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  الملخص:

ة أساسیة الى االهتمام بمفروشات غرفة النوم بالفنادق السیاحیة یهدف هذا البحث بصف

الفنادق من أوائل الوجهات السیاحیة لمقابلة الزائرین لمصر لذلك تم عمل مجموعة  عدحیث ت

من المفروشات السیاحیة باستخدام مجموعة من الجمل الترحیبیة الموجهة للسائح باستخدام 

  الحضارة المصریة القدیمة التي دائمًا ما تجذب السائحین. الحروف الهیروغلیفیة التي تعبر عن

  واتبع هذا البحث المنهج التاریخي والمنهج الوصفي والمنهج التجریبي.

  -وقد اعتمد البحث الحالي في إجرائه على األدوات األتیة:

 .استمارة تقییم منتج للمحكمین 

 .استمارة تقییم منتج للمستهلكین 

 نادق.استمارة تقییم منتج للف 

Summary: 
The mainly aim of the research is paying attention to the bedroom 

up holstery in tourist hotels, where hotels are one of the first tourist 
destinations to meet visitors to Egypt. Therefore, a group of tourist up 
holstery was made using a set of welcoming sentences for the tourist 
using hieroglyphics that reflect the ancient Egyptian civilization that 
always attracts tourists  .  

This research followed the historical approach, the descriptive 
approach and the experimental approach. 
The current research was based on the following tools: 

 •Product assessment form for arbitrators. 
 •Consumer Product Assessment Form. 

 •A product evaluation form for hotels. 
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  المقدمة:

تعد الحضارة المصریة القدیمة من أقدم وأعرق الحضارات وانعكس ذلك على الفنون 

السائدة في تلك الفترة فلقد كان الفن المصري یتمیز بطابع خاص وكان یندرج تحت اسم الفن 

الجامع فال یعرف أسم صانعه وقد تمیز أیضا بأنه فن ذو نمط خاص نابع من الفكر والفلسفة 

  ) ٩، ٢٠٠٣المصریة القدیمة. (أمل عبد اهللا: اإلنسانیة

ونظام الكتابة الهیروغلیفیة مرن جدًا، إذ یمكن أن تبدأ الكتابة من الیمین إلى الیسار، 

على حد سواء، بل وأیضًا من أعلى إلى أسفل. ویمكن تمیز اتجاه القراءة من خالل أشكال 

ناحیة بدایة السطر. اإلنسان والحیوان المرسومة والتي تتجه بوجوهها دائما 

(htt://.ncpd.org  .eg) 9/12/2014)     

ویمكن القول بأن القیم الجمالیة هي ما یحتویه العمل الفني من سمات وعناصر   

جمالیة تمیزه عن غیره نتیجة الستخدام الوسائل والطرق الفنیة التي تبرز الناحیة 

  )٥، ٢٠٠١الجمالیة.(نفیسة عبد الرحمن:

المفروشات تشكل اهتمامًا بالغًا بالنسبة لكل بیت والبد من تناسق  مما الشك فیه أن  

ألوان المفروشات مع كل غرفة من حیث األثاث واألرضیة والحوائط. ولقد أهتم اإلنسان منذ 

فجر التاریخ بإعداد مكان یصلح للنوم فاستخدم على نحو بدائي بسیط أوراق النباتات وجلود 

 )٣٦، ٢٠٠٢نصر:الحیوانات كفرش للنوم.( ثریا 

ومن خالل االطالع على الدارسات السابقة من رسائل الماجستیر والدكتوراه وجد أن   

العدید من هذه الدراسات تناولت الفن المصري القدیم بصفة عامة والكتابات الهیروغلیفیة بصفة 

ق خاصة وتمت االستفادة من كلیهما في العدید من طراز المالبس والمفروشات ولكن لم یتطر 

   .أحد منهم لمفروشات غرفة النوم رغم أهمیتها

  في التساؤالت اآلتیة: مشكلة البحثومما سبق یمكن تحدید 

  ما السمات الجمالیة التي تمیز الكتابة المصریة القدیمة ؟ -١

  ما أمكانیة استخدام الطباعة إلبراز الناحیة الجمالیة للمفروشات السیاحیة ؟ -٢

  طریز األلى إلبراز الناحیة الجمالیة للمفروشات السیاحیة ؟ ما أمكانیة استخدام الت -٣

  ما أمكانیة استخدام التطریز الیدوي إلبراز الناحیة الجمالیة للمفروشات السیاحیة ؟ -٤

  ما أمكانیة استخدام التطریز باإلضافة إلبرازالناحیة الجمالیة للمفروشات السیاحیة ؟ -٥

  ؟یمة الجمالیة للمفروشات السیاحیةالمصریة القدیمة لرفع الق كیفیة التنوع في استخدام الرموز -٦
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  فروض البحث :

  -یفترض هذا البحث ما یلى:

هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین درجة قبول ونجاح المنتجات المنفذة للمفروشات  -١

  تحقیق عناصر التصمیم. فيالسیاحیة و 

جاح المنتجات المنفذة للمفروشات هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین درجة قبول ون -٢

  السیاحیة ومدى تحقیق أسس التصمیم.

هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین درجة قبول ونجاح المنتجات المنفذة للمفروشات  -٣

  تحقیق مستوى األداء الجمالي وجودة الزخرفة(التطریز، الطباعة) فيالسیاحیة و 

قبول ونجاح المنتجات المنفذة للمفروشات هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین درجة  -٤

  .ككل السیاحیة والقیم الجمالیة

  أهداف البحث:

  یهدف هذا البحث إلي :

  دراسة النشأة التاریخیة لرموز الكتابة المصریة القدیمة .  -١

  التعرف على السمات الجمالیة والفنیة لرموز الكتابة المصریة القدیمة. -٢

  صریة القدیمة إلبراز الناحیة الجمالیة للمفروشات السیاحیة. االستفادة من الرموز الم -٣

  معرفة المعاني الرئیسیة للكتابة المصریة القدیمة(الرموز الهیروغلیفیة). -٤

  أهمیة البحث:

  ترجع أهمیة هذا البحث إلي :

