموعة من التصميمات مستميمو من زخارف ا -1

 ؟نسائي سياحي لزخرفة جيميو
بأسموبي نسائي  سياحي بعض التصميمات المقترحة في زخرفة جيميو ما إمكانية تنفيذ -2

 ؟والتطريز الطباعة بالنقل الحراري
 Objectivesأهداف البحث :

 .لزخارف الكميم األسيوطي تسميط الضوء عمى القيم التعبيرية و التشكيمية -1
وعة من التصميمات مستميمو من زخارف الكميم األسيوطي تصمح لزخرفة اقتراح مجم -2

 .نسائي سياحي جيميو
بأسموبي الطباعة بالنقل نسائي  سياحي ميوجي في زخرفة بعض التصميمات المقترحة تنفيذ -3

 والتطريز. الحراري
 Significanceأهمية البحث :

 .ريدةلفت النظر ألىمية التراث األسيوطي لقيمتو الجمالية الف -1
 فتح آفاق جديدة في مجال تصميم و زخرفة المالبس. -2
 إثراء المكتبة العربية بدراسة متخصصة يستفيد منيا الباحثون. -3

 Delimitationحدود البحث
و درنكة و  اتبني عديالتي اشتيرت بصناعة الكميم مثل) محافظة أسيوطقرى أواًل: الحدود المكانية :

  (النخيمة
 م 2022م/2021خالل عام الجامعىاثنا عشر شهرا  : ثانيًا: الحدود الزمنية

 :اشتممت عينة البحث عمى:  عينة البحث
 زخارف الكميم األسيوطي -1
من  والسيدات لفتياتيصمح  وتنفيذ األعمى قبوال لمسادة المحكمين سياحي جيميوتصميم خمسة عشر -2

 ( عام 35إلى  15سن )
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 :ج اآلتي: اتبع البحث المنهMethodologyمنهج البحث 
زخارف الكميم  وأسس سمات وخصائص : في وصف وتحميلالمنهج الوصفي التحميمي -1

 األسيوطي.
ت أعمي قبول لمسادة قتصميمات التي ال: من خالل تنفيذ مختارات من ال المنيج التجريبي-2

 المتخصصين. 
 : Research Toolsأدوات البحث 

 في التصميمات المقترحة. استبيان لمعرفة آراء " األساتذة المتخصصين"-1
 استمارة تقييم " لألساتذة المتخصصين" لمقطع المنفذة.-2
 في رسم التصميمات المقترحة. Adobe illustrator cs5استخدام برنامج -3

 يختبر البحث صحة الفروض اآلتية :Hypothesisفروض البحث 
رحة الخمسة عشر وفقا : وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات المقتالفرض األول

 راء المتخصصين.آل
 : وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القطع الثمانية المنفذة وفقا آلراءالفرض الثاني
 المتخصصين.

 Terminology:مصطمحات البحث
الكميم الوحدات الزخرفية اليندسية البسيطة  ىي األساس المكون لمتصميم ويستخدم فيزخارف:

العالقات الخطية ، وحدات زخرفيو ىندسية مركبة ، وحدات طبيعية محورة التي يمكن تكوينيا ب
وقد أطمق الحرفيون في ىذا المجال  ىندسيا ، وحدات تاريخية وزخارف من الفنون المعاصرة

 (2011مسميات خاصة عمى وحدات زخارف الكميم لتمييزىا ومعرفة شكميا )ىالو صالح الدين :
( وىو درب 2002، السجاد عديم الوبر )عبد الستار حسين : ىو النسيج المسطح : kilimكميم 

من البسط غميظ النسيج يصنع من الصوف وجمعة أكممة  وقد عرف قديما ب )دثار( وقد قال 
 (2012آخرون: و الرسول) صل اهلل عميو وسمم( فيو " دثروني دثروني" )عبد الغني الشال

قون كممة كميم عمى جميع المفروشات وعمى الرغم من أن الغالبية العظمى من الناس يطم
األرضية غير الوبرية ، إال انو من الواجب أن ننوه إلى أن لفظ كميم يجب أال يطمق إال عمى 

 ( 1996:.)سعاد محمدر الممتدة فقطغي الحمماتاألبسطو غير الوبرية المنسوجة بأسموب 
من المظير الريفي األنيق   يعنى السترة أو الصديري وىو من أزياء الشتاء المستوحاة جيميه :

ورغم انو أصمو رجالي إال أن الجيميو النسائي أصبح قادر عمي ابتكار نفسو حتى عاد حديثا 
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م  2021عمى منصات دور األزياء العالمية في خريف ، وشتاء السنوات األخيرة  حتى سنة
  https://ar.weblogographic.comشانيلمثل ايترو وماكس مارا ، رالف لورين ، ايترو 

( الصديري )الجيميو( بأنة جاكت محبك حول الجسم 2012وقد عرفت )زينب عبد الحفيظ:
بدون أكمام ويصل طولو لخط الوسط وقد يزيد ، ويتميز بعمق حردتي اإلبط والصدر 

شال أو تايور صغيرة و مفتوح واتساعيما وعادة ما يكون بدون كول وأحيانا يحتوى عمي كول 
 من األمام.

 Theoretical Frameworkاإلطار النظري:
 زخارف الكميم األسيوطي

اشتيرت مدينة أسيوط بصناعة نوع متميز من النسيج اليدوي وىو الكميم وذلك منذ قديم 
الزمان والكميم كممة فارسية تطمق عمي بسط األرضيات أو النسيج المصنوع بطريقة الحممات 

)عمى تركستان جيالم ومعناىا" ذو الوجيين" الممونة غير الممتدة ، كما سماىا أىل
ويتميز الكميم األسيوطي بجودة خاماتو وبراعة صناعتو في إخراج لوحة فنية   (2000شعير:

رائعة من حيث التصميم الذي يغمب عميو الطابع الشعبي ، ولم تقف الصناعة عند ىذه 
التطور مع الزمن ، وقد انتشرت صناعة الكميم بداخل مدينة التصميمات بل أنيا تساير 

، وقد بدأت معظم الحرف اليدوية الشعبية  درنكة، قرى بني عديات والنخيمة  يأسيوط وف
 وخاصة صناعة الكميم في االندثار في معظم محافظات مصر وبخاصة في الوجو القبمي

يخ طويل في تمك المدن يرجع إلي ( رغم أن ليذه الصناعة تار  وسوىاج أسيوط تيمحافظ)  
لزامًا عمى الباحثين تجميع ىذه الزخارف  العصور الفرعونية وما تبعيا من عصور ، لذا أصبح

وتأصيميا لمحفاظ عمييا ، وكذلك االستفادة منيا في إثراء زخارف المنتجات الحديثة بما ليا 
العالمي )زينب عبد  من سمات مميزة لممنتجات المصرية سواء عمى المستوى المحمى أو

( وترجع األىمية التراثية لمكميم األسيوطي إلى ارتباطو ببعض العادات حيث 2007الحافظ:
يجدد سكان الصعيد في بداية المواسم مجالس العائالت ويطمق عمييا )ديوان( أو) مندرة( أو 

