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 :الدراسة ملخص

  المرتبطة والدراسات وحدوده الدراسة ماهیة األول: الفصل

 ومنهجیته، وحدوده، وأدواته، وأهمیته، وأهدافه، وفروضه، الدراسة، ومشکلة الدراسة، مقدمه على الفصل هذا ویشمل

 .المرتبطة والدراسات الدراسة، ومصطلحات

 :التالیة المحاور إلى المرتبطة الدراسات وتنقسم

 .النول استخدام بدون والنسج للتطریز التقنیة األسالیب تناولت دراسات-

 .القماش من خلفیه بدون المطرزه النسجیة للمفروشات التصمیم فی اإلبتکاریة الجوانب تناولت دراسات-

 :کالتالی فروض ثالث الدراسة وتفترض

 .روشاتالمف من قطع کاروابت المختلفة النسجیة األسالیب استخدام بین موجبة دالة ارتباطیه عالقة توجد -1

 من خلفیة دونب المفروشات من قطع ابتکار وبین التطریز أسالیب استخدام بین موجبة دالة ارتباطیه عالقة توجد -2

 .القماش

 بدون المفروشات نم قطع البتکار والتطریز للنسج والتقنیة الفنیة األسالیب دمج بین موجبة دالة ارتباطیه عالقة توجد_3

 .معا والوظیفی الجمالی الجانبین تحقق وبین قماشال من خلفیة

 النظری اإلطار الثانی: الفصل

 استخدامات هاءول واإلشکال والخامات األسالیب المتعددة البنائیة الطرق من لهما وما والتطریز النسج عملیه عرض تم

 :التالیة المحاور الفصل هذا فی الدارسة تتناول سوف لذلک والفنیة النفعیة المجالت شتى فی مختلفة

 .نول بدون للنسج والفنیة التقنیة األسالیب أوالً:

 .للتطریز والفنیة التقنیة األسالیب ثانياً:

 اآللی بالحاسب فنیا ومعالجته التصمیم ثالثا:

 الذاتیة التجربة الثالث: الفصل

 ااستخدمته التی ائیةواإلحص البحثیة اتواألدو ومراحلها بهاء قامت التی الذاتیة التجربة الفصل هذا فی الدارسة وستتناول

 .البحث فروض صحة من التحقق یتم طریقها عن والتی
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 وتفسیرها النتائج الرابع: الفصل

  والتوصیات النتائج على الفصل هذا یشمل

 .یزیةواإلنجل ةالعربی بالغتین البحث ومستخلص واإلنجلیزیة العربیة بالغتین للدراسة وملخصا المراجع على أشتمل کما

 :المالحق

 الدارسة بواسطة المنفذ العمل

 .اإلحصاء وجداول نتائج على أشتمل کما

 القماش من خلفیة بدون التطریز؛ الفنیة؛ األسالیب النسجی؛ الترکیب الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Chapter One 

What is the nature of the study, its limits and relevant studies? 

This chapter includes an introduction of the study, the problem of the study, hypotheses, 

objectives, importance, its tools, limits, methodology, terminology, and related studies. 

The relevant studies are divided to the following themes: 

 Studies addressed the technical methods of embroidery and weaving without using a loom. 

 Studies addressed the innovative aspects in the design of embroidered textile furnishings, 

without cloth background. 

The study assumes three hypotheses as follows: 

1. There is a positive significant correlation between the use of different methods of textile 

and innovation of pieces of furnishing. 

2. There is a positive significant correlation between the use of different methods of 

embroidery and innovation of pieces of furnishing without cloth background. 

3. There is a positive significant correlation between the integration of the art and technical 

methods of textile and embroidery to innovate pieces of furnishing without cloth background 

and the achievement of the aesthetic and functional aspects together. 

Study terminology 

Textile structure, art methods, Embroidery 

Chapter Two 

Theoretical framework 

The process of weaving, embroidery and the multiple ways of building, materials and shapes, 

and have different uses in various areas of utility and art, so the researcher will deal, in this 

chapter, the following topics: 

First, Technical and art of methods of weaving without loom. 

Second, Technical and art of methods of embroidery. 

Third, Design and its art processing by computer 

Chapter Three 

Personal experience 

The researcher addresses in this chapter the personal experience, stages, research and 

statistical tools used, through which hypotheses are validated. 

Chapter Four 

Results and interpretation 

This chapter includes the findings and recommendations 
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It also includes references and a summary of the study in Arabic and English languages and 

research abstract in Arabic and English. 

Annexures  

Including the results and statistical tables. 

Keywords: Assemblage weaving؛ Artistic؛ Embroidery؛ Without background Cloth 

 -المقدمة: 

یعتبر مجال المفروشات من المجاالت الهامة  التي تحتاج إلى دراسة عمیقة ومتخصصة من الدارسین لندرة األبحاث التي 

في مضمونها  تناولت هذا المجال فهي من الضروریات التي ال غنى عنها، حیث أن لها خصائصها التي تمیزها وتحمل

 .(1)جانبان، األول الجانب الوظیفي النفعي، واآلخر الجانب الجمالي، والبد من تناسق الجانبین معا

إن قطع المفروشات األرضیة الجمیلة تعتبر شاشة عرض سحریه تعرض لكل العالم األرض الرائعة التي نسجت 

 .(2)فیها،وحظیت كل عقدة نسجت فیها باإلعجاب

ز أحد أنواع فنون تولیف الخامات، الذي یحقق الفنان من خالله أفكاراً رائعة وعدیدة بواسطة الخامات كما یعتبر التطری

المختلفة في النسج ، والخیوط ، واألسالك المعدنیة ، واألصداف ، والخرز ، والشرائط ، باستخدام العدید من التقنیات 

 . (3)بأشكال منتظمة وعشوائیة إلنتاج قطع مبتكرة

 المختلفة فروشاتورت أسالیب تطریز المفروشات لتصبح وسیلة للتمیز الفني الجمالي وا البتكاري بتنوع قطع المولقد تط

یرة ادر كبفتم تطریزها بأسالیب متنوعة ومتوافقة مع ما تمر به العصور من تطور وابتكار  لذلك نجد أن هناك مص

ریة نون الحضاة  فالفمتنوعة من خالل األسالیب الفنیة و التقنیلإلبداع والتي یتم من خاللها الوصول إلى حلول ابتكاریه 

ن أهم أیالحظ القدیمة تعكس صورا من أسالیب تنفیذ الزخارف كذلك تعكس األبعاد الفكریة لكل حضارة من الحضارات، و

ه عه وأشكالت أنواما لجأت إلیه المرأة السعودیة في زخرفتها للمفروشات، النسیج والتطریز بالطرق المختلفة الذي تعدد

 وخاماته وطرق أدائه .

البتكار ال إلى وقد تم استخدام الكثیر من التقنیات المختلفة للحصول على قطع متماسكة من الخیوط لتعطي حریة الوصو

ة لمعروفوظهرت هذه التقنیات في دراسات عدیدة تتضح في األعمال الفنیة، فنجد أسلوب التطریز بأسلوب الغرز ا

كاریه مال أالبتء األعوالزخارف المنسوجة بالغرز التقلیدیة والخرز، كذلك ظهرت أسالیب واستخدام النسج إلثرا والتقلیدیة،

 في مجال التراكیب النسیجیة في تنفیذ قطع من المفروشات مثل الوسائد الصغیرة والمفارش.

