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  تأثیر التطریز على قیمة المنتج الجمالیة والمادیة
 "دراسة تجریبیة"

 

  لیلى عبد الغفار فدا.د
جامعة األمیرة  - كلیة التربیة لالقتصاد المنزلي والتربیة الفنیة - المالبس والنسیجقسم 

  . السعودیة-  الریاض-نورة بنت عبد الرحمن
  

  :ةـــــالخالص
ھ  ث بتوجی ذا البح تم ھ ساءیھ ى الن ة  إل زأھمی اث  تطری ات األث ارش وكمالی وفرالمف  ةالمت

البیانات البحثیة من مصدرین تم الحصول على لقد  . إلعطائھا قیمة جمالیة وفنیة واقتصادیة     بالمنزل
ذة للبحث وھي           أولھما ي القطع المنف ة ف ة متمثل ة مادی ضًا عین   عن طریق عینة بشریة عشوائیة وأی
اث   مفارش المائدة واألسرة ومكمالت    لبعض ا  .  األث اني  أم سابقة   ب فیختص  المصدر الث الدراسات ال

ى  . التي تناولت موضوع البحث  ابالت الشخصیة،   ، االستبانھ : ولقد اشتملت أدوات البحث عل والمق
أوضحت وقد . واتبع في ھذا البحث المنھج التجریبي. والتصویر الفوتوغرافي؛ في جمع المعلومات   

ائج البحث   ة المن :نت زل     أن إضافة الزخرف ي المن وفرة ف اث المت ات األث ة  اسبة لكمالی د من قیم ؛ تزی
  .المادیةالجمالیة والقطعة من الناحیة 

  

  :المقدمة ومشكلة البحث
ى       تحتاج أي مؤسسة كبیرة كانت أم صغیرة إلى إدارة واعیة لتحقیق أھدافھا والوصول إل

ع ع      . النجاح المنشود  ث یق ة المنزل؛ حی دیرھا رب ب     واألسرة مؤسسة صغیرة ت ى جان ا إل ى عاتقھ ل
ام األخرى  وفرة  : المھ ات المت وارد والممتلك تخدام الم تغالل واس سن اس سؤولیة ح دیھا م ا ل وتكییفھ

ومن المالحظ أنھ قد تم االستغناء . ذات نوعیة أفضلمما یساعد على تحقیق حیاة ، حسب احتیاجاتھا
دى     الرغم من  وب ؛فقط لمجرد الرغبة في التجدید بعض مكمالت األثاث     عن ز ل وفر مھارة التطری ت

ة مكمالت         ي زخرف اث والمفروشات  الكثیر من األسر إال أن تلك المھارة ال تستغل ف ا   األث  إلحیاءھ
ي  تبرز مشكلة البحثو .بل یتم شراء مكمالت جدیدة  ، وإبرازھا بمظھر جدید   ة     ف وعي بأھمی عدم ال

منتج القطعة الكمالیة كي رفع قیمة  التطریز واالستفادة منھا ف والتي نختصھا بمھارة  الموارد البشریة   
  . من الناحیة الجمالیة والمادیة

  

  :ثـــــأھمیة البح
اث          ة القدیمة من مكمالت األث ات المنزلی تنمیة الوعي بثقافة إعادة تدویر واستخدام المقتنی

  .جمالیة ومادیة قیمةإلیھا باستخدام التطریز لتجمیلھا مما یضیف ، في شكل جدید
  

  :ثـــــــأھداف البح
ع      استغالل فاعلیة  مدىیھدف ھذا البحث بصفة رئیسة إلى دراسة       ي رف ز ف مھارة التطری