يتم )مجمس( و يقوم رب العائمة بتجديد مفارش الدكك أو الكنب الموجود بالمجمس حيث 
االتفاق مع الحرفي عمي الشكل الذي يحتاجو سادة أو منقوش أو بإطار اسود ويضيف لذلك 
كتابة اسم صاحب المجمس عمييا منعا الختالطيا بغيرىا حال خروجو في أي مناسبة عند 

 (2012آخرون: و الغني الشال عبدالجيران.)

https://ar.weblogographic.com/
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ان عمى المستوى العالمي ويعتبر الكميم من أقدم المنتجات النسجية التي ابتدعيا اإلنس
وأكثرىا انتشارًا . وىذا النوع من النسيج بالدراسة والبحث أتضح أنو مصري النشأة والفكرة 

 .(  1974والوسيمة منذ العصر الفرعوني حتى اآلن ) عبد الرحمن عمار : 
لمكميم وظيفة نفعية في األساس وىي تغطية األسطح سواء وظيفة الكميم واستخداماته : 

ضيات أو األساس أو الحوائط ولكنة يحمل وظيفة جمالية ، فيو ذو لون مريح ولو مممس لألر 
متميز ،ومقاسو لو جمالياتو ورموزه التي تحتوييا رسومو ذات داللة عند مقتنيو وقد تعددت 
استعماالت الكميم في البيت المصري ففي المدن استخدم لتغطية سطح األرضيات بينما في 

قد استخدم كغطاء لألرائك أو األثاث ، مفارش األسرة ، غطاء ظير صعيد مصر)أسيوط( ف
 (2012لمدواب ، كذلك صنعت منو المصمية )سجادة الصالة( )عبد الغني الشال ، آخرون:

 ىناك نوعان من الزخارف لمكميم األسيوطي  زخارف الكميم األسيوطي:
       ضع لمزوايا وىي من الطبيعة مرنة تتحمل التشكيل الحر وال تخ عضوية زخارف -1

اليندسية مثل األشكال )اآلدمية، الحيوانية ، النباتية( ولكل منيا رموزه التي ترتبط بالثقافة 
 .والمعتقدات وتناول المجتمع لو

وتعتمد عمى الزوايا الحادة والخطوط أو التشكيل المحكوم داخل مساحة  زخارف ىندسية -2
ربع ، المعين ، الدائرة( والتي استخدمت بكثرة ىندسية بعينيا وأمثمتيا أشكال )المثمث ، الم
( يوضح حصر 1( والجدول رقم )  2011في الكميم األسيوطي)ىالو صالح الدين :

لبعض الزخارف اليندسية الخاصة بالكميم األسيوطي ونظرا لكثرتيا فقد اقتصر ىذا 
تصمح  الجدول عمى الوحدات التي استخدمتيا الباحثة كمصدر الستميام زخارف مقترحة

 .لزخرفة قطعة ممبسيو سياحية)جيميو(
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   األصمية الزخرفية وحداته موضع البحث  و األسيوطي مكميميوضح صور ل( 1) رقم جدول
 الوحدة الزخرفية و المصدر الخاص بها الوحدة الزخرفية و المصدر الخاص بها

 
 
 
 
 
 

 
                           ت(  كميم بني عديا1صوره )  الوحدة الزخرفية األولى )حجبان( 

 (2007)زينب عبد الحافظ:                                       

 
 
 
 
 
 
 

 ( كميم بني عديات2صوره )           الوحدة الزخرفية الثانية )زوي( 
 (2012)رانيا رجب:                                          

 
 
 
 
 
 
 

 درنكة( كميم 3)كبابي(           صوره ) الوحدة الزخرفية الثالثة
 (2006)دعاء المراغى:                                       

 
 
 
 
 
 
 

 ( كميم النخيمة4صوره )            الوحدة الزخرفية الرابعة )فرش(  
 (2011الدين:ح صال )ىالو                                         

 
 
 
 
 
 

 ( كميم درنكة5صوره )         رفية الخامسة )عروسة( الوحدة الزخ
 (              2007)زينب عبد الحافظ:                                        

 
 
 
 
 

 ( كميم )كميم النخيمة(6الوحدة الزخرفية السادسة )كنار(         صوره )
 (2007ظ:)زينب عبد الحاف                                       
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 ( كميم النخيمة7صورة )ن(    االوحدة الزخرفية السابعة )سالسل حجب 

 (2011)ىالو صالح الدين :                                         

 
 
 
 
 
 

 ( كميم بني عديات8صورة )       الوحدة الزخرفية الثامنة )عروسة( 
 (2012)رانيا رجب :                                             

 
 
 
 
 
 

 ( كميم النخيمة9صوره )                الوحدة الزخرفية التاسعة )فمتو( 
 (2007)زينب عبد الحافظ:                                            

 
 
 
 
 
 

 (  كميم درنكة10الوحدة الزخرفية العاشرة )بمغاري(            صوره )
 (2007)زينب عبد الحافظ:                                           

 
 
 
 
 
 
 

 ( كميم درنكة11صوره)    الوحدة الزخرفية الحادية عشر )كنار(  
 (2011)ىالو صالح الدين :                                        

 
 
 
 
 
 
 

 عديات(  كميم بني 12صوره )    الوحدة الزخرفية الثانية عشر )زىرية( 
 (2011)ىالو صالح الدين :                                       

 
 
 
 
 
 

 ( كميم درنكة13صوره ) )أسيم و إشعاع( الوحدة الزخرفية الثالثة عشر
 (2007)زينب عبد الحافظ:                                        

 
 
 
 
 
 

 ( كميم النخيمة14وره )ص     الوحدة الزخرفية الرابعة عشر )فمتو(  
 (2007)زينب عبد الحافظ:                                        
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 :األسيوطي الكميمزخارف  أسس تصميم
التي يجب  األساسيةمرتبطة بطبيعة البشر و ىو القاعدة  إنسانيةظاىرة : ىو االتزان   -1

في معناه الشامل توافرىا في كل تصميم زخرفي بل في كل عمل فني سميم و التوازن 
و تناسق  األلوانموحدات و ليعبر عن التكوين الزخرفي المتكامل عن طريق توزيع معتدل 

يمعب االتزان حيث ( 2006و بالفراغات المحيطة بيا )دعاء المراغي : ببعضياعالقاتيا 
دورا ميما في زخارف الكميم و يظير االتزان واضحا في التصميم الذي يغمب عميو 

 أنالمتساوية في الحجم و الذي يتوسط التصميم و يجب  لألشكال ساسياألالتوزيع 
 القطعة إليلكي يشعر الفرد بالراحة النفسية حين ينظر  األلوانيتحقق االتزان في توزيع 

و الخطوط و  األلوانو  األشكالفي زخارف الكميم حيث توحي  أساسي ىو عنصرالفنية و 
التصميم بحيث تؤكد االتزان و  أرجاءوزعة في تكون م أنيجب  بأوزانالمالمس لمرائي 

 . (2010عبد العميم : أمانياالستقرار و الثبات و التعادل )
يمعب دورا متميزا خاصة في زخارف الكميم و مع الخطوط تظير القيمة الجمالية  : اإليقاع -2

ي يقوم عم ألنولمخط ، و بدونو ال يمكن اعتبار العنصر الجمالي ذا قيمة  التعبيريةو 
يو تكرار العناصر و ف ىو سمو العمل الفني فاإليقاعتنسيق الخطوط و تنظيم وحداتيا 