  المساهمة في توثیق التراث المصري القدیم . -١

  القدیمة .التنوع في استخدام رموز الكتابة المصریة  -٢

  استخدام الكتابة المصریة القدیمة في إثراء المفروشات السیاحیة.  -٣

  منهج البحث:

  یتبع هذا البحث المنهج التالي:

  المنهج التاریخي: في تجمیع الزخارف والتعرف على تاریخها. -١

  االستمارات واالستبیانات الخاصة بالبحث. إنشاءفي المنهج الوصفي:  -٢

  فى تطبیق تجربة البحث.یبي: المنهج التجر  -٣
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  حدود البحث:

  یلتزم هذا البحث بالحدود التالیة:

  الكتابة المصریة القدیمة: الرموز الهیروغلیفیة  -١

  معلقة  -خدادیة  –أباجورة  –غطاء سریر -المفروشات السیاحیة : ستارة  -٢

  ة، الطباعة. تقنیات التنفیذ: التطریز اآللي، التطریز الیدوي، التطریز باإلضاف -٣

  أدوات البحث:

  استمارة تقییم منتج للمتخصصین. -١

  استمارة تقییم منتج للمستهلكین. -٢

  مصطلحات البحث:

   Symbolsرموز: -١

الرموز كما یقول "میكفر " و"بیج " تمثیل لمعنى من المعاني أو قیمة من القیم والرمز 

ر شعورا وأي اتصال یحدث من عالمة خارجة أو ایمائة تنقل، عن طریق التداعي ،فكرة تثی

األشخاص سواء أكان عن طریق اللغة أم عن طریق غیرها ، البد أن یستخدم الرموز، ومن 

  ) ٦٣، ٢٠٠٣النادر أن یستطیع المجتمع أن یعیش بدونها . ( ثریا نصر:

  Ancient Egyptian Writingالكتابة المصریة القدیمة:  -٢

عن الفكرة، وعندما فكر المصرى فى أن یسجل أحداثه الكتابة هى الوسیلة الثابتة للتعبیر 

كانت الطبیعة من حوله مصدر األلهام بالنسبة له بما فیها من ظواهر طبیعیة وكائنات حیة، 

فهداه تفكیره الى أن ینقل بعضًا مما فى الطبیعة والبیئة المحیطة به لیعبر بالصورة عن المعانى 

  )٤، ١٩٩٨رالدین:التى یرید التعبیر عنها.(عبدالحلیم نو 

       The Aesthetic VaLueالقیمة الجمالیة :  -٣

هي ما یحتویه العمل الفني من سمات وعناصر جمالیة تمیزه عن غیره نتیجة الستخدام 

  )٥، ٢٠٠١لرحمن:ا الوسائل والطرق الفنیة التي تبرز الناحیة الجمالیة. ( نفیسة عبد 

        Home Upholsteryالمفروشات:  -٤

  فرشًا وفرش الشيء. یعنى بسطه. فرش

  الفرش:  المفروش من متاع البیت.

  ) ٥٧٦، ١٩٩١الفراش: جمعها أفرشه وفرش. ما یفرش وینام علیه.(المنجد:
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المفروشات مصطلح یشمل جمیع أنواع األقمشة المستخدمة في كساء المقاعد والجدران وعمل 

قمشة الجاكارد بصفه عامه. (عبد الستائر مثل أقمشة الدامسك والرز دخان ومعظم أنواع أ

  )٢٠٠، ١٩٧٥المنعم صبري:

       Tourist Upholsteryالمفروشات السیاحیة:  -٥

مفروشات غرفة النوم من النوعیات الهامة من المفروشات حیث أنها تحظى  دتع  

بجانب كبیر من الدقة والعنایة إلكسابها جودة في األداء والمظهر بما یتناسب مع طبیعة 

  )٢٥، ١٩٩٢امها في غرفة النوم. (محمد البدراوي، إبراهیم عبد الباقي :استخد

  الدراسات السابقة :

  ولقد تم تقسیم الدراسات السابقة إلى محورین رئیسیین وهما:

  المحور األول: رموز الكتابة المصریة القدیمة.

  المحور الثاني: المفروشات السیاحیة.

  المصریة القدیمة:أوًال الدراسات الخاصة برموز الكتابة 

"حروف الكتابة  رسالة ماجستیر،  بعنوان ،١٩٨٤نجوى عبد الجواد: من: وقد قام كل

رسالة دكتوراه، بعنوان"القیم  ،١٩٨٩في مصر"، سهیر محمود: كقیمة تشكیلیة قدیما وحدیثا

التشكیلیة للكتابات المصریة القدیمة وٕامكانیة االستفادة منها في تصمیم أقمشة المعلقات 

"دراسة فنیة تطبیقیة  ، رسالة ماجستیر،  بعنوان١٩٩٥لمطبوعة"، دراسة حنان حسنى یشار: ا

لالستفادة من بقایا األقمشة لعمل زخارف مستمدة من العصر الفرعوني لزخرفة المالبس 

"القیم الجمالیة  رسالة ماجستیر، بعنوان ،٢٠٠٢والمفروشات"، دراسة شیماء أمین الشریف:

  القدیمة ودورها في إثراء المالبس ومكمالتها".للكتابة المصریة 

التشكیلیة للحروف الهیروغلیفیة وهذا ساعد الباحثة على أمكانیة التعرف على القیم 

التعرف على الكتابات المصریة القدیمة بأنواعها الثالثة وأیضًا استخدام بقایا األقمشة في عمل و 

  تصمیمات ومعرفة میول المستهلك واحتیاجاته.