 :التاليوذلك من خالل  .مكمالت األثاث المتوفرة في المنزلالقیمة الجمالیة والمادیة ل
 .حصر مكمالت األثاث غیر المستفاد منھا .١
 .ةتحدید بعض طرق االستفادة من مكمالت األثاث المھداة والقدیم .٢
 . مكمالت األثاث بتطریزھااستغاللالتعرف على أسباب عدم  .٣
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 .  اختیار مكمالت األثاثتؤخذ باالعتبار عندتحدید المواصفات التي  .٤
 . المكمالت لتجدید تلكتحدید أسلوب الزخرفة المفضَّْل .٥
 .ةَددََّجُم اْللمكمالتلتقییم مدى تقبل أفراد العینة  .٦

  

  :تساؤالت البحث
  غیر مستخدمة حالیًا ؟ولمتوفرة  لدیك  امكمالت األثاثما  .١
  ؟ما طرق االستفادة من مكمالت األثاث المھداة والقدیمة .٢
 ما أسباب عدم استغالل المتوفر من المكمالت بتطریزھا؟  .٣
  اختیار مكمالت األثاث؟تؤخذ باالعتبار عند ما المواصفات التي  .٤
  لتجدید تلك المكمالت؟رفة المفضلما أسلوب الزخ .٥
 ة؟أفراد العینة للمكمالت اْلُمَجدََّدما مدى تقبل  .٦

  

  :أسلوب البحث وأدواتھ
  :ثـــــمنھج البح

  :البحث التجریبي
نھج التجریبي وفیھ ال یُ               ع إنما یحاول إعادة تشكیلھ عن     َزَتْلاتبع في ھذا البحث الم م بحدود الواق

  .)٢٣٩ ،٢٠٠٥، عبیدات. (ائجطریق إدخال تغییرات علیھ وقیاس أثر ھذه التغییرات وما تحدثھ من نت

  :حدود البحث
  .تم إجراء البحث في مدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة: الحدود الجغرافیة -
  .م٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٦استغرق إجراء الشق المیداني للدراسة سنتان من عام : ةـــالحدود الزمنی -

  

  :عینة البحث
  :العینة البشریة: أوًال

ات    ) ٧٠( من  ة عشوائیة عیناختیرت            ات منزل وطالب مفردة من الفتیات والمتزوجات من رب
  :التالي )١(وموظفات موزعة كما في الجدول

  

   توزیع أفراد العینة.)١(جدول 
 % ك الوظیفة

  ١٦٫٠٠ ١١ ربة منزل
   ٤١٫٤٢   ٢٩  طالبة
  ٤١٫٤٢  ٢٩  موظفة

   ١٫٤٠  ١  أعمال أخرى
   ١٠٠  ٧٠  المجموع

  

  :المادیةالعینة : ثانیًا
 قامَتوقد  ).المنفذة من األقمشة السادة بأنواعھاوالخدادیات المفارش (عینة متمثلة في 

إعادة ثم  ،تطریزھا ثم ،تصویرھاثم قامت الباحثة ب، الباحثة بجمع المكمالت من بعض أفراد العینة
  . بعد التطریزتصویرھا مرة أخرى

: ستغلة كانت للخدادیات بواقع أن أعلى نسبة للمكمالت غیر الم)٢(یبین الجدول 
 األِسرَّة مفارش ثم نسبة، %٢٥،٧١: تلیھا نسبة مفارش الطاوالت. من أفراد العینة% ٣٨،٥٧
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فكانت % ١٫٤٣أما أقل نسبة ، %١٤،٢٩: یلیھا مفارش أطباق المائدة بواقع، % ٢٠٫٠٠: وبلغت
  . لالكسسورات األخرى مثل التحف والفضیات

  

  ت األثاث غیر المستغلة أنواع مكمال.)٢(جدول   
 % ك مكمالت األثاث

  ٣٨٫٥٧  ٢٧  خدادیات
  ٢٥،٧١  ١٨  مفارش طاولة
  ٢٠٫٠٠  ١٤  مفارش سریر

  ١٤،٢٩  ١٠  مفارش أطباق مائدة
  ١٫٤٣  ١  غیر ذلك

  ١٠٠  ٧٠  مج
  

  :ثـــــأدوات البح
ا استخدا  . البیانات الالزمة للبحث  أداة علمیة لجمع   :االستبانة م الكلمات  روعي عند صیاغة فقراتھ