وإلمكانیة مسایرة  (4)س لغرز التطریزإن مایبرز المنسوجات هو استخدام خامات مختلفة لنوع، والسمك، واللون، والملم

بتنفیذ  ستقوم الدارسةاالتجاهات الحدیثة في الفن والتي تهدف إلى التجدید واالستمرار في تحقیق معاني جمالیة مختلفة، 

قطع من المفروشات المبتكرة المنسوجة بدون نول، والمطرزة بأسالیب فنیة مختلفة بدون خلفیة من القماش، مع إمكانیة 

 مج بین هذه األسالیب، للتأكید على الجانبین الجمالي والوظیفي معا.الد

 

                                                           
إبددهيم م موددداض م "ددوظ ف باا ددا بم ةدد  يملدمدر شددو ندددة مبهكردد ، ملمؤ ددر معربدده  فن يؤدد بده يؤدهبددو يؤ"دد نو نمدده ؤ لر دد ض يؤدلمؤددوف نجدة  (1)

 . 583م ن ص2008أغسطسن  19 -18ياللر  ض يؤدلمؤو كيؤرلد ر يؤعمهةر فن كل ر ياللر  ض يؤدلمؤون ج مدر يؤدلاش رن 

  )2(sarmadi A.,(2003):thlnovator of persi anRugs first published, yassaroli publications,p 83  
م(.ف شدد  باؤ ددا يؤت مدد ، بدد ؤرهي  يؤد ددهن 2001كب ةددر يددل د م يندةين ضةددد موددداض ول ددةي نجددا, نسدد   نجدد سني كهيمددد   بدد  نسدد  يؤمدد  . )(3)

  يؤم مه  يؤد هةر.كياليرب ض  ملد شو ب د م يمسة ء أؤدد صهه ف مبرعد منجلا 
م(ظف ييرتةيم أيدلابو يؤموهشدر يؤلسدج ر كيؤرطهةدم شدو نددة مبدد ، يؤد بدس ف ايد ؤرد م جسدر ه ي كل دد 2004صب ء مودة ندد م نعةي ؤام ب )(4)

 .  ياللر  ض يؤدلمؤويج مدد نلايمييؤم مه .
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 يلي:لذا تتضح مشكلة البحث فيما 

 والتطریز لتصمیماالحظت الباحثة أثناء قیامها بالتدریس بقسم االقتصاد المنزلي، بكلیة التربیة، جامعة حائل، بمقرر 

هن إلنتاج تكاري لدیر أالبمن اكتساب المهارات الالزمة إلثراء التفكی الیدوي، أن هذا المقرر ال یتیح للطالبات القدر الكافي

 وشات بدونن المفرلذلك رأت الباحثة تجریب أسالیب تقنیة متنوعة البتكار قطع م المختلفة،مفروشات باألسالیب التقنیة 

 خلفیة من القماش.

 وعلى ذلك يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية: 

 المفروشات؟الیب النسیجیة التي یمكن استخدامها البتكار قطع من ما هي األس -1

 القماش؟ما هي أسالیب التطریز التي یمكن استخدامها في ابتكار قطع من المفروشات بدون خلفیة من  -2

 رةات المبتكلمفروشما مدى إمكانیة االستفادة من الدمج بین أسالیب التطریز واألسالیب النسیجیة في إنتاج قطع من ا -3

 القماش؟بدون خلفیة من 

 البحث:أهداف 

 إلي:يهدف البحث  

 استحداث أسالیب تطبیقیة جدیدة مبتكرة في النسج من خالل التجریب. -1

 ابتكار قطع من المفروشات المنسوجة بدون استخدام النول. -2

 التعرف على أسالیب التطریز المختلفة ذات الصلة بموضوع الدراسة. -3

 التقلیدیة وتطویرها إلنتاج قطع من المفروشات المبتكرة. االستفادة من أسالیب التطریز -4

 .خلفیة من القماش المبتكرة بدونإلنتاج قطع من المفروشات  للنسیج والتطریزدمج األسالیب الفنیة  -5

 أهمية البحث:

 إلي:ترجع أهمية البحث  

 االهتمام باستخدام التقنیات الیدویة للحفاظ على حریة االبتكار والتمیز. -1

 خلفیة من القماش. المطرزة بدونم في ابتكار أسالیب جدیدة إلنتاج قطع من المفروشات اإلسها -2

یة من ون خلفیحقق الدمج بین بعض أسالیب التطریز الفنیة وأسالیب النسج لتنفیذ قطع من المفروشات المطرزة بد -3

 القماش، التكامل بین الجانبین الجمالي والوظیفي.

 على:اإلطار النظري يشمل 

 البحث:ات مصطلح

 بدون خلفیة من القماش التطریز، الفنیة،األسالیب  النسجی، الترکیب مفتاحيه:كلمات 

Assemblage weaving نArtistic  نEmbroidery  نWithout background Cloth 

 (Assemblage weaving)التركيب النسجي  -1

 (1)اللحمة. السداء وخیوط  هو الكیفیة التي یتم بواسطتها بناء المنسوج عن طریق تعاشق خیوط

 :التعريف اإلجرائي

ولة تحقیق مشغلسادة( هو العالقة الناتجة من تداخل خیوط السداء وخیوط أللحمه معاً منتجة تراكیب نسجیة متنوعة منها )ال

 نسجیة مبتكرة.
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 (Artistic Techniques) األساليب الفنية -2

 .(5)لنظریات العلمیة بالوسائل التي تحققها , ویكتسب بالدراسة والمرونةاألسالیب مفردها أسلوب، وهو التطبیق العملي ل

 :والتعريف اإلجرائي

ال فنیة بأشك ،ومطرزةالتطبیق العملي للنظریات العلمیة بالوسائل والتقنیات المختلفة لعمل تكوینات زخرفیه منسوجة 

 ألقمشة المفروشات. جمالیة،

 (Embroidery)التطريز  -3

سطح المنسوج، بواسطة إبر خاصة، باستخدام أنواع مختلفة من الخیوط الملونة الحریریة، أو القطنیة ، هو فن زخرفة 

 . (6)واألسالك المعدنیة الذهبیة والفضیة

  :اإلجرائيالتعريف 

 عة،نوالمتات الخام هو إحداث تأثیرات جمالیة وفنیة من استخدام الخرز والخیوط واألشكال المعدنیة والذهبیة والفضیة أو

 بأسالیب مختلفة إلنتاج قطع من المفروشات بدون خلفیة من القماش.

 إجراءات البحث:

یتبع البحث المنهج الوصفي ألتحلیلي الذي یقوم بوصف ما هو كائن وتحلیله وتفسیر وأیضاً المنهج التجریبي الذي یستخدم 

 .(7)یق دراسة المواقف المتقابلة لكل المتغیراتالتجربة الذاتیة في اختیار الفروض ویقرر العالقة بین متغیرین عن طر

من  د ذالكحیث یع البحث،وقد استخدمت الباحثة المنهج التجریبي لمنهج البحث لتثبت بطریقه علمیه مدى صحة فروض 

روشات في إنتاج میفها فأكبر فوائد المنهج التجریبي. وقامت الباحثة في هذه البحث بتنفیذ األسالیب التقنیة المختلفة وتوظ

 القماش.نسجیة مطرزة مبتكرة بدون خلفیة من 

 حدود البحث:

 يلي:تقتصر حدود التجربة على ما 

 أسلوب النسج بدون نول باستخدام الشرائط والخیوط المختلفة.  -1

 أسلوب التطریز بدون خلفیة من القماش  -2

الخرز  ،المعدنيز الزجاجي الخر شفاف،الزجاجي الشفاف والغیر  )الخرزاستخدام أنواع الخرز المتنوعة مثل   -3

 خرز المعدني .............. الخ  النحاس،خرز  الفضة،خرز  اللؤلئي،الزجاجي 

 في استحداث تصمیمات لقطع من المفروشات. اآللي_استخدام الحاسب 4

 ( Adobe Photoshopفوتوشوب  )أدوبى اآلليالحاسب  استخدام برنامج_ 5

 ذلك إلثبات صدق وثبات المعیار._ استخدام معامل االرتباط بیرسون و6

 المتعددة.إلجراء المقارنات SPSSبرنامج استخدام اختبار ألفا كرونباخ باستخدام  _7

غطاء علبة  –وسائد صغیرة  –ستارة  –_ إنتاج مجموعة من المفروشات لغرفة االستقبال عبارة عن مفارش المنضدة 8

 منادیل.