  ا الدراسات الخاصة بالمفروشات السیاحیة:ثانی

"جمالیات الزخارف الفرعونیة في  ، رسالة ماجستیر، بعنوان١٩٩٠دراسة میرفت عبد الفتاح:  

دراسة ات األقمشة المفروشة المعاصرة"، عصر األسرات واالستفادة منها في استنباط تصمیم

نفیذ المفروشات ورؤیة جمالیة "تقنیات ت رسالة ماجستیر، بعنوان ،٢٠٠١إیناس محمود خلف:

، رسالة ٢٠٠٣إلثرائها بالكتابات المصریة القدیمة باستخدام الكمبیوتر"، دراسة إیناس عصمت: 
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دكتوراه بعنوان"تقنیات األسالیب المختلفة  الستخدام النسیج المضاف دراسة فنیة تطبیقیة 

"أمكانیة إثراء القیم الجمالیة رسالة ماجستیر، بعنوان  ،٢٠٠٩مقارنة"، دراسة دعاء عبد المجید:

للمفروشات المنزلیة باستخدام أسلوب التطریز بغرز اإلیتامین واستخدامها في  مجال 

  ".ات الخاصة بغرز اإلیتامینالصناعات الصغیرة". وهذا ساعد الباحثة على التعرف على التقنی

دام تقنیة التطریز وهذا ساعد الباحثة على تنفیذ تصمیمات تتماشى مع العصر الحاضر واستخ

  اآللي في تحقیق رؤیة جمالیة وتشكیلیة ووظیفیة وأیضا أسلوب اإلضافة وكذلك غرز اإلیتامین.

  اإلطار النظري للبحث:

  أوًال الكتابة المصریة القدیمة:

تعد الكتابة المصریة القدیمة من أهم العوامل التي أدت إلي ازدهار الزخرفة عند 

مت كنوع من أنواع الزخرفة وتتكون من الرسم الطبیعي وتشمل المصریین القدماء حیث استخد

باإلضافة إلي الخط القبطي).  –الدیموطیقیة  –الهیراطیقیة  –عدة اشكال هي (الهیروغلیفیة 

  )١٠، ٢٠٠٢(شیماء الشریف: 

وتؤدي اللغة وظائف مهمة لعل أهمها وظیفة االتصال فاللغة أداة اتصال بین الفرد 

ا یستطیع اإلنسان االتصال بغیره ، والتعرف علي التراث والحضارات والجماعة عن طریقه

اإلنسانیة والتطورات المختلفة ، واللغة أیضا أداة تسجیل فعن طریقها یسجل اإلنسان الخبرات 

  )١٧،١٨، ١٩٩٩( أحمد عبده :  والتجارب واألفكار والمعلومات الخاصة والعامة.

والصفة الممیزة لها ، وهي الدلیل الذي یمیز  كما تعتبر الكتابة أولي مظاهر الحضارة

المجتمع المتحضر عن غیره ویعتبر اول ظهور الكتابة بدایة التاریخ الصحیح لألمم والشعوب 

  )٧١، ١٩٥٠علي اختالفها.( ابراهیم زرقانة : 

  تعریف الهیروغلیفیة :

فوس " و"جلو Hierosاشتقت كلمة "هیروغلیفي" من الكلمتین الیونانیتین "هیروس 

glophos وتعنیان " الكتابة المقدسة " أشاره إلي أنها كانت تكتب علي جدران االماكن "

  المقدسة كالمعابد والمقابر.

كان المصریون ینظرون إلي الكتابة الهیروغلیفیة نظرة تقدیس ویزعمون أنها من ابتداع 

) ٧١، ١٩٥٠م زرقانة: اإلله "تحوت" رب الكتابة والحساب والحكمة وأنهم تعلموها عنه. (ابراهی

وفى هذا البحث تم استخدام  الكتابة المصریة القدیمة وباألخص الحروف الهیروغلیفیة لزخرفة 
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مفروشات سیاحیة تصلح لحجرة النوم بالفنادق باستخدام عدة تقنیات مختلفة لتحقیق قیم جمالیة 

  وتشكیلیة.

  ثانیًا المفروشات السیاحیة:

لالزمة للمنازل والفنادق لما لها من  أهمیة وظیفیة  المفروشات من الضروریات ا تعد

وجمالیة ، وقد یعتبرها البعض مقیاس للمستوى المادي والجمالي للمكان الموجود به وال تخلو 

أي حجرة من حجرات المنزل من هذه المفروشات فلكل حجرة مفروشاتها الخاصة بها والتي 

  )٧٨، ٢٠٠٦:الرحیم عبد (رانیة تتناسب مع األساس المستخدم فیها.

الفنادق من أوائل الوجهات السیاحیة لمقابلة الزائرین لمصر، لذا فیجب أن  تعدكذلك 

تكون معبرة عن أصالة وحضارة المكان، ولذلك فإن تجهیز الفنادق المصریة عنصرا هاما 

ومؤثرا في خطط التنمیة العامة للبالد وتتطلب دراسات فنیة تطبیقیة متنوعة حتى تظهر 

  توى الحضاري لمصر.المس

وأقمشة المفروشات السیاحیة ال تعنى أقمشة التنجید فقط ولكن تعنى كل منسوج أو أقمشة 

 –المعلق النسجي  –الستائر  –متنوعة یمكن استخدامها في المكان المراد فرشه  مثل التنجید 

  مالءات األسرة وكل ما یحوى الحجرة من أقمشة منسوجة أو مطبوعة.

روشات من األعمال الفنیة التي تعتمد على الخبرة الجمالیة عبر عصور أن أقمشة المف

التاریخ أن الخبرة الجمالیة في تصمیم  أقمشة المفروشات السیاحیة ال تقتصر على الخلق 

واإلبداع وٕانما تشمل أیضا الذوق والمشاركة الوجدانیة من المستهلك. (هبه مصطفى حسین: 

٦، ١٩٩٣(  

مجموعة من المفروشات السیاحیة التي تصلح لغرفة النوم وفى هذا البحث تم عمل 

بالفنادق مثل غطاء لآلسرة وخدادیات للمقاعد ولآلسرة وستائر ومعلقات وأباجورات وذلك 

باستخدام مجموعة من الجمل الترحیبیة الموجهة للسائح بالحروف الهیروغلیفیة مع ترجمة لهذه 

  الجمل باللغة اإلنجلیزیة.