  :وتضمنت عدة محاور كالتالي. المفھومة لدى المجتمع
  .ميیعلتوالمؤھل ال، والعمر، شملت اإلسم: ات دیموغرافیةبیان :المحور األول

اني   ات   :المحور الث دى      بیان وفرة ل سادة المت واع المكمالت ال ى أن ة  للتعرف عل راد العین ة . أف وكیفی
ومدى االستفادة من . مدى معرفة أفراد العینة بفن التطریز  كما اشتمل على بیانات لتحدید.استخدامھا

ارة  ك المھ ي . تل د ف سارات تفی ى استف تمل عل ذلك اش د ك ل  تحدی ي تجمی ضلة ف ات المف واع الخام أن
  .المكمالت المختلفة

  

یم تمارة التقی سادة    :اس یم المكالت ال دین لتقی ضمنت بن صویرھا -ت ا وت م جمعھ ي ت ة  الت ن الناحی م
  .مادیةالجمالیة وال

  

  .  من المصادر البشریةالبیانات استبانة شفویة یقوم من خاللھا الباحث بجمع: المقابلة الشخصیة
  

  : التصویر الفوتوغرافي
ق ا        ي توثی ا صورة     ، اتلبیان یعتبر التصویر الفوتوغرافي من أھم الوسائل ف ل لن ھ ینق إذ إن
د تعجز الكلم                 ا ق ة م ة متناھی ة ویصف بدق مَّ تصویر    . ة عن وصفھ  طبق األصل عن الحقیق د ت وق

دة    اق المائ ارش أطب ن مف ة م ارش ، مجموع رَّة ومف اث    اَألِس الت األث ض مكم ى بع افة إل باإلض
  .األخرى؛ قبل وبعد الزخرفة

  

  :إجراءات البحث ومعالجة البیانات
   اث      جمعتم ذة من   – بعض مكمالت األث ي      -سادةال قمشة  األالمنف ة ف راد العین دى أف وفرة ل  المت

 لتقییمھا مبدئیًا من م قامت الباحثة بتصویر تلك المكمالت وعرضھا على عینة البحث ث. المنزل
ة             . الناحیتین الجمالیة والمادیة   راد العین ة بإعداد االستبانة الستطالع آراء أف أیضًا قامت الباحث

  . عن طریق المقابلة الشخصیة حول المحاور الھامة للبحث
   ًب التصمیم وموسوعات    تم تحدید القیم الجمالیة للقطع تبعا  للمواصفات المتعارف علیھا في كت

سجام    ، التطریز حیث أن نجاح العمل یعتمد على حسن اختیار التصمیم المناسب   ى ان ضًا عل أی
وقد راعت الباحثة في ضوء   . الخامات المستخدمة بعضھا مع بعض من حیث اللون والنوعیة   

ب      صمیم المناس ار الت ات؛ اختی ك المعلوم ا بتل ق    إلمامھ ا یحق ا بم وط وألوانھ ات الخی ونوعی
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ة ب تطریز المكمالت قام تبعد و. االنسجام المتكامل بین جمیع عناصر المنتج  تصویرھا   الباحث
ة             ة والمادی احیتین الجمالی ا من الن ة لتقییمھ ستطالع  وال، وعرضھا مرة أخرى على أفراد العین

  .مدى تقبلھن للتعدیالت التي نفذت
    ائج باستخدام األسالیب اإلحصائیة         تم تفریغ البیانات وتحلیل ھا إحصائیًا وجدولتھا لتوضیح النت

  .المناسبة للدراسة
  

  :مصطلحات البحث
دخل  ،  أنھ من اْلَغّلُة االستغالل على )١٣٤٣ ،١٩٨٧(  الفیروز آبادي    عرَِّف: اللـــــغـتـاالس  وھي ال