                                                           
 نهضكرداايايد ؤر  ة إل دهيء يؤدمدلاؤر يؤلسدج ر فنفبوم ق ل م وط ر م  و ل بلدا  يؤرهيك دا يؤلسدج ر كبت ند ، يؤت داخ كددةو يؤه ضنظيوه إبهيم م 4

 .22ص  (نم2001)نلايمن ج مدر  يؤرطع م رنلسم يؤدج ال، يؤبل ر  يؤبل رنكل ر يؤرهب ر 

ر كيؤراسةدد  يؤايدد افيؤدبرعر يإليدد م ر ؤلطع ندد م(.فيؤددجددم1985(ولددا ا يندددة ملر ددهن مودددةنعددة يؤولدد م  يؤوددونكإبددهيم م أندد س نط ددر يؤ ددا 5

 . 3-7-441ص كيؤ" نونبهك  . يؤجمء يمكل  كيؤلمه.
 . 15-13ص  يؤد هةر. يؤم مه نفيؤرطهةم شو يؤلس ج كيؤموهشر فمبرعد يالنجلا ب كنظندة مودة يؤله 6
 .194مي ص1996ج به نعة يؤود ةي كيندة و هن ك امظفمل مج يؤعوث شو يؤرهب ر كنلم يؤلبسفي يؤم مه ي ضيا يؤلهضر يؤدهب ري(7)
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 األدوات البحثية للبحث:

 صمیم أداهلبحث بتوقد قامت الباحثة في هذا ا واألهداف،مستخدمة في الدراسات البحثیة لتحقیق الفروض تتعد األدوات ال

 تتناسب مع أهداف البحث الحالیة وفروضها ومتغیراتها وهي:

 _تصمیم استمارة تحكیم مفروشات نسجیة بدون خلفیة من القماش.1

 المتخصصین. _یتم تعدیل بنود االستمارة في ضوء توجیهات المحكمین2

 نودها_یتم عرض االستمارة على مجموعة من المحكمین المتخصصین في مجال تصمیم المفروشات والنسج لتحكیم ب3

 والثبات.والحصول على الصدق 

كمین المح مجموعة من علیها على_تعرض االستمارة بعد تعدیلها وكذلك التصمیمات التي سوف یتم تطبیق االستمارة 4

 اسب معل تصمیم المفروشات وذلك للوصول إلى أفضل المجموعات المصممة للمفروشات والتي تتنالمتخصصین في مجا

 االستمارة.بنود 

 _استخدام معامل االرتباط یرسون وذلك إلثبات صدق وثبات المعیار.5

ل فرق معنوي أق إلجراء المقارنات المتعددة باستخدام أسلوبSPSS استخدام اختبار ألفا كرونباخ باستخدام برنامج  _6

LSD 

 0.05عند مستوى معنویة 

 أدوات وخامات البحث:

 : في تنفيذ التجربة والخامات التاليةتم استخدام األدوات 

 أوالً: األدوات

 آلى.أبره خیاطه كبیره_ أبره رفیعة للخرز_مقص _ شریط الصق _مكینة تطریز 

 ثانياً: الخامات

 قیطان.خیوط تطریز_ شرائط بأنواعها _ خرز _

 تقنيات والوسائط المستخدمة في البحث:ال

 أسالیب وتقنیات النسج بدون نول یدوي

 أسالیب وتقنیات التطریز المختلفة

 ( Adobe Photoshopالحاسب اآللي )برنامج أدوبي فوتوشوب

 استمارة االستبيان:

دة ستفاتدل على اال استعانت الباحثة بعدد من المحكمین في مجال نسج المفروشات في وضع عدد من المؤشرات التى

یفي ثم ض الوظالمفروشات المطرزة والمنسوجة بطرق مبتكره بدون خلفیه من القماش ومدى قیامها بالغر واالستحداث من

لى التصمیمات محكمین( مرفقه بصورة من االستبیان للحكم ع 9قامت الباحثة بتقدیم التصامیم على السادة المحكمین )

 ( تصامیم.6)بلغت والتي 
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 القماش:الخطوات المتبعة في تنفيذ مفروشات مبتكره بدون خلفيه من 

 _مرحله التجهيز:

ات او الخام تم الرسم األولي للتصمیمات المقترحة للمفروشات على الورق بالقلم الرصاص مع توضیح طریقه توزیع -

نفیذ اللها تخسیتم من  ، والتيبأنواعهاوكما تم تجهیز الخامات من شرائط مختلفة وخرز  المطلوب،الزخرفة والتطریز 

 المفروشات النسجیة.

وضع وروشات یتم إدخال ملفات الرسوم على برنامج أدوبي فوتوشوب ال استخدام إمكانیة لفوتوشوب في تلوین المف -

 تظهر هذا التصمیم واضح. بالرصاص( بحیثهو موضح في الرسم  كما)بالخرز الشرائط والتطریز 

مات سب الخانللتصمیمات لتكون جاهزة للطباعة باستخدام تقنیات الفوتوشوب ومراعاة یتم أخراج الصور النهائیة  -

 وشوب.ل الفوتالتعدیل على الرسومات دون المساس بأي تعدیالت حدیثه داخ ككل وإمكانیةالمستخدمة بالنسبة للتصمیم 

لى صور بهدف تحویلها إیتم عمل مسح ضوئي لتصمیم المفروشات لعینات الشرائط والخرز والخامات المستخدمة  -

 مفرش ر،كبیمفرش  )ستاره،قیمه لتجهیز مساحات مناسبة منها في عمل جمیع قطع المفروشات المقترحة في الدراسة 

 علبه منادیل(. دیة،خدا  صغیر،

 ثانياً_ البدء في التنفيذ على الكمبيوتر:

شفها  هاء أوبالفوتوشوب ثم االستدالل  مرحلة رسم المفروشات وذلك باستقبال صور التصمیمات الموجهة ضویاً إلى -

 مع استخدام إمكانیات البرنامج لتعدیل وتحسین الخطوط الغیر مضبوطة في الرسم بالرصاص.

ات ي مسارتجهیز الزخارف والتطریز على البرنامج لقدرته على توزیع الوحدات المنسوجة والمطرزة المطلوبة ف -

 الرسم المقترحة للزخارف.

ل ثم ز الوصج الرسم المنفذ ووضعها على الفوتوشوب من اجل عملیه التلوین والزخرفة ووضع غریتم بعد ذلك أخرا -

 أخراج الملفات والحفاظ على جودتها.

 :واآللية المستخدمة في البحث تتضح بالجدول التالي الوصل اليدويةجدول طريقه تنفيذ غرز  -

 شكل ألغرزه طريقة تنفيذ ألغرزه اسم ألغرزه

 قديمغرزه الوصل ال

 

 

 

 غرزه ضلع ألسمكه

  

 غرزه الحشو للحواف

  

غرزه أللفقه 

 المسحورة
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 غرزه تثبيت الخرز
  

غرزه التثبيت العادية 

 للورود
 

 

 التطريز بالماكينة
  

 (1جدول رقم ) -

 
 (1شكل رقم )

 (1تارة المجموعه )س
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 (2شكل رقم )

 (1مفرش كبير المجموعه )

 
 (3شكل رقم )

 (1مفرش صغير المجموعه )
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 (4شكل رقم )

 (1خداديه المجموعه )

 
 (5شكل رقم )

 (1علبه مناديل المجموعه )



 عشر ثامنلعدد الا                                           مجلة العمارة والفنون                                                

176 

 (1المجموعة )

 التحليل الوصفي والفني للقطع المنسوجة والمطرزة

 أوالً : التحليل الوصفي

ل اسم العم

 وإبعاده

 علبه منادیل -خدادیه  -مفرش صغیر  -مفرش كبیر  -ستاره 

 سم5×سم12×سم21,5سم، 40×سم40سم، 40×سم30 ،سم80×سم40 ،سم200×سم100

 أخضر. أصفر، أحمر، األلوان

الخطوط 

 وأنواعها

 افقیه_ رأسیه مثل:خطوط بسیطة مستقیمة 

 وازي_ المتعامدالمتكسر_ المت مثل:خطوط مركبه اساسها الخط المستقیم 

 خطوط مركبه اساسها الخط المستقیم والغیر مستقیم مثل : الهندسیه _ المضفره.