  المستخدمة: ثالثًا التقنیات

  : Printingالطباعة   - أ

یعتبر فن الطباعة من اقدم الفنون التي عرفها االنسان واقدمها اتصاال بتاریخ االنسانیة 

في عصرنا الحالي فالطباعة من الفنون الزخرفیة الراقیة ونوع من انواع الفنون التطبیقیة ، 

باختیار التصمیم الجید ال ظهار تلك فدراستهم تجمع بین الناحیة الجمالیة والمهارة الیدویة وذلك 
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 ١ج ٢٠١٩ ابریلعشر  الثامن العدد لعلمیة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة ا

التقنیات ونظرا ألهمیة فن الطباعة في عصرنا الحالي واستخدامها في زخرفة المالبس 

والمفروشات بأنواعها المختلفة ادي ذلك الي اهمیة دراسة فن الطباعة ال ظهار روعة هذه 

  )٣١، ٢٠٠٧الفنون الزخرفیة سواء كانت الیة او یدویة.(محمد میز: 

بر الطباعة نوع من أنواع الصباغة ولكن تختلف عنها في أن المنسوجات ال تتخـذ لونـا تعت

واحدا بـل تتخـذ عـدة ألـوان أمـا بنقـل العجـائن علـى سـطح القمـاش فـي مواضـع مختلفـة أو بوضـع 

ـــــــــــــول الصـــــــــــــبغة .   ـــــــــــــة مـــــــــــــن القمـــــــــــــاش وغمـــــــــــــره فـــــــــــــي محل ـــــــــــــى أجـــــــــــــزاء معین الشـــــــــــــمع عل

pmhttp://faniapainting.mam9.com24/8/2010                        

  : Embroidery التطریز -ب

یعد التطریز الیدوي من أقدم وأجمل الفنون الیدویة على اإلطالق وذلك لما یضیفه من 

رونق وبهاء على أي زي كذا عند استخدامه لزخرفة المفروشات، وهو معروف منذ القدم 

ات المستخدمة فیه وهو یتم بواسطة وأصبح هناك تطور كبیر في شكل وأسالیب الغرزة والخام

الید مع ضرورة توافر درجة عالیة من المهارة والتدریب للوصول إلى درجة عالیة من االتقان 

واإلبداع وهذا األسلوب من التطریز غرزه كثیرة ومتنوعة بین البسیط والمجسم  والجودة

  )٤٢، ٢٠٠٣والمركب. (صافینـاز سمیـر محمد :ماجستیر،

والتطریز ،  للغة: هو وشى الثیاب ورقمها، وطرز الثوب، أي وشاه وزخرفهالتطریز في ا

  )٣٦، ٢٠٠١عفیفى:(غادة أو نحوها. هو الوشي والتزیین بالخیوط والرسوم في الثیاب

  التجربة التطبیقیة :

وفى هذا البحث تم استخدام مجموعة من التقنیات المختلفة أثناء التنفیذ منها الطباعة 

نسل باستخدام ألوان الطباعة على القماش مثل البیجمنت األسباني وبالتثبیت الیدویة باألستی

بالحرارة في طباعة الستائر والطباعة على الخدادیات وأباجورات ومعلقات وغطاء اآلسرة. كذلك 

تم استخدام تقنیة التطریز اآللي والتطریز الیدوي ومنها التطریز باإلیتامین والتطریز باإلضافة 

روف الهیروغلیفیة في صورة جمل ترحیب مع استخدام نفس األلوان التي كان بتوزیع الح

 -البنى -األزرق -األخضر- البرتقالي-األصفر -یستخدمها المصري القدیم وهى (األحمر

  الفضي) وبنفس الغرز الیدویة أیضًا المستخدمة في هذا العصر. -الذهبي -األسود
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  یذها :وفیما یلى استعراض للعینات التي تم تنف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  غطاء سریر المنتج األول

  
  

  
  
  
  

  )١صورة رقم(                            

  سریر) ) توضح شكل المنتج األول (غطاء١صورة رقم (

  فیروزي) مع الذهبي.ر الغامق (األخض للون:ا

  توضح جملة بمعنى  أثارنا رمز حضارتنا. الرموز:

  هي خامة غطاء سریر وهى من ألیاف صناعیة كابتونیه الخامة األساسیة:

  .صناعیة خیوط حریریة الخامة المساعدة:

 التطریز اآللي. تقنیه التنفیذ:

 

  غطاء سریر الثانىالمنتج 

  

  

  

  

  

  )٢صورة رقم(                          

  سریر) (غطاء الثانى) توضح شكل المنتج ٢صورة رقم (

  .النبیتىمع  الكافیة الفاتح اللون:

  .سعدنا بمجیئكتوضح جملة بمعنى  الرموز:

  الشانیلیا.من هي خامة غطاء سریر وهى  الخامة األساسیة:

  .كتون بارلیهخیوط خامة قطیفة و : الخامة المساعدة

 ،التطریز باإلضافة.لتطریز اآللي: اتقنیه التنفیذ
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  معلقة الرابعالمنتج 

  

  )٤صورة رقم(

  )معلقة( الرابع) توضح شكل المنتج ٤صورة رقم (

   البیج الفاتح. اللون:

  .ترجمة للرموز الهیروغلیفیة باللغة االنجلیزیةتوضح  الرموز:

  معلقة وهى من قماش الخیامیةهي خامة  :الخامة األساسیة

  ،وخیوط كتون بارلیه، وخیوط سیرماصناعیة خیوط حریریة الخامة المساعدة:

  الطباعة بألوان البیجمنتالتطریز الیدوى، و  تقنیه التنفیذ:

  

  

  غطاء سریر لثالمنتج الثا

  
  

  
  

  

  )٣صورة رقم(

  سریر) (غطاء الثالث) توضح شكل المنتج ٣صورة رقم (

  مع النبیتى.: الكافیة الفاتح اللون

  .أجازة سعیدة ووقت ممتع: توضح جملة بمعنى الرموز
  یا.الشانیل قماش : ھي خامة غطاء سریر وھىالخامة األساسیة
  .صناعیة حریریة: خیوط الخامة المساعدة

 .الطباعة: التطریز اآللي،تقنیه التنفیذ
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  أباجورة السادسنتج الم

  
  
  

  
  
  
  

  )٦صورة رقم(

  )أباجورة( السادس) توضح شكل المنتج ٦صورة رقم (

   الكافیھ الفاتح اللون:

  .Lأو ل)(رمز من الرموز الھیروغلیفیة بمعنى توضح  الرموز:

  القطیفة.ھي خامة  الخامة األساسیة:
  .كتون بارلیھخیوط  الخامة المساعدة:

 .إلضافةباالتطریز  تقنیھ التنفیذ:

  معلقة الخامسالمنتج 
  
  
  
  

        

  

  )٥صورة رقم(                        

  )معلقة( الخامستوضح شكل المنتج ) ٥صورة رقم (

  البیج الفاتح.  اللون:

  توضح جملة بمعنى  زیارة سعیدة ووقت سعید. الرموز:
  ھي خامة معلقة وھى من قماش الخیامیة الخامة األساسیة:
  قماش جوخ،وخیوط كتون بارلیھ الخامة المساعدة:

  تطریز باإلضافة، وطباعة بألوان البیجمنت تقنیھ التنفیذ:
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  ستارة المنتج الثامن

  
  
  

  
  
  
  

  )٨صورة رقم(

  )ستارة( الثامن) توضح شكل المنتج ٨صورة رقم (

   أبیض اللون:
  .أوقات جمیلةبمعنى  جملةتوضح  الرموز:

  .الفوالھي خامة  الخامة األساسیة:

 طباعة بألوان البیجمنت. تقنیھ التنفیذ:

  أباجورة المنتج السابع

  

  

  

  )٧صورة رقم(

  )أباجورة( السابع) توضح شكل المنتج ٧صورة رقم (

   بیج غامق اللون:

  .بكم مرحبا جملةتوضح  الرموز:

  .قماش إیتامینھي خامة  الخامة األساسیة:

  خیوط كتون بارلیھ. الخامة المساعدة:

 .ن البیجمنتطباعة بألوا تطریز إیتامین، تقنیھ التنفیذ:
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 ١ج ٢٠١٩ ابریلعشر  الثامن العدد لعلمیة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ستارة التاسعالمنتج 

  
  
  
  
  
  
  
  

  )٩صورة رقم(                               

  )ستارة( التاسع) توضح شكل المنتج ٩صورة رقم (

  أبیض  اللون:
  .نحن نتمنى لك لحظات سعیدةتوضح جملة بمعنى  الرموز:

  ھي خامة الفوال. الخامة األساسیة:
 طباعة بألوان البیجمنت. تقنیھ التنفیذ:

  ستارة المنتج العاشر

  

  
  

  
  

  
  
  

  )١٠م(صورة رق

  )ستارة( العاشر) توضح شكل المنتج ١٠صورة رقم (

  رصاصى في أبیض  اللون:

  توضح جملة بمعنى مجیئك یسعدنا. الرموز:
  ھي خامة قماش برنت. الخامة األساسیة:

 تطریز آلى،طباعة بألوان البیجمنت. تقنیھ التنفیذ:
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 ١ج ٢٠١٩ ابریلعشر  الثامن العدد لعلمیة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خدادیة المنتج الحادى عشر

  
  
  

  
  
  

  )١١صورة رقم(

  )خدادیة( عشر الحادي) توضح شكل المنتج ١١صورة رقم (

  مع النبیتى: الكافیھ الفاتح اللون
  .(عنخ) مفتاح الحیاة : توضح رمز الرموز

  .المقلمة و خامة الشانیلیا : ھي خامة القطیفةالخامة األساسیة
  : خیوط كتون بارلیھ.الخامة المساعدة

 : التطریز باإلضافة.تقنیھ التنفیذ

  خدادیة رالثانى عشالمنتج 

  
  
  
  
  
  

  )١٢صورة رقم(

  )خدادیة( الثاني عشر) توضح شكل المنتج ١٢صورة رقم (

  الكافیھ الفاتح مع النبیتى اللون:

  .Lل)أو (توضح رمز من الرموز الھیروغلیفیة بمعنى  الرموز:

  ھي خامة القطیفة المشجر و خامة الشانیلیا. الخامة األساسیة:

  ھ.خیوط كتون بارلی الخامة المساعدة:
 التطریز باإلضافة. تقنیھ التنفیذ:
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  خدادیة المنتج الثالث عشر

  
  
  

  
  

  
  

  )١٣صورة رقم(

  )خدادیة( الثالث عشر) توضح شكل المنتج ١٣صورة رقم (

  الكافیھ الفاتح  اللون:
  توضح كلمة ممتع. الرموز:

  ھي خامة الشانیلیا. الخامة األساسیة:
  .ةصناعی خیوط حریریةالخامة المساعدة: 

 التطریز اآللى ، الطباعة بألوان البیجمنت. تقنیھ التنفیذ:

 

  خدادیة المنتج الرابع عشر

  

  

  

  

  

  )١٤صورة رقم(

  )خدادیة( الرابع عشر) توضح شكل المنتج ١٤صورة رقم (

  األبیض مع درجات األزرق  اللون:

  توضح كلمة مصر. الرموز:

  ھي خامة البرنت.الخامة األساسیة: 

 الطباعة بألوان البیجمنت. تقنیھ التنفیذ:
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  النتائج

  أوًال/ النتائج الخاصة بالفرض األول الذى ینص على:

ن درجة قبول ونجاح المنتجات المنفذة للمفروشات "هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بی

  السیاحیة ومدى تحقیق عناصر التصمیم"

) التالي معامالت االرتباط بین درجة قبول ونجاح المنتجات ١یوضح الجدول رقم (

  المنفذة للمفروشات السیاحیة ومدى تحقیق عناصر التصمیم:

ونجاح المنتجات المنفذة للمفروشات  ) یوضح معامالت االرتباط بین درجة قبول١الجدول رقم (

  السیاحیة ومدى تحقیق عناصر التصمیم

  الداللة  معامل االرتباط  المنتج  م

 ٠.٠١دال عند   ٠.٧٨٣  األول  ١

  ٠.٠١دال عند   ٠.٧٥٩  الثاني  ٢

  ٠.٠١دال عند   ٠.٧٤٨  الثالث  ٣

  ٠.٠١دال عند   ٠.٧٧٨  الرابع  ٤

  ٠.٠١دال عند   ٠.٨٦٤  الخامس  ٥

  ٠.٠١دال عند   ٠.٥٩  السادس  ٦

  خدادیة المنتج الخامس عشر

  