رة في المنزل  مكمالت األثاث المتوف  من  االستفادة  : والمقصود في البحث  . والفائدة
   .بأفضل طریقة ممكنةوالتقلیل من الفاقد 

االستھالك ھو االستخدام المباشر   إن  )١٠١ ،١٩٩٩(شتا  من نادر و  كٌل وضحت :ھالكــــــاالست 
ل     . اإلنسانللسلع والخامات إلشباع رغبات       ال ھأن ) ١٣، ٢٠٠٣(كما أكدت الھلی

ستمراریة شراء مكمالت    ا: والمقصود في البحث  . وجود لإلنتاج بدون استھالك   
اث نویًااألث د ، س ا بع رة  وتخزینھ تغناء  فت تخدام أو االس ن االس ام الي  ،عنھ وبالت

  .الزیادة في بند المصروفات
 االستغالل األمثل لموارد  أنھ) ١٧٨ ،٢٠٠٥ (المالكذكرت كل من سعید و     :ترشید االستھالك  

ل            تخدامھا وتقلی ي اس در    األسرة المتاحة وذلك بعدم اإلسراف ف ا بق د منھ الفاق
سلوك        ، اإلمكان ق ال أي رفع مستوى الكفایة اإلنتاجیة لألسرة من خالل تطبی

باع       دافھا وإش ق أھ ة لتحقی ا المتاح ع مواردھ تعمالھا لجمی د اس اإلداري عن
  .حاجاتھا المختلفة بصورة متوازنة

اث   الت األث حت  :مكم اث  أن ) ٢٦٥-٢٣١ ،١٩٩٩ (Maloneوض الت األث ن مكم ستائر : م  ،ال
دة مفارش األطباق وا  ، اَألِسرَّةمفارش  ، أغطیة الخدادیات  ارش الطاوالت   ، لمائ مف

ل    : والمقصود في ھذا البحث    .ونحو ذلك  سادة مث : المكمالت المنفذة من األقمشة ال
  .والخدادیات، مفارش الطاوالت، مفارش أطباق المائدة، ةرَّمفارش األِس

شيء  ھأنبالزخرف ) ١٠٥٤  ،١٩٨٧( الفیروز آبادي  عرَّف   :ةـــــــــــالزخرف  سن ال .  كمال ح
ة  ) ٣٩١ ،١٩٧٢(بینما وضح أنیس وآخرون      یاء     : أن الزخرف زیین األش ن ت ف

ة  : والمقصود في ھذا البحث . أو التطریز أو التطعیم وغیر ذلك      بالنقش زخرف
دادیات      ارش وخ ن مف ددة م ع المتع االقط اتبعض  بونحوھ ة خام  الزخرف

  .، الخرز وغیرھاتر، الترطة األشرالمختلفة من الخیوط،
د أن      یعني أن التطریز ) ١١٠ ،١٩٧٧( سعاد محمد ذكرت   :طریزـــــــالت اش بع زخرفة القم

ن م           ادة یتم نسجھ بواسطة إبرة خاصة بذلك بخیوط ملونة أو بلون القماش وم
سیج   ا . أغلى أو أرخص من مادة الن د عرَّ ) ٢٢٨، ١٩٩٥( Brittain أم ت  فق ف

  . رفة النسیج بالغرز لتجمیلھ وإثرائھ فن زخ: بأنھالتطریز

  :ات السابقةــــــــــالدراس
  :التخطیط الواعي
 )٦٧الفرقان آیة ( "والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما": قال تعالى