 شرائط ستان , خرز الخامات

التقنيات 

 واألساليب

 التشكيلية

 1/1_أسلوب نسج بسیط ساده  النسج:أسالیب 

 _ أسلوب التضفیر الفرنسي                 

 غرزه تثبیت الخرز_ الوصل: غرز 

 _تطریز الى زجزاج بمقاس صغیر                  

 _ حشو الحواف                    

 ثانياً : التحليل الفني للقطعة المنسوجة والمطرزة

 المفروشات منسوجة ومطرزه بتقنیات وأسالیب مختلفة إلحداث العدید من قطع منتتكون من خمس  

 التأثیرات اللونیة النسجیة المركبة كالتالي:

 1/1منسوجة بأسلوب النسج البسیط والسادة  بمقاس واحدائط ستان شر 

 .شرائط ستان بمقاسات مختلفة توضع بتكرارات معینة حسب وضعها بالتصمیم 

 .التطریز بالخرز متخذ شكل زجزاج 

 :تمثله فيمتلفة وظهر في قطع المفروشات العدید من القیم الفنیة نتیجة النسج والتطریز بأسالیب وتقنیات مخ

 .قیم ملمسیه ناشئة من أسالیب النسج وتطریز الخرز 

  رائع.قیم لونیه وذلك من تداخل األلوان في التضفیر تعطي تناغم لوني 

 .قیم خطیه ناتجة من الخطوط المتقاطعة والمتكررة والمضفرة والهندسیة 

 مالحظة : جمیع القطع تم نسجها وتطریزها بنفس التقنیات.

 (2)جدول رقم 
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 (6شكل رقم )

 (2ستاره مجموعه )
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 (7شكل رقم )

 (2مفرش كبير مجموعه )

 
 (8شكل رقم )

 (2مفرش صغير مجموعه )
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 (9شكل رقم )

 (2خداديه مجموعه )

 
 (10شكل رقم )

 (2علبه مناديل مجموعه )
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 (2المجموعة )

 التحليل الوصفي والفني للقطع المنسوجة والمطرزة

 أوالً : التحليل الوصفي

اسم العمل 

 إبعادهو

 

 علبه منادیل -خدادیه  -مفرش صغیر  -مفرش كبیر  -ستاره 

سم ,  40×سم40سم ,   40×سم30سم  ,  80×سم40سم   ,   200×سم100

 سم5×سم12×سم21,5

 زهري بدرجاته , أزرق بدرجاته , بیج , أصفر . األلوان

الخطوط 

 وأنواعها

 مائلة رأسیه، افقیه، مثل:خطوط بسیطة مستقیمة 

 كبه اساسها الخط المستقیم والغیر مستقیم مثل : الهندسیه , المضفره خطوط مر

 شرائط ستان , شرائط اورجانزا ,  الخامات

التقنيات 

 واألساليب

 التشكيليه

  النسج:أسالیب 

 وعریض( رفیع)شرائط _ أسلوب التضفیر العادي بثالث شرائط وأربع 

 _ شریط اورجانزا مزموم

 ن_ عمل وردات اورجانزا ملو

 غرزه الوصل القدیمالوصل: _غرز 

 _ اللفقه السحریه

 _تطریز الى زجزاج بمقاس كبیر

 _ غرزه تثبیت الوردات 

 _ حشو الحواف  

 ثانياً : التحليل الفني للقطعة المنسوجة والمطرزة

 المفروشات منسوجة ومطرزه بتقنیات وأسالیب مختلفة إلحداث العدید من قطع منتتكون من خمس  

 ات اللونیه النسجیه المركبه كالتالي:التأثیر

  شرائط من الستان بعرض ا سم مضفره مره بثالث خصالت )رفیع( ومره بأربع

 التصمیم.خصالت)عریض(وتوضع على شرائط المخمل المتراصة حسب وضعها في 

  بالتصمیم.شرائط اورجانزا مقاس واحد مزمومه وتوضع حسب مكانها 

  تثبت فوق الشریط المجدول حسب وضعها في التصمیم.واحد و ومطرزه بحجموردات ملونه 

 :تمثله فيمتلفة وظهر في قطع المفروشات العدید من القیم الفنیه نتیجة النسج والتطریز بأسالیب وتقنیات مخ

 عمل فیر وقیم ملمسیه متنوعة ناشئة من تنوع الخامة وملمسها ا لطبیعي والتراكیب النسجیه من التض

 وردات.

 في التضفیر األلوان المتداخلةجة من قیم لونیه نات 

 شرائط.الار قیم خطیه ناتجة من الخطوط الرفیعة والخطوط العریضة والخطوط المتوازیة الناتجة من تكر 

 مالحظة: جمیع القطع تم نسجها وتطریزها بنفس التقنیات.

 (3جدول رقم )
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 (11شكل رقم )

 (3ستاره مجموعه )
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 (12شكل رقم )

 (3موعه )مفرش كبير مج

 
 (13شكل رقم )

 (3مفرش صغير مجموعه )
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 (14شكل رقم )

 (3خداديه مجموعه )

 
 (15شكل رقم )

 (3علبه مناديل مجموعه )
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 (3)المجموعة 

 التحليل الوصفي والفني للقطع المنسوجة والمطرزة

 أوالً : التحليل الوصفي

اسم العمل 

 وإبعاده

 لبه منادیلع   مفرش صغیر         خدادیه            ستاره               مفرش كبیر          

سم ,  40×سم40   سم ,40×سم30سم  ,  80×سم40سم   ,   200×سم100

 سم5×سم12×سم21,5

 بنفسجي بدرجاته األلوان

الخطوط 

 وأنواعها

 

 المنحنیة  مثل:خطوط بسیطة غیر مستقیمة 

طعة لمتقا: الهندسیه , المتشابكة ,اخطوط مركبه اساسها الخط المستقیم والغیر مستقیم مثل 

 ,المتالقیة.

 ن , شرائط اورجانزا , قطن للحشو شرائط مخمل , خرز , شرائط ستا   الخامات

التقنيات 

 واألساليب

 التشكيليه

                   ه واللحم )السداء_نسیج بسیط ساده غیر منتظم ممتد من كال االتجاهین  النسج:أسالیب 

 .2/1,1/2معاً(

 _ تكرارات معینه للشرائط المحشیه والغیر محشیه حسب وضعاها في التصمیم

 _وردات من الخرز

 غرزه تثبیت الورودالوصل: _غرز 

 _تطریز الى زجزاج بمقاس كبیر

 _ حشو الحواف  

 ثانياً : التحليل الفني للقطعة المنسوجة والمطرزة

 نیات وأسالیب مختلفة إلحداث العدید منالمفروشات منسوجة ومطرزه بتق قطع منتتكون من خمس  

 التأثیرات اللونیه النسجیه المركبه كالتالي:

 والغیر  لسادةشرائط من ثالث انواع مختلفة من الخامات وبمقاسات مختلفة تنسج بطریقه النسیج البسیط ا

 منتظم وممتد من كال االتجاهین حسب وضعها في التصمیم 

  مكونة ورده خرز.عمل بتالت من الورد ومن ثم ضمها 

  محشیه توضع بتكرارات معینه حسب وضعها في التصمیم. واخرى غیرشرائط محشیه 

 :تمثله فيمتلفة وظهر في قطع المفروشات العدید من القیم الفنیه نتیجة النسج والتطریز بأسالیب وتقنیات مخ

 لخامة.قیم ملمسیه من خالل التقاطعات النسجیه الناتجة من الترتیب النسجي وتنوع ا 

  الواحد.قیم لونیه من التناغم اللوني الناتج من نسج درجات اللون 

 ز.قیم خطیه في الخطوط المتقاطعة والمنحنیة الناشئة من األسالیب النسجیه وتقنیات التطری 

 مالحظة : جمیع القطع تم نسجها وتطریزها بنفس التقنیات.