  
  

  
  

  
  

  )١٥صورة رقم(

  )خدادیة( االخامس عشر) توضح شكل المنتج ١٥صورة رقم (

  األبیض  اللون:
  .جملة مرحبا بكمتوضح  الرموز:

  .التیلھي خامة  الخامة األساسیة:
 الطباعة بألوان البیجمنت. تقنیھ التنفیذ:
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  الداللة  معامل االرتباط  المنتج  م

 ٠.٠١دال عند   ٠.٦٨٧  السابع  ٧

  ٠.٠١دال عند   ٠.٦٩٧  الثامن  ٨

  ٠.٠١دال عند   ٠.٦٨١  التاسع  ٩

  ٠.٠١دال عند   ٠.٨٩  العاشر  ١٠

  ٠.٠١دال عند  ٠.٨٠٣  الحادي عشر  ١١

  ٠.٠١دال عند  ٠.٥٦٦  الثاني عشر  ١٢

  ٠.٠١دال عند   ٠.٧٣٦  الثالث عشر  ١٣

  ٠.٠١دال عند  ٠.٧١٦  الرابع عشر  ١٤

 ٠.٠١دال عند   ٠.٦٨٩  الخامس عشر  ١٥

) السابق أنه توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین ١یتضح من الجدول (

درجة قبول ونجاح المنتجات المنفذة للمفروشات السیاحیة ومدى تحقیق عناصر التصمیم 

) ٠.٥٦٦تباط بین (، وتراوحت معامالت االر ٠.٠١لجمیع المنتجات المنفذة عند مستوى 

  ).٠.٨٩و(

‘ ) على المركز الثاني٥)على المركز األول، المنتج رقم(١٠وحیث حصل المنتج رقم(

)على ٤)على المركز الرابع، المنتج رقم(١) على المركز الثالث، المنتج رقم(١١المنتج رقم(

  المركز الخامس.

  

  



  

 ٢٧٦ 

 ١ج ٢٠١٩ ابریلعشر  الثامن العدد لعلمیة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة ا

  ثانیًا/ النتائج الخاصة بالفرض الثاني الذى ینص على:

ك عالقة ذات داللة إحصائیة بین درجة قبول ونجاح المنتجات المنفذة للمفروشات "هنا

  السیاحیة ومدى تحقیق أسس التصمیم"

) التالي معامالت االرتباط بین درجة قبول ونجاح المنتجات ٢یوضح الجدول رقم (

  المنفذة للمفروشات السیاحیة ومدى تحقیق أسس التصمیم:

ت االرتباط بین درجة قبول ونجاح المنتجات المنفذة للمفروشات ) یوضح معامال٢الجدول رقم (

  السیاحیة ومدى تحقیق أسس التصمیم

  الداللة  معامل االرتباط  المنتج  م

 ٠.٠١دال عند   ٠.٧٧٨  األول  ١

  ٠.٠١دال عند  ٠.٧٢٥  الثاني  ٢

  ٠.٠١دال عند   ٠.٨٠٣  الثالث  ٣

  ٠.٠١دال عند   ٠.٧٨٠  الرابع  ٤

  ٠.٠١عند  دال  ٠.٩٠٩  الخامس  ٥

  ٠.٠١دال عند   ٠.٨٩٠  السادس  ٦

  ٠.٠١دال عند   ٠.٨٣٠  السابع  ٧

  ٠.٠١دال عند   ٠.٧٣٩  الثامن  ٨

  ٠.٠١دال عند   ٠.٧٨٥  التاسع  ٩

  ٠.٠١دال عند   ٠.٩٣٦  العاشر  ١٠

  ٠.٠١دال عند   ٠.٨٧٨  الحادي عشر  ١١

  ٠.٠١دال عند   ٠.٥٧٣  الثاني عشر  ١٢

  ٠.٠١دال عند   ٠.٧٦٨  الثالث عشر  ١٣

  ٠.٠١دال عند   ٠.٧٠٠  الرابع عشر  ١٤

  ٠.٠١دال عند   ٠.٦٧٦  الخامس عشر  ١٥

) السابق أنه توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین درجة قبول ٢یتضح من الجدول (

ونجاح المنتجات المنفذة للمفروشات السیاحیة ومدى تحقیق أسس التصمیم لجمیع المنتجات 

  ).٠.٩٣٦) و(٠.٥٧٣وتراوحت معامالت االرتباط بین ( ،٠.٠١المنفذة عند مستوى 



  

 ٢٧٧ 

 ١ج ٢٠١٩ ابریلعشر  الثامن العدد لعلمیة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة ا

‘ ) على المركز الثاني٥)على المركز األول، المنتج رقم(١٠وحیث حصل المنتج رقم(

)على ٧)على المركز الرابع، المنتج رقم(١١) على المركز الثالث، المنتج رقم(٦المنتج رقم(

  المركز الخامس.

  

  لث الذى ینص على:ثالثًا/ النتائج الخاصة بالفرض الثا

"هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین درجة قبول ونجاح المنتجات المنفذة للمفروشات 

  السیاحیة ومدى تحقیق مستوى األداء الجمالي وجودة الزخرفة(التطریز، الطباعة)"

) التالي معامالت االرتباط بین درجة قبول ونجاح المنتجات ٣یوضح الجدول رقم (

  ات السیاحیة ومدى تحقیق مستوى األداء الجمالي وجودة الزخرفة(التطریز، الطباعة):المنفذة للمفروش

) یوضح معامالت االرتباط بین درجة قبول ونجاح المنتجات المنفذة للمفروشات ٣الجدول رقم (

  السیاحیة ومدى تحقیق مستوى األداء الجمالي وجودة الزخرفة(التطریز، الطباعة)"

  الداللة  اطمعامل االرتب  المنتج  م

 ٠.٠١دال عند   ٠.٨١٩  األول  ١

  ٠.٠١دال عند  ٠.٠٨٤١  الثاني  ٢

  ٠.٠١دال عند   ٠.٦٧١  الثالث  ٣

  ٠.٠١دال عند   ٠.٦٢٩  الرابع  ٤

  ٠.٠١دال عند   ٠.٧٨٩  الخامس  ٥

  ٠.٠١دال عند   ٠.٥٢٥  السادس  ٦



  