ذیر   ، أن اآلیة الكریمة تشیر إلى أھمیة االعتدال والقصد     ) ٥١٧ ،٢٠٠٦ (ویوضح القرني  وعدم التب
  . بل التوسط بین اإلسراف والشح، البخل في العطاءتعني ي اإلنفاق وال ف
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ة فقط؛          لم یقتصر الغرض من اقتناء مفارش المائدة ومكمالت األثاث على الناحیة الوظیفی
م   . بل تعدى ذلك لیشمل النواحي الجمالیة والنفسیة واالقتصادیة    ومع تطورات العصر المطردة والك

ى الحب   ، واإلعالنات، والمجالت، نوافذ العرض في األسواق  ا  توفرھالھائل من مؤثرات     إضافة إل
 والتطلع إلى اقتناء ة للركض وراء الجدیدالمتأصل لدى المرأة لحب التغییر؛ ما یدفعھا بصفة مستمر   

ًا سیؤدي              . المزید ة فحتم ًا للحاجة الفعلی شراء تبع ات ال ووسط كل ھذه التیارات ما لم یتم تقنین عملی
دخل والمنصرف   ختالل حدوث التوازن من الناحیة االقتصادیة لیس فقط      ذلك إلى ا   ضًا   بین ال ل أی ب

إن تحقیق التوازن بین ) ١٩ ،٢٠٠٥ (وتوضح كٌل من سعید والمالك. من الناحیة الوظیفیة والجمالیة
ي واإلداري      وعي التخطیط ع ال أتى إال برف راد؛ ال یت دة لألف ات المتزای ة واالحتیاج وارد المتاح الم

لسلیم لدى األسرة باعتبارھا المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتاحة بتخطیط مواردھا والتي من بینھا ا
  .المورد المالي

  

  : مكمالت األثاث منفادةستالا
ة        أ )٧ ،١٩٩٤ ( خوري وآخرون    ذكر ي خدم م  ف ا دور مھ ة لھ ة التزینی ون الداخلی ن الفن

داخلي   ل  وتوضح   .التصمیم ال أثران      كالً أن ) ١٣ ،١٩٩٩(خلی ؤثران ویت اث والمكمالت ی  من األث
ًا للمكان المضاف             ًا تبع ا مع ة أو كالھم ة أو نفعی ببعضھما حیث یكتسب المكمل وظیفة معینة جمالی

ة عدم اإلكثار منھا أو  مراعابشرط، ن للمكمالت مقدرة كبیرة على إظھار جمال األثاثأ وتتابع ،إلیھ
وتؤكد ذلك كٌل من الزوم . نتیجة عكسیةال تكونًا وبالتالي سھا حتى الیبدو المكان مشوشًا مزدحمتكدی

ى ضروري أن  أ) ٢٤ ،٢٠٠٨ (والموس ن ال ھ م الت  ن ن المكم شترى م ة ت ل قطع ون لك دف یك  ھ
  . أن تكدس المنزل بالمكمالت یعطي نتیجة عكسیةحیث تستعمل لتحقیقھ 

ر  ھ  )٢٠ ،١٩٩٥( Elderت ذك ة     أن تغالل أي قطع دًا اس ن الممكن ج وفرة   م دى لمت
ادة      ،  بطرق مختلفة -سواء كانت موروثة أو مستھلكة    - األفراد ة أخرى وإع ى قطع ا إل كتحویلھ

د   شكل جدی تخدامھا ب ل     . اس ن الھلی ل م ق ك د أتف ـدین  ) ١٤ ،٢٠٠٣(وق دباغ وعابــــــــــ وال
زل    على أ ) ١٤ ،١٩٨٢( سوارات للمن ة وإكس ن استغالل القطع واألقمشة في عمل قطع تجمیلی

ن الناح د م وف مفی و ی ة فھ ة المادی ثمن  ی ة ال دة باھظ ع جدی راء قط ن ش ا .ر م د Malone أم  فق
حت أ ذھا  أن )٢٦٥-٢٣١ ،١٩٩٩(وض ن تنفی ن یمك ثمن ولك ة ال اث غالی الت األث م مكم  معظ