 (4جدول رقم )
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 (16شكل رقم )

 (4ستاره مجموعه )

 

 



 عشر ثامنلعدد الا                                           مجلة العمارة والفنون                                                

186 

 
 (17شكل رقم )

 (4مفرش كبير مجموعه )

 
 (18شكل رقم )

 (4مفرش صغير مجموعه )
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 (19شكل رقم )

 (4خداديه مجموعه )

 
 (20شكل رقم )

 (4علبه مناديل مجموعه )
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 (4)المجموعة 

 التحليل الوصفي والفني للقطع المنسوجة والمطرزة

 أوالً : التحليل الوصفي

اسم العمل 

 وإبعاده

 منادیل مفرش كبیر         مفرش صغیر         خدادیه         علبه       ستاره        

 سم5×سم12×سم21,5سم , 40×سم40سم، 40×سم30 سم،80×سم40 سم،200×سم100

 أسود, فضي , رمادي األلوان

الخطوط 

 وأنواعها

 مائلة. رأسیة،أفقیه  مثل:خطوط بسیطة مستقیمة 

بكة , متشاغیر مستقیم مثل : الهندسیه,المتقاطعة , الخطوط مركبه اساسها الخط المستقیم وال

 المضفره .

 قیطان , شرائط ستان , شرائط مخمل , شرائط اورجانزا, خرز الخامات

التقنيات 

 واألساليب

 التشكيليه

 تضفیر فرنسي یتخلله فراغاتالنسج: _أسالیب 

 _أسلوب التشبیك والعقد

 غرزه ضلع السمكهالوصل: _غرز 

 یه_الفقه السحر

 _غرزه التثبیت للورود

 _ حشو الحواف  

 ثانياً : التحليل الفني للقطعة المنسوجة والمطرزة

 المفروشات منسوجة ومطرزه بتقنیات وأسالیب مختلفة إلحداث العدید من قطع منتتكون من خمس  

 التأثیرات اللونیه النسجیه المركبه كالتالي:

 اغات حسب وضعه في التصمیمالنسج بأسلوب التضفیر الفرنسي ویتخلله فر 

 .قیطان منسوج بطریقه التشبیك والعقد 

 التطریز بعمل وردات من شرائط الستان محشوة بالخرز 

  .تثبیت القطع المنسوجة بما یناسبها من غرز الوصل كما هو موضح بالتصمیم 

 :تمثله فيملفة ات مختوظهر في قطع المفروشات العدید من القیم الفنیه نتیجة النسج والتطریز بأسالیب وتقنی

 قیم لونیه ناتجة من امتزاج وتداخل األلوان مما اوجد تناغم رائع 

 تطریز ات القیم خطیه من الخطوط المتشابكة والهندسیة للتصمیم والناتجة من األسالیب النسجیه وتقنی

 المختلفة.

  القیطان.قیم فراغیه تمثلت في الفراغ الحقیقي الناتج من تشابك وعقد 

 : جمیع القطع تم نسجها وتطریزها بنفس التقنیات.مالحظة 

 (5جدول رقم )
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 (21شكل رقم )

 (5ستاره المجموعة )
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 (22شكل رقم )

 (5مفرش كبير مجموعه )

 
 (23شكل رقم )

 (5مفرش صغير مجموعه )
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 (24شكل رقم )

 (5خداديه مجموعه )

 

 (25شكل رقم )

 (5علبه مناديل مجموعه )
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 (5)المجموعة 

 التحليل الوصفي والفني للقطع المنسوجة والمطرزة 

 أوالً : التحليل الوصفي

اسم العمل 

 وإبعاده

 للبه منادیع   ستاره               مفرش كبیر         مفرش صغیر         خدادیه             

سم 21,5سم ,  40×سم40  سم , 40×سم30سم  ,  80×سم40سم   ,   200×سم100

 سم5×سم12×

 جاته_ بیج فاتح ,وغامق_ بنى غامقزیتي بدر األلوان

الخطوط 

 وأنواعها

 رأسیه افقیه، مثل:خطوط بسیطة مستقیمة 

 منحنیة. مثل:مستقیمة  بسیطة غیرخطوط 

 ع.تقاطخطوط مركبه اساسها الخط المستقیم والغیر مستقیم مثل : الهندسیة , المضفر , الم

 شرائط مخمل , شرائط ستان الخامات

تقنيات ال

 واألساليب

 التشكيليه

 وعریض( رفیع)شرائط _اسلوب التضفیر العادي بثالث شرائط وأربع  النسج:أسالیب 

 1/1_ نسیج بسیط ساده                   

 الشریط المضفر بطریقه التضفیر العادي _ جدل                 

 لفقه سحریهالوصل: _غرز 

 م_غرزه الوصل القدی                  

 _تطریز الى زجزاج بمقاس كبیر                  

 _ حشو الحواف                    

 ثانياً : التحليل الفني للقطعة المنسوجة والمطرزة

 المفروشات منسوجة ومطرزه بتقنیات وأسالیب مختلفة إلحداث العدید من قطع منتتكون من خمس  

 ي:التأثیرات اللونیه النسجیه المركبه كالتال

  شرائط من الستان بعرض ا سم مضفره مره بثالث خصالت )رفیع( ومره بأربع

 خصالت)عریض(وتوضع على شرائط المخمل المتراصة حسب وضعها في التصمیم

  1/1شرائط مضفره ومنسوجة بطریقة النسج البسیط ساده 

 .جدل الشرائط المضفره بشكل یتخلله فراغات 

 ن غرز الوصل كما هو موضح بالتصمیم.تثبیت القطع المنسوجة بما یناسبها م 

 :تمثله فيمتلفة وظهر في قطع المفروشات العدید من القیم الفنیه نتیجة النسج والتطریز بأسالیب وتقنیات مخ

  .قیم ملمسیه ناتجة من تنوع الخامة واألسلوب فتحقق من خاللها البارز والغائر 

 .متزاج األلوان وتداخلها أوجد تناغم رائع 

 في الخطوط المتقاطعة والمضفرة ألناشئة من األسالیب النسجیه المختلفة. قیم خطیه 

  قیم فراغیه تمثلت في الفراغ الحقیقي ناتجة من جل الشرائط المضفره بشكل یتخلله فراغ 

 مالحظة : جمیع القطع تم نسجها وتطریزها بنفس التقنیات.

 (6جدول رقم )
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 (26شكل رقم )

 (6ستاره مجموعه )
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 (27رقم )شكل 

 (6مفرش كبير مجموعه )

 
 (28شكل رقم )

 (6مفرش صغير مجموعه )
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 (29شكل رقم )

 (6خداديه مجموعه )

 

 
 (30شكل رقم )

 (6علبه مناديل مجموعه )
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 (6المجموعة )

 التحليل الوصفي والفني للقطع المنسوجة والمطرزة

 أوالً : التحليل الوصفي

اسم العمل 

 وإبعاده

 للبه منادیع   ستاره               مفرش كبیر         مفرش صغیر         خدادیه             

سم ,  40×سم40   سم ,40×سم30سم  ,  80×سم40سم   ,   200×سم100

 سم5×سم12×سم21,5

 ذهبي , أخضر زیتي , أبیض األلوان

الخطوط 

 وأنواعها

 رأسیه. أفقیه، مثل:خطوط بسیطة مستقیمة 

 .المتوازي، المتعامد ألمتكسر، مثل:وط مركبه اساسها الخط المستقیم خط 

 المتشابكة.  الهندسیه، مثل:خطوط مركبه اساسها الخط المستقیم والغیر مستقیم 

 ریط ستان , شریط أورجانزاء , خرزشریط زري , ش الخامات

التقنيات 

 واألساليب

 التشكيليه

 1/1لنسج السادة _النسج بالخرز بطریقه ا النسج:أسالیب 

 _نسج شرائط بطریقه النسج البسیط السادة                  

 غرزه تثبیت الخرزالوصل: _غرز 

 _تطریز الى زجزاج بمقاس صغیر                  

 _ حشو الحواف                    

 ثانياً : التحليل الفني للقطعة المنسوجة والمطرزة

 وشات منسوجة ومطرزه بتقنیات وأسالیب مختلفة إلحداث العدید منالمفر قطع منتتكون من خمس  

 التأثیرات اللونیه النسجیه المركبه كالتالي:

  ةالتصمیم، وموصولوالزري موضوعه بتكرارات وخطوط حسب  األورجانزاء،وا  الستان،شرائط من 

 بما یناسبها من غرز الوصل.