بالمثالية و ىو يعطينا الحركة و المون و الشكل  اإلحساسالذي يعمل عمي االرتياح و 
و حرص)ىالو صالح الدين  بعنايةستخدم يلم  إذابالممل  اإلحساسقد يعطينا و المتكرر 

:2011  ).  
داللة عمي نجاح العمل الفني  األكثرىو ابط في زخارف كميم عتبر عنصر التر الترابط : ي -3

بالوحدة لتكون عمال فنيا جيد فميما  األجزاءط ارتبامن الناحية الجمالية و المقصود بو 
فان العمل الفني ال يكتسب قيمتو الجمالية من غير الوحدة التي تربط  األجزاءبمغت دقة 

 .اآلخر بعضيا بالبعض األجزاءبين 
ليا قيمة كبيرة في زخارف الكميم حيث يتم تقسيم درجة الطول و العرض و  النسبة : -4

بالنسبة لبعضيا البعض و يتم تطبيق النسبة و التناسب  األجزاءالسمك ليوضح قيمة 
جزء  أبعادىي العالقة بين الحجم و النسبة و  األلوانو المساحات و  األشكالعمي  أيضا

 . (2012ميران :  إيماناالخري )  األجزاءي و بين تمك معين من العمل الفن
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التماثل : ترديد لنفس الوحدة المستخدمة في زخارف الكميم ترديدا متماثال حين تتكرر  -5
يتطابق  األيسرنصفيا  أنانتصفت ىذه الوحدة الزخرفية نجد  إذاالوحدة بنفس زخرفتيا و 

 . (  2006لتمك الوحدة ) دعاء المراغي :  األيمنمع النصف 

 لموحدةانتشارا في زخارف الكميم عن طريق التكرار المنتظم  األكثرالعرضية : ىي  األقالم -6
عرضية ، ثم يتم االنتقال  أقالمفي االتجاه العرضي فتعطي  همن وحد أكثر أو الواحدة والزخرفي

 حياناأو  أخرمن وحده و تكرارىا في نفس االتجاه لتكون قمم عرضي  أكثر أو أخريوحده  إلي
 آخريمره  الوحدةاستخدام  إلي العودة أو آخرلتكوين قمم عرضي  جديدةيتم استخدام وحده 
  .(2006) دعاء المراغي :

 :األسيوطي خصائص وسمات زخارف الكميم
 المبني عمية تصميم الكميم األسيوطي. التجريد اليندسي ىو األساس -1
 ري والبيئي لتك المحافظة.يعتمد الكميم األسيوطي في تصميمو عمي الموروث الحضا -2
 تأثر الكميم األسيوطي بالفن الغربي مثل بعض تصميمات الخداع البصري. -3
 ىناك رموزا مرتبطة بالعصر الفرعوني وليا مثيل في الرسوم الفرعونية.  -4
 ىناك رموزا مرتبطة ودالو عمى تأثر الكميم األسيوطي بالمعتقدات القبطية مثل الصميب. -5
 لتراث التشكيمي اإلسالمي كعرائس المساجد والمآذن والقباب .ىناك رموزا مرتبطة با -6
 مفردات مشتركة بينيم وبين  تتأثر الكميم األسيوطي بالكميم التركي واإليراني حيث وجد -7
 .(2012آخرون: و )عبد الغني الشال الكميم األسيوطي   
 -: الدراسة التطبيقية 

األسيوطي المتمثل في زخارف الكميم وذلك  عمى محاولة لمحفاظ عمى التراثتقوم تجربة البحث 
باقتراح مجموعة من التصميمات الزخرفية المستوحاة من ىذه الزخارف تصمح لزخرفة قطعة 

وقد اختارت الباحثة  ممبسيو سياحية )جيميو نسائي( بأسموبي الطباعة بالنقل الحراري والتطريز
الزخرفة ألنيا أنسب الطرق التي و قل نال( في Heat transfer printing)النقل الحراري  طباعة

يمكن أن يعتمد عمييا في طباعة التصميمات المقترحة التي ليا طبيعة خاصة وتفاصيل دقيقة 
ت عن (  عممية زخرفة المنسوجا2013: اغيذكرت )دعاء المر وألوان مميزه ومتعددة فيي كما 

ضغط ، وتستخدم لمطباعة طريق نقل التصميمات إلي النسيج من ورق خاص بواسطة الحرارة وال
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% وكذلك عمي النايمون 30عمى البولي استر والبولي استر المخموط مع األلياف الطبيعية حتى 
  .واأليكريمك واألسيتات أي من جميع األلياف الصناعية

 وقد اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية: 
األسيوطي  االطالع عمى الدراسات السابقة التي اىتمت بحصر وتجميع زخارف الكميم -1

 والتعرف عمى أنواعيا وأسسيا و أىم سماتيما وخصائصيما.
 جيميو صمح لزخرفة عشر تصميما مستميم من زخارف الكميم األسيوطي يخمسة اقتراح  -2

 ( يوضع تمك التصميمات المقترحة.2وجدول رقم ) سياحي نسائي
 ةل استمار تقييم التصميمات من قبل أساتذة متخصصين في مجال المالبس والنسيج خال -3

 ( .1تحكيم رقم)
تنفيذ ثمانية قطعة ممبسيو سياحية )جيميو نسائي( من التصميمات المقترحة وزخرفتيا  -4

 ( يوضح القطع المنفذة.6بتقنيتي الطباعة بالنقل الحراري والتطريز و الجدول رقم )
 ةتقييم القطع المنفذة من قبل أساتذة متخصصين في مجال المالبس والنسيج خالل استمار  -5

 (2تحكيم رقم)
 (الصدق والثباتضبط أدوات البحث )

 (1*ممحق رقم ) مدى قبول السادة المحكمين لمتصميمات المقترحةلقياس : استبيان أوال
 .لقياسوعمى قياس ما وضع  االستبيانيقصد بو قدرة 

:تم عرض االستبيان عمي مجموعة من المحكمين المتخصصين و قد تم صدق المحكمين
%( و ىي نسبو مرتفعة دالة 94تفاق بينيم و قد بمغت نسبة االتفاق بينيم )حساب نسبة اال

 . ألجموعمي صدق االستبيان في قياس ما وضع 
وذلك  الداخميمن صدق االستبيان باستخدام االتساق  التأكد:تم الداخمي االتساقصدق 

 يوضح ذلك: يالتال، والجدول  بنودو المجموع الكمي لم بندبين كل  االرتباطبحساب معامل 
 مبنودالمجموع الكمي لو بنود بين كل  االرتباطقيم معامالت يوضح ( 2)رقم  جدول               

 المحاور االرتباط الداللة
 مع المجموع الكمي األول البند 888. دال عند مستوي01.
 الثاني مع المجموع الكمي البند 876. دال عند مستوي01.
 الثالث مع المجموع الكمي بندال 930. دال عند مستوي01.
 الرابع مع المجموع الكمي البند 955. دال عند مستوي01.
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معامالت االرتباط قوية و تقترب من الواحد الصحيح مما  أنو يتضح من الجدول السابق 
 يدل عمي وجود قدر كبير من الصدق .