بتكلفة زھیدة جدًا وذلك فقط بممارسة بعض المھارات البسیطة مثل الخیاطة والتطریز وإضافة 
  . بعض أشرطة الكلف والقیطان

  : كمالت األثاث المستخدمة في البحثبعض م
ة    مفارش تستخدم   مفارش الزینة بأنھا    ) ٨٢-٨٠ ،٢٠٠٨(عرَّفت كل من الزوم والموسى           :مفارش الزین

  .  بالخیوط  أو تطرز بالفصوص للتجمیل والزینة وتنفذ من خامات رقیقة جداً وتزخرف
ا   اولة البد من أن ت تستخدم في حجرات الطعام وعند وضعھا على الط    :مفارش المائدة   دلى حوافھ ت

  )٨٢-٨٠ ،٢٠٠٨( الزوم والموسى  سم٤٠ -٣٠بمقدار من 
ارش اَأل  ا : ةرَِّسمف ا عرفت ا كم ارشبأنھ ارش   مف ا المف كال فمنھ صامیم واألش ددة الت  متع

  . وذات الكشكشة، والمخیطة، المطروحة
من البسیط إلى فاوت تتتصامیم الخدادیات أن   )٢٧٦، ١٩٩٠ (Singer ضحو :اتـــــــالخدادی 

ذ        .المعقد صص للتنفی ت المخ ى الوق ار عل ا  ، حیث یؤثر التصمیم المخت ن أكم
.  تحدید وظیفة الخدادیة ھو الذي یحدد نوع القماش واللون والتصمیم المناسب  

رة كالھا المبتك دادیات بأش واع الخ ن أن سادة: وم دادیات ال طوانیة، الخ ، واالس
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ة     أیضًا ذ . والدائریة، والمستطیلة ا المختلف ب    ،ات القیطان بأنواعھ  ذات الجوان
 كما .ذات األركان المزمومة المغلقةو ، ذات اإلطار المفرغ،المزمومة المغلقة

عملیة تستخدم ألغراض  أن الوسائد )١٩٨  ،١٩٩٤( وضح خوري وآخرون
 متوافرة بأنواع وأحجام والوسائد ،زینیة إلضافة اللون والشكل على الحجرةتو

  .باینة دائریة ومربعة ومستطیلةومنسوجات مت
  

  : ثیر الزخرفة على مكمالت األثاثتأالوعي ب
ة بالغة حیث یمكن أن یستغل               ة وأھمی ة ونفعی یم جمالی ھ من ق یحتل التطریز مكانة رفیعة لما ل

راغ   ت الف غل وق رد ش ة أو لمج ة أو ھوای رق     . كمھن م ط ن أھ د م ھ یع ز أن ة التطری ن مكان ا زاد م ومم
سوجات ة المن سیج   ، زخرف سطح الن ة ل س مختلف أثیرات ومالم اء ت سة إلعط صادر الرئی د الم وأح

ة والخیوط المختلفة،         ة        ت وباستخدام الغرز الزخرفی اك التطریز باستخدام الخیوط القطنی تعدد أسالیبھ فھن
ھ إذا وظف       شرطةأو المعدنیة أو األ    د من جمال  أو التطریز اآللي ولكل أسلوبھ وطابعھ الخاص الذي یزی

لیمةبطریق ح .ة س ز أ) ٤ ،٢٠٠٣ (Bayard وتوض رز التطری ا  ن غ ین طیاتھ ي ب درًاتخف ن  ق رًا م  واف
كما یعتمد المقیاس    .  األقمشة والخیوط واإلبر والغرز     من تعتمد دقة التطریز على انسجام كل و .الجمال

  . العناصر   تلك الحقیقي للنجاح على معرفة
الي؛    صرنا الح ي ع ف  وف رت یوس ز ال  أن)٢ ،٢٠٠٢(ذك دعم    تطری ًا ل امًال ھام بح ع أص