 نسج الخرز والشرائط بطریقه النسج البسیط السادة. 

 التطریز بالخرز 

  .تثبیت القطع المنسوجة بما یناسبها من غرز الوصل كما هو موضح بالتصمیم 

 :تمثله فيمتلفة وظهر في قطع المفروشات العدید من القیم الفنیه نتیجة النسج والتطریز بأسالیب وتقنیات مخ

  والغائر.البارز  من خاللهاقیم ملمسیه ناتجة من تنوع الخامة واألسلوب التقني تحقق 

  حسب التصمیم اوجد تناغم رائع. األلوان وتكراراتهاقیم لونیه من امتزاج 

  والمنكسرة.والهندسیة  الخطوط الرأسیهقیم خطیه ناتجة من  

 مالحظة : جمیع القطع تم نسجها وتطریزها بنفس التقنیات.

 (7جدول رقم )
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 النتائج وتفسيرها

 بات صدق وثبات المعیار.استخدام معامل االرتباط بیرسون وذلك إلث 

  استخدام اختبار ألفا كرونباخ باستخدام برنامجSPSSقل فرق معنوي إلجراء المقارنات المتعددة باستخدام أسلوب أLSD 

 0.05عند مستوى معنویة 

 يلي عرض لنتائج البحث وفقا للترتيب الفروض وفيما

 التحليل اإلحصائي لفروض البحث: 

ع من ابتكار قطوتلفة القة ارتباطیه دالة موجبة بین استخدام األسالیب النسجیة المختوجد ع " األول أوال: الفرض

 المفروشات"

بین وجود شات تبدراسة العالقة أالرتباطیه بین استخدام األسالیب النسیجیة المختلفة وابتكار قطع من المفرو

ستخدام ابین  ین كان هناك استقاللعالقة ارتباطیه دالة موجبة في المجموعة األولى والمجموعة السادسة في ح

وضح في هو م كما المجموعاتاألسالیب النسیجیة المختلفة وابتكار قطع من المفروشات لمنتج الستارة في باقي 

 (8الجدول رقم )

مع محور  نسجي(معامل االرتباط بین محور التقنیات المستحدثة )البند األول + الثالث یعكسان األسلوب ال

 بمنتج الستارة الجانب الوظیفي

 معامل االرتباط رقم المجموعة

 1 المجموعة األولى

 0 المجموعة الثانية

 0 المجموعة الثالثة

 0 المجموعة الرابعة

 0 المجموعة الخامسة

 0.94 المجموعة السادسة

 (8جدول رقم )
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بین وجود شات تتكار قطع من المفروبدراسة العالقة االرتباطین بین استخدام األسالیب النسیجیة المختلفة واب

قالل بین اك استفي حین كان هن والخامسة والسادسةعالقة ارتباطیه دالة موجبة في المجموعات األولى والرابعة 

 جموعات كماالمي استخدام األسالیب النسیجیة المختلفة وابتكار قطع من المفروشات لمنتج المفرش الكبیر في باق

 (9) هو موضح في الجدول رقم

جي( مع النس معامل االرتباط بین محور التقنیات المستحدثة )البند األول + الثالث یعكسان األسلوب

 محور الجانب الوظیفي بمنتج مفرش كبیر

 معامل االرتباط رقم المجموعة

 1 المجموعة األولى

 0 المجموعة الثانية

 0 المجموعة الثالثة

 1 المجموعة الرابعة

 1 ةالمجموعة الخامس

 0.94 المجموعة السادسة

 (9جدول رقم )

 

بین وجود شات تبدراسة العالقة االرتباطین بین استخدام األسالیب النسیجیة المختلفة وابتكار قطع من المفرو

قالل بین اك استوالسادسة في حین كان هن والرابعة والخامسةعالقة ارتباطیه دالة موجبة في المجموعات األولى 

ة ین الثانیجموعتلیب النسیجیة المختلفة وابتكار قطع من المفروشات لمنتج المفرش الصغیر في الماستخدام األسا

  (10هو موضح في الجدول رقم ) والثالثة كما

جي( مع النس معامل االرتباط بین محور التقنیات المستحدثة )البند األول + الثالث یعكسان األسلوب

 محور الجانب الوظیفي بمنتج مفرش صغیر

 معامل االرتباط رقم المجموعة

 1 المجموعة األولى

 0 المجموعة الثانية

 0 المجموعة الثالثة

 1 المجموعة الرابعة

 1 المجموعة الخامسة

 1 المجموعة السادسة

 (10جدول رقم )

 



 عشر ثامنلعدد الا                                           مجلة العمارة والفنون                                                

199 

بین وجود شات تبدراسة العالقة االرتباطین بین استخدام األسالیب النسیجیة المختلفة وابتكار قطع من المفرو

قالل بین اك استوالسادسة في حین كان هن والرابعة والخامسةعالقة ارتباطیه دالة موجبة في المجموعات األولى 

ثالثة والثانیة ین الاستخدام األسالیب النسیجیة المختلفة وابتكار قطع من المفروشات لمنتج الخدادیة في المجموعت

 (11)هو موضح في الجدول رقم  كما

جي( مع النس رتباط بین محور التقنیات المستحدثة )البند األول + الثالث یعكسان االسلوبمعامل اال

 محور الجانب الوظیفي بمنتج خدا دیة

 معامل االرتباط رقم المجموعة

 1 المجموعة األولى

 0 المجموعة الثانية

 0 المجموعة الثالثة

 1 المجموعة الرابعة

 1 المجموعة الخامسة

 1 سادسةالمجموعة ال

 (11جدول رقم )

 

بین وجود شات تبدراسة العالقة أالرتباطیه بین استخدام األسالیب النسیجیة المختلفة وابتكار قطع من المفرو

قالل بین اك استوالسادسة في حین كان هن والرابعة والخامسةعالقة ارتباطیه دالة موجبة في المجموعات األولى 

ة ین الثانیجموعتلفة وابتكار قطع من المفروشات لمنتج علبة المنادیل في الماستخدام األسالیب النسیجیة المخت

 (.12)هو موضح في الجدول رقم  والثالثة كما

 

جي( مع النس معامل االرتباط بین محور التقنیات المستحدثة )البند األول + الثالث یعكسان األسلوب

 محور الجانب الوظیفي بمنتج علبة منادیل

 معامل االرتباط رقم المجموعة

 1 المجموعة األولى

 0 المجموعة الثانية

 0 المجموعة الثالثة

 1 المجموعة الرابعة

 1 المجموعة الخامسة

 1 المجموعة السادسة

 (12جدول رقم )
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       من         بتكار قطعوبین ا توجد عالقة ارتباطي داللة موجبة بین استخدام أسالیب التطریزالثاني"  ثانياً: الفرض

 المفروشات بدون خلفیة من القماش.

طع من كار قأوضحت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطیه دالة موجبة بین استخدام أسالیب التطریز وبین ابت

نحو برتباط حیث قدر معامل اال والرابعة والخامسةالمفروشات بدون خلفیة من القماش في المجموعات األولى 

 ( عل1، 0.48 ،0.71)

 طع منرتیب، بینما أظهرت عدم وجود عالقة ارتباطیه بین استخدام أسالیب التطریز وبین ابتكار قالت 

لجدول اح في المفروشات بدون خلفیة من القماش في كل من المجموعات الثانیة والثالثة والسادسة كما هو موض

 (.13)رقم 

ز بدون لتطریاثالث یعكسان أسالیب معامل االرتباط بین استخدام أسالیب التطریز )البند الثاني + ال

 خلفیة من القماش( مع محور الجانب الوظیفي بمنتج الستارة

 معامل االرتباط رقم المجموعة

 0.71 المجموعة األولى

 0 المجموعة الثانية

 0 المجموعة الثالثة

 0.48 المجموعة الرابعة

 1 المجموعة الخامسة

 0 المجموعة السادسة
 (13جدول رقم )

 

طع من كار قأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطیه دالة موجبة بین استخدام أسالیب التطریز وبین ابت

نحو برتباط حیث قدر معامل اال والرابعة والخامسةالمفروشات بدون خلفیة من القماش في المجموعات األولى 