 ٢٧٨ 

 ١ج ٢٠١٩ ابریلعشر  الثامن العدد لعلمیة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة ا

  الداللة  اطمعامل االرتب  المنتج  م

  ٠.٠١دال عند   ٠.٤٥٨  السابع  ٧

  ٠.٠١دال عند   ٠.٧٠١  الثامن  ٨

  ٠.٠١دال عند   ٠.٥٠٦  التاسع  ٩

  ٠.٠١دال عند   ٠.٨٦٩  العاشر  ١٠

  ٠.٠١دال عند   ٠.٥٩١  الحادي عشر  ١١

  ٠.٠١دال عند   ٠.٨٩٧  الثاني عشر  ١٢

  ٠.٠١دال عند   ٠.٦٤٣  الثالث عشر  ١٣

  ٠.٠١دال عند   ٠.٨٠٤  الرابع عشر  ١٤

  ٠.٠١دال عند   ٠.٧٨٤  الخامس عشر  ١٥

ة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین درجة ) السابق أنه توجد عالق٣یتضح من الجدول (

قبول ونجاح المنتجات المنفذة للمفروشات السیاحیة ومدى تحقیق مستوى األداء الجمالي وجودة 

، وتراوحت معامالت ٠.٠١الزخرفة(التطریز، الطباعة)" لجمیع المنتجات المنفذة عند مستوى 

  ).٠.٨٩٧) و(٠.٤٥٨االرتباط بین (

‘ ) على المركز الثاني١٠)على المركز األول، المنتج رقم(١٢وحیث حصل المنتج رقم(

)على ١٤)على المركز الرابع، المنتج رقم(١) على المركز الثالث، المنتج رقم(٢المنتج رقم(

  المركز الخامس.

  

  

  



  

 ٢٧٩ 

 ١ج ٢٠١٩ ابریلعشر  الثامن العدد لعلمیة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة ا

  رابعًا/ النتائج الخاصة بالفرض الرابع الذى ینص على:

ح المنتجات المنفذة للمفروشات "هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین درجة قبول ونجا

  السیاحیة والقیم الجمالیة "

) التالي معامالت االرتباط بین درجة قبول ونجاح المنتجات ٤یوضح الجدول رقم (

  المنفذة للمفروشات السیاحیة والقیم الجمالیة:

) یوضح معامالت االرتباط بین درجة قبول ونجاح المنتجات المنفذة ٤الجدول رقم (

  السیاحیة والقیم الجمالیة للمفروشات

  الداللة  معامل االرتباط  المنتج  م

 ٠.٠١دال عند   ٠.٤٧٣  األول  ١

  ٠.٠١دال عند  ٠.٧٨٣  الثاني  ٢

  ٠.٠١دال عند   ٠.٦٧٢  الثالث  ٣

  ٠.٠١دال عند   ٠.٧٨٩  الرابع  ٤

  ٠.٠١دال عند   ٠.٨١٨  الخامس  ٥

  ٠.٠١دال عند   ٠.٥٠٧  السادس  ٦

  ٠.٠١دال عند   ٠.٧٨٨  السابع  ٧

  ٠.٠١دال عند   ٠.٦٦٦  الثامن  ٨

  ٠.٠١دال عند   ٠.٤٧١  التاسع  ٩

  ٠.٠١دال عند   ٠.٨٩٢  العاشر  ١٠

  ٠.٠١دال عند   ٠.٥٥٩  الحادي عشر  ١١

  ٠.٠١دال عند   ٠.٤٩٠  الثاني عشر  ١٢

  ٠.٠١دال عند   ٠.٥٣٠  الثالث عشر  ١٣

  ٠.٠١دال عند   ٠.٦٤٥  الرابع عشر  ١٤

  ٠.٠١ دال عند  ٠.٧٧٣  الخامس عشر  ١٥

) السابق أنه توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین درجة ٤یتضح من الجدول (

قبول ونجاح المنتجات المنفذة للمفروشات السیاحیة والقیم الجمالیة لجمیع المنتجات المنفذة عند 

  ).٠.٨٩٢) و(٠.٤٧١، وتراوحت معامالت االرتباط بین (٠.٠١مستوى 



  

 ٢٨٠ 

 ١ج ٢٠١٩ ابریلعشر  الثامن العدد لعلمیة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة ا

‘ ) على المركز الثاني٥على المركز األول، المنتج رقم()١٠وحیث حصل المنتج رقم(

)على ٢)على المركز الرابع، المنتج رقم(٧) على المركز الثالث، المنتج رقم(٤المنتج رقم(

  المركز الخامس.

  

  - ترتیب للمنتجات:

‘ ) على المركز الثاني٥)على المركز األول، المنتج رقم(١٠وحیث حصل المنتج رقم(

)على ٤)على المركز الرابع، المنتج رقم(٢لى المركز الثالث، المنتج رقم() ع١المنتج رقم(

‘ ) على المركز السابع١١)على المركز السادس، المنتج رقم(٦المركز الخامس، المنتج رقم(

)على ١٤)على المركز التاسع، المنتج رقم(١٥) على المركز الثامن، المنتج رقم(٧المنتج رقم(

) على المركز الثاني ٩)على المركز الحادي عشر، المنتج رقم(٣م(المركز العاشر، المنتج رق

)على المركز الرابع عشر، ١٣) على المركز الثالث عشر، المنتج رقم(٨المنتج رقم(‘ عشر

  )على المركز الخامس عشر.١٢المنتج رقم(

  ملخص النتائج:

  أثبتت النتائج والتحلیالت  اإلحصائیة صحة الفروض التالیة:

ذات داللة إحصائیة بین درجة قبول ونجاح المنتجات المنفذة للمفروشات  "هناك عالقة -١

  السیاحیة ومدى تحقیق عناصر التصمیم"

)على حصل على المركز األول، المنتج ١٠حیث اتفق غالبیة المحكمین على أن المنتج رقم(

 )على١) على المركز الثالث، المنتج رقم(١١المنتج رقم(‘ ) على المركز الثاني٥رقم(

  )على المركز الخامس.٤المركز الرابع، المنتج رقم(



  