صین    ل ال ن مث ذا الف ن ھ ا تنتجھ م صدر م ي ت دول الت ن ال ر م ن . اقتصاد كثی ٌل م ا ك كأم  سعید والمال
 حیث ن الوعي بقیمة الموارد األسریة المتاحة یعتبر سمة من سمات التحضر          أ: فقد بینتا ) ١٩ ،٢٠٠٥(

وارد األس      ة الم وعي بقیم اض ال ات انخف ض الدراس حت بع اء أوض دى األبن ارك و .ریة ل رت ب  ذك
ھ لألقارب               )جریدة الوطن ، ٢٠٠٥( سائي الخاص للمرأة السعودیة، تطرز فی أن المنزل ھو المشغل الن

ة أثَّ      ا الحدیث ى أن التكنولوجی ى      َروالجارات وأشارت إل ن، واتجھ المستھلك لالعتماد عل ت على ھذا الف
ة    ت عملی واق، وظل اع باألس ي تب اھزة الت ات الج ة    المنتج د المھنی دران المعاھ ین ج سة ب ز حبی  التطری

  .والكلیات المتخصصة ومراكز الخیاطة وكلیات االقتصاد المنزلي 
ح ة    )٧ ،١٩٩٥ (Elder توض ة متباین ار مجموع یة البتك ات األساس دم التقنی ز یق  أن التطری

دة          ة   ، من المطرزات الیدویة مثل مفارش األسرة والمائ ستائر ، یاتالخداد . مفارش الطاوالت المختلف ، ال
شاي    اریق ال ابع . إلخ ..أغطیة أب م إنھاءه   إن متعة التطریز ال تكمن فقط في العمل ال       وتت ؛ بل أیضًا   ذي ت

  .طوال فترة التنفیذ حتى ألبسط القطع المطرزة
ة األسرة   ( استغالل المفارش والبیاضات        أن المتعة في   )٧ ،١٩٩٧( Nordenت  وذكر أغطی

ى   تكمن في   ، وإكسابھا روحًا جدیدة بتطریز أبسط الغرز علیھا    المتوفرة بالمنزل   ) والخدادیات تحویلھا إل
  .قطع ممیزة وفریدة من نوعھا

ة   وحیث   ة والمعدنی ة والحریری ل الخیوط القطنی ة مث ي الزخرف وع الخامات المستخدمة ف ، تتن
ة  ا المختلف ضًا األشرطة بأنواعھ ر . أی ذلك الخرز والترت ھ ، ك تخدامإال أن د اس اعن ك الخام د أن  تل ت الب

ى المساحات بما یتناسب مع نوعیتھا والغرض المستخدمة معھ           ة     . توزع عل ویعد اللون ذو قوة تأثیری
اه للمكمل  شد االنتب ة ت ر المألوف وان غی ث أن األل رة حی ٌل من خوري وآخرون ویؤكد. كبی  ،١٩٩٤( ك

ن حیث أ ، ظر یجذب الن أن اعتماد التنوع في الشكل واللون والحجم والنسیج       فیھ ال شك أنھ مما    )١٤٨
ارة من إبراز خطوط من فئة واحدة        یعد  مزج الخطوط الغریبة والمنحنیة    خلیل   وضحت  كما . أكثر إث

داً      )١٣ ،١٩٩٩( ًا وجدی  أن لكل خامة ذاتیتھا     حیث  أن الخامات الغریبة غیر المألوفة تعطي تصمیمًا قوی
  . الفعالة المؤثرة
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  :بعض خامات التطریز والزخرفة
حت  :یوطــــ ـــــــالخ سادة   أن ) ٨ ،١٩٩٦ (Coss وض وان ال ع األل وفرة بجمی ز مت وط التطری  ،خی

عة  و ارات واس ة بخی د      . المتدرج ث توج وط حی ن الخی ة م ات مختلف اك خام ضًا ھن أی
ة    صوفیة والقطنی ة وال وط الحریری صنعیة      . الخی رق م وط بط ض الخی الج بع ا تع كم