بین تطریز ویه بین استخدام أسالیب ال( على الترتیب، بینما أظهرت عدم وجود عالقة ارتباط0.93، 1 ،0.93)

ما هو دسة كابتكار قطع من المفروشات بدون خلفیة من القماش في كل من المجموعات الثانیة والثالثة والسا

 (.14)موضح في الجدول رقم 

ز بدون لتطریامعامل االرتباط بین استخدام أسالیب التطریز )البند الثاني + الثالث یعكسان أسالیب 

 ن القماش( مع محور الجانب الوظیفي بمنتج مفرش كبیرخلفیة م

 معامل االرتباط رقم المجموعة

 0.93 المجموعة األولى

 0 المجموعة الثانية

 0 المجموعة الثالثة

 1 المجموعة الرابعة

 0.93 المجموعة الخامسة

 0 المجموعة السادسة
 (14جدول رقم )

 



 عشر ثامنلعدد الا                                           مجلة العمارة والفنون                                                

201 

ع من ار قطه دالة موجبة بین استخدام أسالیب التطریز وبین ابتكبینت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطی

عامل موالسادسة حیث قدر  والرابعة والخامسةالمفروشات بدون خلفیة من القماش في المجموعات األولى 

 لتطریز وبینبینما أظهرت عدم وجود عالقة ارتباطیه بین استخدام أسالیب ا مجموعة،لكل  (1االرتباط بنحو )

ي فموضح  كما هوقطع من المفروشات بدون خلفیة من القماش في كل من المجموعات الثانیة والثالثة ابتكار 

 (.15الجدول رقم )

ز بدون لتطریامعامل االرتباط بین استخدام أسالیب التطریز )البند الثاني + الثالث یعكسان أسالیب 

 خلفیة من القماش( مع محور الجانب الوظیفي بمنتج مفرش صغیر

 معامل االرتباط قم المجموعةر

 1 المجموعة األولى

 0 المجموعة الثانية

 0 المجموعة الثالثة

 1 المجموعة الرابعة

 1 المجموعة الخامسة

 1 المجموعة السادسة

 (15جدول رقم )

 

من طع كار قأوضحت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطیه دالة موجبة بین استخدام أسالیب التطریز وبین ابت

عامل موالسادسة حیث قدر  والرابعة والخامسةالمفروشات بدون خلفیة من القماش في المجموعات األولى 

ن لتطریز وبیلكل مجموعة، بینما أظهرت عدم وجود عالقة ارتباطیه بین استخدام أسالیب ا (1االرتباط بنحو )

ح في و موضالثانیة والثالثة كما ه ابتكار قطع من المفروشات بدون خلفیة من القماش في كل من المجموعات

 (.16)الجدول رقم 

ز بدون لتطریامعامل االرتباط بین استخدام أسالیب التطریز )البند الثاني + الثالث یعكسان أسالیب 

 خلفیة من القماش( مع محور الجانب الوظیفي بمنتج  خدا دیة

 معامل االرتباط رقم المجموعة

 1 المجموعة األولى

 0 لثانيةالمجموعة ا

 0 المجموعة الثالثة

 1 المجموعة الرابعة

 1 المجموعة الخامسة

 1 المجموعة السادسة

 (16جدول رقم )
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طع من كار قأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطیه دالة موجبة بین استخدام أسالیب التطریز وبین ابت

ل معام ابعة  والخامسة والسادسة حیث قدرالمفروشات بدون خلفیة من القماش في المجموعات األولى والر

 تخدام أسالیب( على الترتیب، بینما أظهرت عدم وجود عالقة ارتباطیه بین اس1، 1، 0.83،  1االرتباط بنحو )

 ما هوثة كالثالالتطریز وبین ابتكار قطع من المفروشات بدون خلفیة من القماش في كل من المجموعات الثانیة و

 (.17)  موضح في الجدول رقم

ز بدون لتطریامعامل االرتباط بین استخدام أسالیب التطریز )البند الثاني + الثالث یعكسان أسالیب 

 خلفیة من القماش( مع محور الجانب الوظیفي بمنتج علبة منادیل

 معامل االرتباط رقم المجموعة

 1 المجموعة األولى

 0 المجموعة الثانية

 0 المجموعة الثالثة

 0.83 الرابعةالمجموعة 

 1 المجموعة الخامسة

 1 المجموعة السادسة

 (17جدول رقم )

 

ریز سج والتطنیة للنتوجد عالقة ارتباطیه داللة موجبة بین دمج األسالیب الفنیة والتقالثالث"  ثالثاً: الفرض

 "البتكار قطع من المفروشات بدون خلفیة من القماش وبین تحقق الجانبین الجمالي والوظیفي معا

 

 خالصة النتائج والتوصيات:

نسبة نسبیا بال أظهرت تمیزاأشارت نتائج تحقیق الفروض على المستوى اإلجمالي أن المجموعة السادسة 

األولى  جموعةاألولى والرابعة كما أظهرت المجموعات الثانیة والخامسة تمیز نسبي على الم للمجموعات أرقام

بیة یة نسسبي ونخلص مما سبق أن أهم المجموعات التي حققت أفضلتمییز ن لم تحقق باقي المجموعات في حین

 .أو تمیز نسبي انحصرت بـ السادسة تالها الثانیة والخامسة

 يلي:توصى الباحثة ما 

 فروشات معة للماالستعانة بالباحثین السعودیین في وضع إستراتیجیة للتنمیة الحرفیة لتطویر الحرف الیدوی 

 ة.والحداثتمیزها باالبتكار 

 ج قطع إنتا تنظیم ورش عمل في الجامعات لتعلیم األسالیب النسجیة وأسالیب التطریز الیدویة وتركز على

 اآللي.المفروشات المنسوجة والمطرزة مستحدثه باستخدام برامج الحاسب 

 ها ز ودمجلتطریعقد دورات إلنتاج وتصنیع القطع النسجیة الیدویة للمفروشات باألسالیب النسجیة وأسالیب ا

 العمل.واالستفادة منها في سوق  المنتجة( )األسرلعمل المشروعات الصغیرة 
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 إلنتاج رف واالتوصیة بزیادة رقعة الدراسات المقارنة وخاصة في فنون التصمیم النسجیة التي ترتبط بالح

 منها.ووضع تصور واضح من خالل بحث علمي لالستفادة 

 طة القماشة وأشرباستخدام الخیوط الزخرف الشبكي،مثل النسیج  االستفادة من األسالیب التطبیقیة المستحدثة 

 .نسجیة مستحدثهفي إنتاج قطع 

 

 

 مالحق

 

 

بدراسة العالقة أالرتباطیه بین دمج األسالیب الفنیة والتقنیة للنسج والتطریز البتكار قطع من المفرجات بدون 

وجود عالقة ارتباطیه دالة موجبة في   تبینمعاً خلفیة من القماش وبین تحقق الجانبین الجمالي والوظیفي 
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 الترتیب في( على 0.96، 0.38 ،0.26المجموعات األولى والرابعة الخامسة حیث قدر معامل االرتباط بنحو )

حین كان هناك استقالل بین استخدام األسالیب النسیجیة المختلفة وابتكار قطع من المفروشات لمنتج الستارة في 

 (18)رقم هو موضح في الجدول  االمجموعات كمباقي 

محور  م( معمعامل االرتباط بین الجانب الجمالي  )القیم الفنیة في التصمیم + محور عناصر التصمی

 الجانب الوظیفي بمنتج الستارة

 معامل االرتباط رقم المجموعة

 0.26 المجموعة األولى

 0 المجموعة الثانية

 0 المجموعة الثالثة

 0.38 المجموعة الرابعة

 0.96 المجموعة الخامسة

 0 المجموعة السادسة

 (18جدول رقم )

ن فرجات بدون الممبدراسة العالقة االرتباطین بین دمج األسالیب الفنیة والتقنیة للنسج والتطریز البتكار قطع 

ة في جبمو خلفیة من القماش وبین تحقق الجانبین الجمالي والوظیفي معاً تبین وجود عالقة ارتباطیه دالة