نباخ(، و معامل التجزئة تم قياس معامالت الثبات باستخدام معامل )الفا كرو  ثبات االستبيان:
 ( يوضح نتائج ىذه المعامالت  3النصفية و الجدول رقم )

 الثبات والتجزئة النصفيةمعامالت يوضح ( 3)رقم جدول              
 لبنودا معامل الفا التجزئة النصفية
 األول بندال 877. 738.-809.
 الثاني بندال 865. 806.-877.
 ثالثال بندال 933. 871.-940.
 الرابع بندال 956. 781.-988.
 المجموع 945. 794.-865.

معامالت الثبات تقترب من الواحد الصحيح مما يدل عمي ان  أنو يتضح من الجدول السابق 
 ائج المترتبة عمي ىذا االستبيان الثبات مما يجعمنا نثق في النت االستبيان يتمتع بقدر عال من
 (2نفذة *ممحق رقم )ثانيا: استمارة تقييم القطع الم

المتخصصين و قد تم  األساتذة:تم عرض االستمارة عمي مجموعة من  صدق المحكمين
%( و ىي نسبو مرتفعة دالة  97حساب نسبة االتفاق بينيم و قد بمغت نسبة االتفاق بينيم )

 . ألجمو تعمي صدق االستمارة في قياس ما وضع
وذلك  الداخميتمارة باستخدام االتساق من صدق االس التأكد:تم الداخمي االتساقصدق 

 التالي يوضح ذلكبين كل محور و المجموع الكمي لممحاور،والجدول  االرتباطبحساب معامل 
 بنودالمجموع الكمي لمو  بندبين كل  معامالت االرتباطيوضح  (4)رقم  جدول

 المحاور االرتباط الداللة

 الكميمع المجموع  األول البند 881. دال عند مستوي01.

 الثاني مع المجموع الكمي البند 769. دال عند مستوي01.

 الثالث مع المجموع الكمي البند 901. دال عند مستوي01.

 مع المجموع الكمي عالراب البند 868. دال عند مستوي01.

 مع المجموع الكمي سالخام البند 971. دال عند مستوي01.
رتباط تقترب من الواحد الصحيح مما يدل عمي معامالت اال أنيتضح من الجدول السابق  

 وجود قدر كبير من الصدق .
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كرونباخ(، و معامل التجزئة  ألفاثبات االستمارة: تم قياس معامالت الثبات باستخدام معامل )
  .يوضح ذلك التالي النصفية و الجدول

 معامالت الثباتيوضح ( 5) رقم جدول                           
 بنودال الفامعامل  لنصفيةالتجزئة ا

 األول البند 913. 750.-889.

 الثاني البند 890. 897.-856.

 الثالث البند 880. 911.-712.

 الرابع البند 899. 779.-889.

 الخامس البند 885. 899.-855.

 المجموع 988. 941.-702.
 أنايح مما يدل عمي معامالت الثبات تقترب من الواحد الصح أنو يتضح من الجدول السابق 

 تتمتع بقدر عال من الثبات  الستمارة
 التصميمات المقترحة

 لمجيميهالتصميمات المقترحة  (6) رقم جدول
 التصميم المقترح و الوحدة الزخرفيه م

 )المستحدثة واألصمية( 
 التصميم المقترح و الوحدة الزخرفيه م

 )المستحدثة واألصمية(

م )
 رق
ترح
لمق
م ا
صمي

الت
1) 

 

م )
 رق
ترح
لمق
م ا
صمي

الت
2)
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م )
 رق
ترح
لمق
م ا
صمي

الت
15) 

   

 ساتذةاألالبحث و عرض التصميمات عمي  ألدواتبعد حساب الصدق و الثبات و 
مييات نسائية وزخرفتيا بأسموب الدمج بين تقنيتي جي( 8المتخصصين فقد تم تنفيذ عدد)
المتخصصين من  األساتذةتقييم تمك القطع من قبل  و قد تم الطباعة بالنقل الحراري والتطريز

بتوضيح نتائج البحث في ضوء الفروض  الباحثة،ثم قامت  (2رقم) خالل استمارة تقييم
 لجدول التالي يوضح القطع المنفذةوا الموضوعو

 ( القطع المنفذة7) رقم جدول
 الفني لمقطع المنفذة التوصيف القطعة المنفذة م

(1) 

      مناسب لفترتي  بنفسجي المون جيميه )صديري( :من الساتان - 
 والمساء. الصباح

 : أسموب الطباعة بالنقل الحراري األسموب المستخدم في الزخرفة  -
 الفرع ةالتصميم المقترح والتطريز لتحديد الزخارف بغريز لطباعة 

: خيوط المولونيه  في تطريز الزخارف الخيوط المستخدمة -
 )البنفسجي الفاتح(بالمون التركي  والقطن

 سنة 35إلى  15الفئة العمرية :يناسب فتيات من  -
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(2) 
 

 

 
 مناسب لفترات بالمون االوفويت جيميه )صديري(: من الساتان -

 الصباح والمساء والسهرة.
األسموب المستخدم في الزخرفة  : أسموب الطباعة بالنقل  -

 الحراري فقط لطباعة وزخرفة التصميم المقترح بالكامل 
 سنة 35إلى  25الفئة العمرية :يناسب فتيات من  -

 
(3) 

مناسب لفترتي  بالمون االوفويت جيميه )صديري(: من الساتان - 
         الصباح والمساء.

األسموب المستخدم في الزخرفة  : أسموب الطباعة بالنقل  -
 ةالحراري لطباعة التصميم المقترح والتطريز لتحديد الزخارف بغريز 

 السمسمة والحشو
 : خيوط المولونيه بالمون في تحديد الزخارف الخيوط المستخدمة -

 )البرتقالي ، األزرق ، األصفر( 
 سنة 25إلى  15يات من الفئة العمرية :يناسب فت -

(4) 

مناسب لفترات  بالمون االوفويت جيميه )صديري(: من الساتان - 
 المساء والسهرة.و  الصباح

: أسموب الطباعة بالنقل الحراري  األسموب المستخدم في الزخرفة -
 السمسمة ةلطباعة التصميم المقترح والتطريز لتحديد الزخارف بغريز 

خيوط المولونيه :ديد الزخارففي تح الخيوط المستخدمة -
 البرتقالي ، الفزدقي()بالمون

 سنة 25إلى  15الفئة العمرية :يناسب فتيات من  -
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(5) 

مناسب لفترتي  جيميه )صديري(:من الجينز بالمون األزرق - 
 الصباح  والمساء  

: أسموب الطباعة بالنقل الحراري األسموب المستخدم في الزخرفة  -
 السمسمة ةلمقترح والتطريز لتحديد الزخارف بغريز لطباعة التصميم ا

: خيوط المولونيه  في تطريز الزخارف الخيوط المستخدمة -
 )البني ، البيج(بالمون 

 سنة 35إلى  25الفئة العمرية :يناسب فتيات من  -

(6) 

رات مناسب لفت بالمون االوفويت جيميه )صديري(: من الساتان - 
 المساء والسهرة.الصباح 

: أسموب الطباعة بالنقل الحراري األسموب المستخدم في الزخرفة  -
 الحشو المائل ةلطباعة التصميم المقترح وتطريز الزخارف بغريز 