 ٢٨١ 

 ١ج ٢٠١٩ ابریلعشر  الثامن العدد لعلمیة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة ا

"هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین درجة قبول ونجاح المنتجات المنفذة للمفروشات  -٢

  السیاحیة ومدى تحقیق أسس التصمیم"

) حصل على المركز األول، المنتج ١٠حیث اتفق غالبیة المحكمین على أن المنتج رقم(

)على ١١) على المركز الثالث، المنتج رقم(٦المنتج رقم(‘ ني) على المركز الثا٥رقم(

  )على المركز الخامس.٧المركز الرابع، المنتج رقم(

"هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین درجة قبول ونجاح المنتجات المنفذة للمفروشات  -٣

  السیاحیة ومدى تحقیق مستوى األداء الجمالي وجودة الزخرفة(التطریز، الطباعة)"

) حصل على المركز األول، المنتج ١٢اتفق غالبیة المحكمین على أن المنتج رقم( حیث

)على ١) على المركز الثالث، المنتج رقم(٢المنتج رقم(‘ ) على المركز الثاني١٠رقم(

  )على المركز الخامس.١٤المركز الرابع، المنتج رقم(

المنفذة للمفروشات  "هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین درجة قبول ونجاح المنتجات -٤

 السیاحیة والقیم الجمالیة "

) على ٥)على المركز األول، المنتج رقم(١٠حیث اتفق غالبیة المحكمین على أن المنتج رقم(

)على المركز الرابع، ٧) على المركز الثالث، المنتج رقم(٤المنتج رقم(‘ المركز الثاني

  )على المركز الخامس.٢المنتج رقم(

  -التوصیات:

مام بمفروشات غرفة النوم فى الفنادق السیاحیة لإلرتقاء بها لما لها من تأثیر مباشر اإلهت -١

 تحقیق مظهر جمالى أما م السائح األجنبى.على المساعدة  فى

ضرورة أهتمام الفنادق السیاحیة باستخدام الرموز الهیروغلیفیة برسوماتها الجذابة فى  -٢

 فى مصروبالتالى زیادة الدخل .المفروشات السیاحیة لزیادة النشاط السیاحى 



  

 ٢٨٢ 

 ١ج ٢٠١٩ ابریلعشر  الثامن العدد لعلمیة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة ا

  المراجع

  ، حورس للطباعة والنشر، القاهرة.قراءات في تاریخ الفن ،٢٠٠٣ : أمل عبد اهللا - ١

القیم الجمالیة باستخدام الخامات المعدنیة ودورها في مجال  ،٢٠٠١نفیسة عبد الرحمن العفیفى: -٢

  .اد المنزلي ،جامعة حلوان، رسالة دكتوراه، كلیة االقتصالصناعات الصغیرة المطرزة

  .، عالم الكتب، القاهرة١،طالتصمیم الزخرفي في المالبس والمفروشات، ٢٠٠٢ :ثریا أحمد نصر -٣

  الطبعة الثانیة، مطبعة دار التعاون.،اللغة المصریة القدیمة، ١٩٩٨عبدالحلیم نورالدین: -٤

   .ة الكاثولیكیة، بیروت،المطبع١٥، طالمنجد في اللغة واألدب والعلوم، ١٩٩١ المنجد: -٥

  .، جمهوریة ألمانیا الدیمقراطیةمعجم المصطلحات النسجیة ،١٩٧٥ عبد المنعم صبري: -٦

مقومات أقمشة المفروشات وخواصها التي تؤهلها لألداء ، ١٩٩٢ محمد البدراوي، إبراهیم عبد الباقي : -٧

  .،القاهرة١،ط٤وبحوث،ج مجلة جامعة حلوان، دراسات األمثل،

القیم الجمالیة للكتابة المصریة القدیمة ودورها فى إثراء المالبس ، ٢٠٠٢یماء أمین الشریف: ش -٨ 

  .لمنوفیةا، رسالة ماجستیر،كلیة االقتصاد المنزلي، جامعة ومكمالتها

 .مصر ،مكتبةحضارة مصر والشرق القدیم،١٩٥٠إبراهیم أحمد زرقانة وأخرون:  -٩

لتراث العربي االسالمى"دراسة تحلیلیة وقضایا تاریخیة الخط في ا، ١٩٩٩أحمد عبده عوض:  - ١٠

  ."، المكتبة القیمة للطبعة والنشر والتوزیعومعاصرة

إمكانیة تطویع تقنیات الحاسب اآللي في تطویر  ،٢٠٠٦رانیة عبد الرحیم محمد أمین: - ١١

، كلیة الفنون رسالة ماجستیر  ،التطبیقیة تصمیمات أقمشة المفروشات المنتجة برامج بعض األسالیب

  التطبیقیة، جامعة حلوان.

، الرمزیة في فنون المسطحات التشكیلیة في مصر ١٩٩٣هبه مصطفى محمد حسین:  - ١٢

  .رسالة ماجستیر، كلیة الفنون التطبیقیة، جامعة حلوان ،واالستفادة منها في تصمیم طباعة أقمشة المفروشات

وتطبیقها بأسالیب   زخرفیة معاصرةاستحداث وحدات ، ٢٠٠٣صافینـاز سمیـر محمد :  - ١٣

ماجستیر، كلیة االقتصاد المنزلي، جامعة  ، رسالةالتطریز والطباعة معًا إلثراء جمالیات مالبس األطفال

  .المنوفیة

المزج بین طبیعة المنسوجات والتطریز في تصمیم أقمشة ،٢٠٠١غادة شاكر عبد الفتاح عفیفى:  - ١٤

، رسالة ماجستیر، كلیة االقتصاد المنزلي، جامعة التطبیقیة الحدیثة المفروشات باستخدام بعض األسالیب

  .المنوفیة

، التوظیف الجمالي للخرائط الجغرافیة كوحدات جمالیة على األزیاء،٢٠٠٧محمد حسب محمد میز:  - ١٥

  .رسالة ماجستیر، كلیة االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفیة
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