ترتیب في ( على ال1، 0.43+ ،0.76المجموعات األولى والرابعة والسادسة حیث قدر معامل االرتباط بنحو )

 لستارة فيامنتج حین كان هناك استقالل بین استخدام األسالیب النسیجیة المختلفة وابتكار قطع من المفروشات ل

 (.19)رقم هو موضح في الجدول  المجموعات كماباقي 

محور  م( معاالرتباط بین الجانب الجمالي  )القیم الفنیة في التصمیم + محور عناصر التصمی معامل

 الجانب الوظیفي بمنتج مفرش كبیر

 معامل االرتباط رقم المجموعة

 0.76 المجموعة األولى

 0 المجموعة الثانية

 0 المجموعة الثالثة

 0.43 - المجموعة الرابعة

 0 المجموعة الخامسة

 1 جموعة السادسةالم

 (19جدول رقم )
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ن فرجات بدون الممبدراسة العالقة االرتباطین بین دمج األسالیب الفنیة والتقنیة للنسج والتطریز البتكار قطع 

 في كل من موجبة وجود عالقة ارتباطیه دالة معاً تبینخلفیة من القماش وبین تحقق الجانبین الجمالي والوظیفي 

( 0.37،0.43،0.83 ،0.71الرابعة والخامسة والسادسة حیث قدر معامل االرتباط بنحو )المجموعات األولى و

لمفروشات من ا على الترتیب في حین كان هناك استقالل بین استخدام االسالیب النسیجیة المختلفة وابتكار قطع

 (20هو موضح في الجدول رقم ) المجموعات كمالمنتج الستارة في باقي 

محور  م( معین الجانب الجمالي  )القیم الفنیة في التصمیم + محور عناصر التصمیمعامل االرتباط ب

 الجانب الوظیفي بمنتج مفرش صغیر

 معامل االرتباط رقم المجموعة

 0.71 المجموعة األولى

 0 المجموعة الثانية

 0 المجموعة الثالثة

 0.37- المجموعة الرابعة

 0.43 المجموعة الخامسة

 0.83 ادسةالمجموعة الس

 (20جدول رقم )

ن فرجات بدون الممبدراسة العالقة أالرتباطیه بین دمج األسالیب الفنیة والتقنیة للنسج والتطریز البتكار قطع 

في  موجبة وجود عالقة ارتباطیه دالة معاً تبینخلفیة من القماش وبین تحقق الجانبین الجمالي والوظیفي 

( على 0.69،0.99،1 ،0.16ة والسادسة حیث قدر معامل االرتباط بنحو )المجموعة األولى والرابعة والخامس

تج روشات لمنالمف الترتیب، في حین كان هناك استقالل بین استخدام األسالیب النسیجیة المختلفة وابتكار قطع من

 (21)رقم هو موضح في الجدول  المجموعات كماالستارة في باقي 

محور  م( مع)القیم الفنیة في التصمیم + محور عناصر التصمی  معامل االرتباط بین الجانب الجمالي

 الجانب الوظیفي بمنتج خدا دیة

 معامل االرتباط رقم المجموعة

 0.16 المجموعة األولى

 0 المجموعة الثانية

 0 المجموعة الثالثة

 0.69 المجموعة الرابعة

 0.99 المجموعة الخامسة

 1 المجموعة السادسة

 (21جدول رقم )
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ن فرجات بدون الممبدراسة العالقة االرتباطین بین دمج األسالیب الفنیة والتقنیة للنسج والتطریز البتكار قطع 

في  موجبة وجود عالقة ارتباطیه دالة معاً تبینخلفیة من القماش وبین تحقق الجانبین الجمالي والوظیفي 

لى الترتیب ( ع0.83،1،1 ،1ل االرتباط بنحو )المجموعة األولى والرابعة والخامسة والسادسة حیث قدر معام

ة تج الستارت لمنفي حین كان هناك استقالل بین استخدام األسالیب النسیجیة المختلفة وابتكار قطع من المفروشا

 (22هو موضح في الجدول رقم ) المجموعات كمافي باقي 

محور  م( معحور عناصر التصمیمعامل االرتباط بین الجانب الجمالي  )القیم الفنیة في التصمیم + م

 الجانب الوظیفي بمنتج علبة منادیل

 معامل االرتباط رقم المجموعة

 1 المجموعة األولى

 0 المجموعة الثانية

 0 المجموعة الثالثة

 0.83 المجموعة الرابعة

 1 المجموعة الخامسة

 1 المجموعة السادسة

 (22جدول رقم )

 4 اإلجماليعلى المستوى 

ابعة كما ولى والراأل رقامللمجموعات أنسبیا بالنسبة  أظهرت تمیزاأن المجموعة السادسة  الجدول:نتائج تبین من 

   جموعاتلم تحقق باقي الم في حینأظهرت المجموعات الثانیة والخامسة تمیز نسبي على المجموعة األولى 

ادسة ـ السبیة أو تمیز نسبي انحصرت بتمییز نسبي ونخلص مما سبق أن أهم المجموعات التي حققت أفضلیة نس

 (.23)تالها الثانیة والخامسة كما هو موضح في الجدول رقم 

 6 5 4 3 2 1 ستارة

1  .44256* 0.28 0.16 .38344* .50744* 

2 -.44256-*  -0.17 -0.29 -0.06 0.06 

3 -0.28 0.17  -0.12 0.11 0.23 

4 -0.16 0.29 0.12  0.23 .35167* 

5 -.38344-* 0.06 -0.11 -0.23  0.12 

6 -.50744-* -0.06 -0.23 -.35167-* -0.12  

 (23جدول رقم )
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بة بیا بالنسیزا نسأن المجموعات الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة حققت تم الجدول:تبین من نتائج 

فس هي بن بعة والخامسة والسادسةمما سبق أن المجموعات الثانیة والثالثة والرا األولى ونخلصللمجموعة 

 (.24)األهمیة كما هو موضح في الجدول رقم 

 6 5 4 3 2 1 مفرش كبیر

1  .55167* .44422* .41456* .46644* .49056* 

2 -.55167-*  -0.11 -0.14 -0.09 -0.06 

3 -.44422-* 0.11  -0.03 0.02 0.05 

4 -.41456-* 0.14 0.03  0.05 0.08 

5 -.46644-* 0.09 -0.02 -0.05  0.02 

6 -.49056-* 0.06 -0.05 -0.08 -0.02  

 (24جدول رقم )

وضح في ا هو مأن المجموعة الثانیة حققت تمیزا نسبیا بالنسبة للمجموعة الرابعة كم الجدول:تبین من نتائج 

 (25الجدول رقم )

 نسبیة.ونخلص مما سبق أن المجموعات الثانیة هي أهم المجموعات أفضلیة 

 6 5 4 3 2 1 مفرش صغیر

1  0.08 0.01 -0.05 0.03 0.01 

2 -0.08  -0.06 -.13156-* -0.05 -0.07 

3 -0.01 0.06  -0.07 0.01 -0.01 

4 0.05 .13156* 0.07  0.08 0.06 

5 -0.03 0.05 -0.01 -0.08  -0.02 

6 -0.01 0.07 0.01 -0.06 0.02  

 (25جدول رقم )

 6 5 4 3 2 1 خدا دیة

1  0.14 0.24 -0.04 0.07 0.24 

2 -0.14  0.10 -0.19 -0.08 0.10 

3 -0.24 -0.10  -0.29 -0.18 0.00 

4 0.04 0.19 0.29  0.11 0.29 

5 -0.07 0.08 0.18 -0.11  0.17 

6 -0.24 -0.10 0.00 -0.29 -0.17  

 (26جدول رقم )

 6 5 4 3 2 1 علبة منادیل

1  0.28 0.29 0.02 0.06 0.06 

2 -0.28  0.01 -0.27 -0.23 -0.22 

3 -0.29 -0.01  -0.27 -0.23 -0.23 

4 -0.02 0.27 0.27  0.04 0.04 

5 -0.06 0.23 0.23 -0.04  0.01 

6 -0.06 0.22 0.23 -0.04 -0.01  

 (27جدول رقم )
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