والقطن خيوط المولونيه : في تطريز الزخارف الخيوط المستخدمة -
 )االوفويت ، درجات األزرق ، الرمادي ، البرتقالي(بالمونالتركي 

 سنة 35إلى  15ناسب فتيات من الفئة العمرية :ي -

(7) 

مناسب لفترتي  بالمون االوفويت جيميه )صديري(: من الساتان - 
 الصباح والمساء

األسموب المستخدم في الزخرفة  : أسموب الطباعة بالنقل  -
 ةالحراري لطباعة التصميم المقترح والتطريز لتحديد الزخارف بغريز 

 الحشو
: خيوط المولونيه  الزخارف في تطريز الخيوط المستخدمة -

 ) البني ، البيج ، االوفويت (بالمونوالقطن التركي 
 سنة30إلى  15الفئة العمرية :يناسب فتيات من  -
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(8) 

مناسب لفترة  بالمون االوفويت جيميه )صديري(: من الساتان - 
 والسهرة. والمساء

األسموب المستخدم في الزخرفة  : أسموب الطباعة بالنقل  -
 ةحراري لطباعة التصميم المقترح والتطريز لتحديد الزخارف بغريز ال

 السمسمة
بالمون  االسيرم: خيوط  في تحديد الزخارف الخيوط المستخدمة -

 )الذهبي(
 سنة 25إلى  15الفئة العمرية :يناسب فتيات من  -

 نتائج البحث و تفسيرها :
رى من التراث الشعبي و ىو ثالضوء عمى جانب  إلقاء إلىنظرا الن ىذا البحث ييدف 

واالستفادة من القيم الجمالية ليا في عمل تصميمات تثرى مجال  األسيوطي الكميمزخارف 
بأسموب مختمف و  تنفيذه و الجيميو النسائي بشكل خاص بشكل عام و المالبس و النسيج

مشكمة  ثةالباحفقد اشتقت  وىو الدمج بين تقنيتي الطباعة بالنقل الحراري والتطريز متميز
بشكل جديد و  زخارف الكميم األسيوطياالستفادة من جماليات   محاولة البحث  من

 التساؤالت اآلتية:من خالل  بأسموب فني متميز جيميو نسائيمبتكر لزخرفة 
من زخارف الكميم األسيوطي تصمح  ميمومستمجموعة من التصميمات  اقتراحما إمكانية -1

 ؟نسائي سياحي جيميولزخرفة 
بأسلوبي نسائي سياحي  ميوجيزخرفة في قترحة المبعض التصميمات  تنفيذما إمكانية  -2

 ؟والتطريز الطباعة بالنقل الحراري
 عتبر حل لتمك المشكمة كما يمي :ت التيالبحث  وضمن مشكمة البحث فر  الباحثةكما اشتقت 

وفقا  خمسة عشرالتصميمات المقترحة ال: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األولالفرض 
 .تخصصينراء المآل

سادة ال آلراءالمنفذة وفقا  ثمانيةال طع: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القالفرض الثاني
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األول)لمتحقق من صحة الفرض و تخصصينالم

 .(تخصصينلم ا راءآلوفقا  التصميمات المقترحة الخمسة عشر
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( تصميم لمجيميو مستميمو من 15عددىا )و  التصميمات المقترحةرض بع الباحثةقامت 
 تخصصينالم األساتذةعمى زخارف الكميم كمصدر ثري من مصادر الزخرفة التراثية األصيمة 

في ضوء  المقترحات التصميميةلتمك تقييم  استمارةمن خالل  في مجال المالبس والنسيج
 لكل بند من بنود استمارة التقييم المتخصصين ألساتذةاوبتحميل النتائج آلراء  ةالموضوعالبنود 
 بالتالي ةقامت الباحث لمتصميمات المقترحة (1رقم )
 التصميمات المقترحةعمى  المتخصصين:حساب نسبة اتفاق السادة أوال

في   السادة المتخصصينعمى  (6التصميمات المقترحة لمجيميو بجدول رقم )بعرض  وذلك
وقامت ( 1رقم ) إلبداء الرأي فييا من خالل استمارة استطالع رأى  مجال المالبس والنسيج

 :اآلتيةوفقا لممعادلة  التصميمات المقترحةبحساب نسبة االتفاق عمى  ةالباحث

 تفاق لممتخصصين عمى التصميمات المقترحةايوضح نسب  (8) رقم جدول
تصميم  7تصميم رقم 6تصميم رقم 5تصميم رقم 4تصميم رقم 3تصميم رقم 2تصميم رقم 1تصميم رقم البند م

 8رقم

 ،تكامل  ،ترابط )التصميم  أسس توافر 1
 ،نسبة  ، إيقاع ،اتزان و ،انسجام 
 ( في التصميم المقترح.تناسب

100% 100% 100% 90% 96% 100% 100% 90% 

ارتباط التصميم المقترح بزخارف الكميم  2
 %90 %100 %100 %97 %88 %100 %98 %100 .األسيوطي

التصميم المقترح يتميز بالحداثة  3
 .ومسايرة الموضة 

98% 100% 99% 89% 99% 100% 100% 90% 

وثقافة  تراثبالتصميم المقترح ارتباط  4
 . األسيوطي المجتمع

99% 100% 99% 80% 99% 100% 100% 90% 

 %90 %100 %98 %97.7 %86.7 %99.5 %99 %99.25 النسبة المئوية لقبول التصميم المقترح ككل
تصميم  9تصميم رقم البند م

 10رقم
تصميم 

 11رقم
تصميم 

 12رقم
تصميم  13صميم رقمت

 14رقم
تصميم 

 15رقم
 

1 
 ،تكامل  ،ترابط )التصميم  أسس توافر

 ،نسبة  ، إيقاع ،اتزان  ،انسجام 
 ( في التصميم المقترح.تناسب

100% 100% 100% 92% 100% 95% 95% 
 

2 
ارتباط التصميم المقترح بزخارف الكميم 

 %98 %90 %99 %90 %100 %100 %100 .األسيوطي
 

3 
يم المقترح يتميز بالحداثة التصم

 %97 %88 %100 %91 %100 %100 %98 .ومسايرة الموضة 
 

وثقافة  تراثبالتصميم المقترح ارتباط  4
 . األسيوطي المجتمع

100% 100% 100% 90% 100% 94% 96%  

  %95 %91.7 %99.7 %90.7 %100 %100 %99.5 النسبة المئوية لقبول التصميم المقترح ككل

 عدد مرات االتفاق                                           
 ٠١١×       -----------------------------نسبة االتفاق =         

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف                               
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انسجام  ،تكامل  ،ترابط )التصميم  أسس توافر : األول بندأنه بخصوص  ال يتضحمما سبق 
،  1رقم ) المقترح التصميمات المقترحة نجد أن التصميم ( فيتناسب ،نسبة  ،إيقاع،اتزان و ،
التصميم  ميميي،  %100نسبة اتفاق أعمى حصموا عمى  (11، 13، 10، 9، 7، 6، 3

،  14التصميمات المقترحة رقم )ثم % ، 96سبة اتفاق وحصل عمى ن ( 5المقترح رقم  )
% 92نسبة اتفاق عمى (  12التصميم رقم )  %، وحصل95( وحصموا عمى نسبة اتفاق 15

%  يتضح مما سبق  90( عمي اقل نسبة اتفاق وىي  4، 8وأخيرا حصمت التصميمات رقم )
ن كل التصميمات المقترحة أن نسبة االتفاق مرتفعو بين السادة المحكمين والذي يدل عمى أ

 تتوافر بيا عناصر وأسس التصميم بشكل قوي وواضح. 
 نجد أن التصميم : والذي ينص عمى  )ارتباط التصميم المقترح بزخارف الكميم (البند الثاني 

 ميميي،  %100نسبة اتفاق أعمى حصموا عمى  (11، ، 10، 9، 7، 6، 3،  1رقم ) المقترح
التصميمات المقترحة رقم ثم % ، 99وحصل عمى نسبة اتفاق  (13التصميم المقترح رقم  )

نسبة اتفاق عمى (  5التصميم رقم )  %، وحصل98( وحصموا عمى نسبة اتفاق 15،  2)
% وأخيرا 97( فقد حصمت عمى نسبة اتفاق 12، 14، 8%  أما التصميمات رقم )97

مما سبق  أن نسبة  %  يتضح88( عمي اقل نسبة اتفاق وىي  4حصمت التصميمات رقم )
االتفاق مرتفعو بين السادة المحكمين والذي يدل عمى أن معظم التصميمات المقترحة مرتبطة 

 بزخارف الكميم بشكل قوي وواضح .
نجد أن  : والذي ينص عمى  )التصميم المقترح يتميز بالحداثة ومسايرة الموضة (البند الثالث 

 %100نسبة اتفاق أعمى حصموا عمى  (13، 11، ، 10، 7، 6،  2رقم ) المقترح التصميم
التصميمات ثم % ، 99وحصموا عمى نسبة اتفاق  (5، 3التصميم المقترح رقم  ) ميميي، 

عمى (  15التصميم رقم )  %، وحصل98( وحصموا عمى نسبة اتفاق 9،  1المقترحة رقم )
حصل  % و91( فقد حصل عمى نسبة اتفاق 12%  أما التصميم رقم )97نسبة اتفاق 

% 89( عمى نسبة اتفاق 4) % وحصل التصميم رقم90( عمي نسبة اتفاق8التصميم رقم )
%  يتضح مما سبق  أن 88( فقد حصل عمى أقل نسبة اتفاق وىي 14التصميم رقم ) وأخيرا

نسبة االتفاق مرتفعو بين السادة المحكمين والذي يدل عمى أن معظم التصميمات المقترحة 
 يرة الموضة بشكل ممحوظ وواضح .تتميز بالحداثة ومسا

 (األسيوطي وثقافة المجتمع تراثبالتصميم المقترح  : والذي ينص عمى  )ارتباطالبند الرابع 
نسبة اتفاق أعمى حصموا عمى  (11،13، 10، 9، 7، 6،  2رقم ) المقترح نجد أن التصميم
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ثم % ، 99تفاق عمى نسبة ا واوحصم (5، 1،3التصميمات المقترحو رقم  ) ميميي،  100%
(  14التصميم رقم )  %، وحصل96( وحصل عمى نسبة اتفاق 15التصميم المقترح رقم )

ت عمى نسبة ( فقد حصم12، 8%  أما التصميمات المقترحو رقم )94نسبة اتفاق  عمى 
%  80( عمي اقل نسبة اتفاق وىي  3رقم ) % وأخيرا حصل التصميم المقترح90اتفاق 

ة االتفاق مرتفعو بين السادة المحكمين والذي يدل عمى أن معظم يتضح مما سبق  أن نسب
 بشكل قوي وواضح  األسيوطي وثقافة المجتمع تراثب التصميمات المقترحو مرتبطة

إلي ما يتميز بو التراث األسيوطي  وبخاصة زخارف الكميم من ذلك  ةالباحث أرجعتو قد  
جيميو تصمح لزخرفة موعة من التصميمات مج اقتراحثراء وقيم تعبيرية وجمالية تمكننا من 

لزائري المحافظة  كنوع من التسويق السياحي كذلك  يمكن إىدائو كتذكار سياحيسياحي 
يمكن لمفتيات ارتدائو كنوع من االعتزاز والفخر بتراثين الشعبي األصيل وفى نفس الوقت 

 الحداثة ومسايرة الموضةتمنحنين تصميما فريدا مميزا وغير تقميدي لمصديري النسائي يمتاز ب
التصميمات وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  و ىو ولصحة الفرض األتثبت و بذلك 

، 10، 7حيث حصل كال من التصميمات رقم ) حكمينالم راءآلوفقا  المقترحة الخمسة عشر
( عمى المركز 13% بينما حصل التصميم رقم)100( عمى المركز األول  بنسبة اتفاق 11
% 99.5( عمى المركز الثالث بنسبة 3% وحصل التصميم رقم )99.7ي بنسبة اتفاق الثان

( بنسبة 2% والمركز الخامس لمتصميم رقم )99.2( بنسبة 1والمركز الرابع لمتصميم رقم )
( 5والمركز السابع لمتصميم رقم ) %98( بنسبة 6%والمركز السادس لمتصميم رقم )99

والمركز التاسع لمتصميم رقم  %95( بنسبة 15صميم رقم )والمركز الثامن لمت %97.7بنسبة 
وأخيرا المركز الحادي  %90( بنسبة 12والمركز العاشر لمتصميم رقم ) %91.7( بنسبة 14)

 .%88( بنسبة 4عشر لمتصميم رقم )
( 2020، ات السابقة مثل دراسة )فاطمة حسن و شيماء جاللوىذه النتيجة  تتفق مع الدراس

 . (2012( و دراسة )رانيا رجب ،2007عبد الحافظ ،و دراسة )زينب 
في الناحية  الثمانية المنفذة : وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القطع الثانيالفرض 
 .تخصصينالماألساتذة  وجودة التنفيذ وفقا آلراء والوظيفية الجمالية

( النسائي جيميو)ال المنفذة  بعرض القطع ةقامت الباحث الثانيو لمتحقق من صحة الفرض 
عمى  بتقنيتي الطباعة بالنقل الحراري والتطريز المزخرفةو  المنفذمن زخارف الكميم  والمستميم
 والمنفذة في ضوء البنود الموضوع تقييم لمقطع استمارةمن خالل  تخصصينالم األساتذة
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 ةمت الباحثلكل بند من بنود استمارة التقييم قا تخصصينالم األساتذةتحميل النتائج آلراء لو 
معامل االرتباط التجزئة النصفية وكذلك معامل )سبيرمان براون( وأيضا معامل إلفا بحساب 

وذلك لمعرفة مدى قبول تمك القطع بالنسبة لمسادة المحكمين والجدول التالي يوضح النتائج 
 بالنسبة ليم أراء السادة المحكمين مرتبة لمقطع المنفذة تنازليا من األكثر قبوال إلى األقل قبوال

 ( يوضح ترتيب القطع المنفذة بمعاممي ارتباط التجزئة النصفية و اسبيرمان9)رقم جدول 

 المنفذةالقطعة 
 (2( باستمارة التحكيم رقم )5، 4، 3، 2، 1البند رقم )

معامل االرتباط التجزئة 
 معامل الفا تصحيح المعامل ) سبيرمان براون( النصفية

 0.839 0.999 0.998 2القطعة 
 0.993 0.991 0.981 3القطعة 
 0.973 0.976 0.952 4القطعة 
 0.839 0.943 0.893 7القطعة 
 0.905 0.852 0.742 6القطعة 
 0.875 0.852 0.742 8القطعة 
 0.944 0.813 0.685 1القطعة 
 0.807 0.721 0.451 5القطعة 
 

 

 

   عامالت االرتباطلموفقا  لقطع المنفذةترتيب ارسم بياني يوضح ( 1)شكل
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لمقطع المنفذة من خالل  معامل سبيرمانويتضح من الجدول السابق عند حساب 
لمدى قبول السادة المحكمين النسب كميا مرتفعة جدا  أنالستمارة التقييم العبارات الخاصة 

 وقد تم ترتيبيا عمى النحو التالي:  مقطع المنفذةل
 االستبيان الموضوعة . بنود( وفقا ل.999) قبولنسبة  عمى حصل (2رقم ) الجيميو/ 1
 االستبيان الموضوعة . بنود( وفقا ل.991) قبولنسبة  عمى حصل (3رقم ) الجيميو/ 2
 االستبيان الموضوعة . بنود( وفقا ل.976) قبولنسبة  عمى حصل (4رقم ) الجيميو/ 3
 لموضوعة .االستبيان ا بنود( وفقا ل.943) قبولعمى نسبة  حصل (7رقم ) الجيميو/ 4
 االستبيان الموضوعة . بنود( وفقا ل.852) قبولنسبة  عمى حصل (6رقم ) الجيميو/ 5
 االستبيان الموضوعة . بنود( وفقا ل.852) قبولنسبة  عمى حصل (8رقم ) الجيميو/ 6
 االستبيان الموضوعة . بنود( وفقا ل.813) قبولنسبة  عمى حصل (1رقم ) الجيميو/ 7
 االستبيان الموضوعة . بنود( وفقا ل.721) قبولنسبة  عمى حصل (5رقم ) الجيميو/ 8

عمي نسب مرتفعة جدا مما يدل عمي المنفذة  القطعمعظم  مما سبق يتضح حصول
 مالئمة : إليذلك  لباحثةأرجعت او قد  إعجابيمعمي  تحاز  دو ق لياقبول السادة المحكمين 

 مواستخدا اجمومن  ةصممالم الوظيفيالقطع المنفذة مع الغرض  جميع تصميمات
وضوح تصميميات مقترحة متنوعة ومختمفة وجديدة لمزخرفة كذلك دلت نسب القبول عمى 

مناسبة التقنية المستخدمة في النتائج أيضا  توأوضح المنفذةتفاصيل التصميم في القطعة 
قترحة الم تبالتصميما المنفذةالزخرفة )الطباعة بالنقل الحراري ، التطريز( لخامة القطعة 

مع لون الخامة  مألوانا لتصمي ةمالئم إلي ةالجيميو باإلضافولمخامة المستخدمة في تنفيذ 
 كذلكالمستخدمة مع ألوان الخامة المنفذ عمييا  فلزخار ا ألوانو تناسق  لمقطعة المنفذة

نهاء الخياطة والثنيات ةسالم األساتذة المحكمين وأعطى  مما حاز عمى إعجاب التشطيب وا 
ذات داللة  قفرو  وجودويكون بذلك قد تحقق الفرض الثاني: جيدة في الحصاد نتائج 

اتفقت ىذه النتيجة  دوق المتخصصينإحصائية بين القطع الثمانية  المنفذة وفقا آلراء السادة 
)ىالو  ( و دراسة 2006)دعاء المراغي:  مع نتائج الدراسات السابقة التي أجريت مثل دراسة

 الباحثة ذلك إلي : أرجعتو قد ( . 2011صالح :
 أتيت يمكن أنت التي العطي الخبرة لبناء التطبيقات العممية حيث ت ضرورةأن التجريب 

إال من خالل الممارسة المستمرة كذلك أىمية الدور الذي لعبتو وحدات الكميم في الحصول عمي 
ن م وبالرغمبي ، النتائج المتميزة في استميام ىذه التصميمات كمصدر من مصادر التراث الشع
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تقدم وتنوع مجال  الزخرفة والتطريز التكنولوجي إال انو مازال مجال التطريز اليدوي و المتمثل 
 المستخدمة في ىذا البحث و ىي غرز ) السمسة، الحشو، الفرع ( يعطي رونق في الغرز

 وروعةيصبح  ذلك أكثر جماال الزخرفة المختمفة  و  خاص بو الذي يميزه عن غيره من أنواع
الذي يظير مع الطباعة بالنقل الحراري كنوع من الدمج بين األساليب والتقنيات المختمفة 

اإلمكانيات التشكيمية و الجمالية حيث يمكن من خالل استخدام التقنيتين معا الحصول عمي 
العديد من المالمس و األشكال الزخرفية و الجمالية التي تعتبر مصدر ميما جدا في الزخرفة 

 إلثراء مجال المالبس والمفروشات طي قيم جمالية عالية كمحاولة لتحقيق األصالة و توظيفيا تع
  :ممخص النتائج

 .مستميمو من زخارف الكميم األسيوطي جيميو نسائي سياحي 25تصميم  -1
وقد تراوحت النسبة العامة  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات المقترحة  -2

 .راء المتخصصينآلوفقا  %90% إلى 100بين  لقبول التصميمات ما
بأسموبي الطباعة بالنقل الحراري تصميمات لمجيميو الحائزة عمى أعمى نسبة قبول  8 تنفيذ -3

 والتطريز.
وقد تراوحت النسبة العامة لقبول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القطع المنفذة   -4

  ساتذة المتخصصين.وفقا آلراء األ. 72. إلى 99القطع المنفذة ما بين 
 التوصيــــــــات:

 زيادة االىتمام بالدراسات الخاصة بالتراث وخاصة الكميم األسيوطي لما لو من ثراء -1
 زخرفي فريد من نوعو.

 زخرفة جديدة. إفادة الباحثين و المتخصصين في مجال المالبس و النسيج ألساليب -2
ثية وتوظيفيا كمداخل ابتكاريو في مجال إجراء الدراسات العممية لالستفادة من الفنون الترا -3

 المالبس.
اإلطالع الدائم عمى أنواع التراث الشعبي لفتح المجال لإلبداع واالبتكار في مجال  -4

 التصميم والتطريز
المساىمة في رفع مستوي ذوق إنتاج المالبس لمسيدات من خالل تقديم نماذج و  -5

 تصميمات جديدة مرطبتو بالتراث.
اعيو متطورة لم تكن متاحة من قبل لفتح مجاالت ابتكاريو متعددة الوصول ألفاق إبد -6

 لممصممين .
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 مالحق البحث
المقترحة تصميمات الالمتخصصين لمعرفة " مدى صالحية  األساتذة( استبيان الستطالع رأى 1ممحق رقم )

 فى زخرفة قطعه ممبسيه سياحية)جيميه حريمي(
 الدرجة العممية :                                                       اسم المحكم : 
 

 بنود االستبيان م
موافق 
 موافق بشدة

موافق الى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 أوال
 ،اتزان و ،انسجام  ،تكامل  ،ترابط )التصميم  أسس توافر
      ( في التصميم المقترح.تناسب ،نسبة  ،ايقاع 

      .بزخارف الكميم األسيوطي ارتباط التصميم المقترح انيثا
      .التصميم المقترح يتميز بالحداثة ومسايرة الموضة  ثالثا
      . األسيوطي وثقافة المجتمع تراثبالتصميم المقترح ارتباط  رابعا

 ما ترونه من مالحظات
 
 

 ن.المتخصصي لألساتذة( استمارة تقييم القطع المنفذة لمتجربة البحثية 2ممحق رقم )
 الدرجة العممية :                             اسم المحكم : 

 
 
 

 
موافق  بنود التقييم م

موافق إلى  موافق بشدة
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .مغرض الوظيفيل القطعة المنفذة تصميم مالئمة أوال
      . القطعة المنفذة فيوضوح تفاصيل التصميم  ثانيا

التقنية المستخدمة في الزخرفة )الطباعة بالنقل مناسبة  ثالثا
 الحراري ، التطريز( لخامة القطعة المنفذة

     

      لقطعة المنفذةفي امون الخامة ل التصميم ألوانمالئمة  رابعا
نهاء الخياطة والثنيات . خامسا       سالمة التشطيب وا 

 ما ترونه من مالحظات
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 :المراجع

 :لعربيةا بالمغةمراجع البحث 
(:تصميم وحده دراسية لمطباعة بالشاشة الحريرية  2010عبد العميم عبد الرحمن ) أماني -1

رسالة  لطالب المرحمة الثانوية ، األدائيةو الميارات  أالبتكاريباستخدام ميارات التفكير 
 .ماجستير ، كمية التربية الفنية ، جامعة حموان

يندسية في الكميم الشعبي كمصدر (: النظم ال1996أمل فتحي إبراىيم سمطان ) -2
 لصياغات نسجية جديدة، رسالة ماجستير، كمية التربية الفنية، جامعة حموان.

(:مئذنة في كتف صميب  2012)تقديم عبد الغني الشال ، سيد خميفة  ميران إيمان -3
 لمكتاب ، القاىرة  المصرية، الييئة العامة  األسيوطيدراسة في توثيق و تنمية فن الكميم 

و  األسيوطيو الكميم  التمي(:دراسة لموحدات الزخرفية  2006دعاء محمد المراغي ) -4
ماجستير ، كمية التربية النوعية ، رسالة تطويعيا لتالئم طرق طباعة المنسوجات ، 

 جامعة عين شمس .
(: الفن الشعبي كمصدر الستحداث تصميمات لورق النقل 2013دعاء محمد المراغي ) -5

 .عين شمسالنوعية ، جامعة  دكتوراه ، كمية التربيةرسالة  عي ،الحراري كوسيط طبا
(: دراسة ميدانية لتطوير حرفة الكميم اليدوي في قرية 2012رانيا رجب عبد المعبود ) -6

 بني عديات بمحافظة أسيوط ، رسالة ماجستير ، كمية التربية النوعية ، جامعة أسيوط.
يدانية لزخارف الكميم في محافظة (: دراسة م2007زينب عبد الحافظ عمي الخطيب) -7

أسيوط واالستفادة منيا في تصميم أشرطة منسوجة تصمح لزخرفة المفروشات ، رسالة 
 ماجستير، كمية التربية النوعية ، جامعة عين شمس.

، دار الفكر 1(: مالبس المرأة الخارجية والمنزلية، ط2012زينب عبد الحفيظ فرغمي) -8
 العربي، القاىرة.

(: دراسة مقارنة بين الفن الشعبي والفن التجريدي الستحداث 2001بمييي )سحر محمد ال -9
تصميمات الكميم المعاصر لتسويقو عالميا، رسالة ماجستير، كمية الفنون التطبيقية، 

 جامعة حموان.
(: مشيد اإلمام عمي في النجف وما بو من اليدايا والتحف، 1969سعاد ماىر محمد) -10

 دار المعارف، القاىرة.
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(: تاريخ فن النسيج المصري، دار نيضة 1974عمار) لالرحمن عبد العاعبد  -11
 مصر، القاىرة.

فن صناعة السجاد والكميم اليدوي ، مكتبة  (: 2002) ىشيمو عبد الستار حسين أبو -12
 ابن سينا ، القاىرة .

(: الكميم تراث شعبي ، دراسات وبحوث ،جامعة 2000عمى عبد الغفار شعير ) -13
 العدد الثاني ابريل. 12حموان ، المجمد 

(: إمكانية االستفادة من 2020شيماء جالل عمي خمف ) و فاطمة محمد حسن -14
الكروشيو التابستري في تنفيذ بعض مكمالت المالبس باستخدام زخارف من الكميم 

 األسيوطي، مجمة البحوث في مجال التربية النوعية، كمية التربية النوعية، جامعة المنيا.
(: دراسة القيم الجمالية لمعناصر الزخرفية 1998عبد العال عمار)نجوى عبد الرحمن  -15

بمنطقة اخميم واإلفادة منيا في استحداث تصميمات مبتكرة لمكميم اآللي، رسالة دكتوراه 
 غير منشورة، كمية الفنون التطبيقية، جامعة حموان. 

ستحداث من النسجيات الشعبية ال اإلفادة (: 2011ىالة صالح الدين عبد الستار ) -16
النوعية ، جامعة  التربيةدكتوراه ،كميو  رسالة كمكمالت لمتصميم الداخمي ، نسجيومعمقات 

 عين شمس.
 

 مواقع االنترنت
1- https://ar.weblogographic.com   
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Benefiting from the aesthetics of the Asyut kilim decorations as 

a source of inspiration for tourist vest 

Abstract: 

The research is an attempt to revive the Asyutian heritage represented 

in kilim decorations through a piece of tourist clothing (tourist vest) 

inspired by kilim motifs. They can be gifted as tourist souvenirs to 

visitors  as a kind of tourism marketing, girls can also wear it as a kind 

of pride for their authentic folk heritage and give them a unique, 

distinctive and unconventional design for the women's vest that is 

characterized by modernity and fashion .The research aims to propose 

a group of designs inspired by the decorations of the Asyut kilim that 

are suitable for the decoration of a tourist vest in two styles of thermal 

transfer printing and embroidery.The research importance is to 

shedding light on the expressive and plastic values of the Asyut kilim 

decorations and attempt to combine the techniques of heat transfer and 

embroidery in the decoration. 

Research Methodology: Descriptive approach in describing and 

analyzing the features and characteristics of the Asyut kilim motifs and 

the experimental method through the implementation of selections of 

designs that met the highest acceptance by the specialists was used. 

Research tools, a questionnaire to know the opinions of specialists on 

the proposed designs and the implemented pieces. The most 

important research findings, the existence of statistically significant 

differences between the proposed designs and  executed pieces. The 

general percentage of acceptance ranged from100% to90% and from 

0.99 to 0.72 for the proposed and executed pieces according to the 

opinions of the specialized professors.  

 

Keywords: Motifs, Kilim , tourist vest.  
 