  . والالمعة، خاصة للحصول على الخیوط المجعدة
ةال وط المعدنی ة ) ٣-٢، ١٩٨٣( Pymanت بَیََّنو: خی ة متنوع وط المعدنی ا، أن الخی ة: فمنھ ، المبروم

دة سوجة، والمجع ان، والمن وط     ، والقیط ك الخی ع تل ون جمی د تك ةطبیعوق ناعیة، ی ، أو ص
وتوضح  . وھو شدید اللمعان   ، وھناك نوع مسطح وقاس من تلك الخیوط    . أو سمیكة ، رفیعة

 Brittain)ارات أو      )٢٦٦ ،١٩٩٥ ز اإلط ي تطری ة ف وط المعدنی تخدام الخی ن اس ھ یمك  أن
ادر        . الستكمال التصمیم  د العمل   . حیث إن استخدامھا یحول التصمیم إلى شيء ثري ون وعن

ذر  ة یجب أخذ الح ة الحقیقی الخیوط المعدنی ت الالزم، ب ة ، والوق ا غالی ة؛ ألنھ ة الفائق والعنای
  .لوسریعة العطب بسبب تتابع العم، الثمن

ـالخ ــ ــ ــ ــ ذكر :رزـ رة  )٦٨، ١٩٩٩  (Rivers وت ي الفت صریین ف د ) م. ق٣٤٠٠-٥٠٠٠(  أن الم ق
الحرارة        وبعد عدة آالف من    . طوروا مادة الخزف المصنوعة من رمل الكوارتز المشكل ب

ي    ى نطاق واسع ف صنیع الخرز الزجاجي عل م ت ل ت رواد المصریین األوائ سنین من ال ال
ة القرن    . تكشفون والتجار األوربیون كمیات كبیرة للتجارة   أوروبا حیث حمل المس  وفي بدای

ا             دا وباھاما وإیطالی ا في ھولن د  . السادس عشر ظھرت مراكز صناعة الخرز في أوروب وق
ذاتي               ھ ال احتفظ الخرز المصنوع یدویًا بقیمتھ بسبب الجھد المبذول في إنتاجھ وبسبب جمال

اجي األو  ین أن الخرز الزج ي ح ھ؛ ف رز   وندرت ع الخ ة م دًا بالمقارن ة ج ة قلیل ي ذو تكلف رب
  .الیدوي

ــال ــ ارة عن      ) ١٥٨ ،١٩٩٦( Coss وضحت  : ترترـ ة    أن الترتر عب ة مستدیرة المع ، صفائح معدنی
ارزة     ، مصنعة من المعدن أو البالستك    أطراف مضلعة ب وفرة  ، مسطحة أو محاطة ب مت

  .بمختلف األلوان
أشرطة الحریر لھا انتشار واسع وھي ناعمة وسھلة یمكن أن                أن   )١٤٢، ١٩٩٦ (Coss ذكرت :األشرطة

اد     ي األبع شكل ثالث صمیم ب راز الت زة إب ا می رة ولھ الخیط واإلب شكل ب ا أ .ت حت كم  Christineوض
داً إن  )١٣ و٧ ،١٩٩٦( ة ج رطة ممتع غال األش ھلة، أش ورات  ، س داً للتط بة ج ریعة ومناس وس

ا   ي حیاتن سریعة ف م  . ال بة لمعظ ضاً مناس ي أی صیة وھ ات الشخ حت  .  االحتیاج ا وض  Woodبینم
أن األشرطة ) ٤٣، ٢٠٠٠( صناعیة من عروض   ب ة وال وان والخامات الطبیعی ة األل وفرة بغالبی مت

  . یمكن االختیار من بینھا تبعاً لنوعیة التصمیم المنفذ على القطعةو) سم٧ -مم٢(مختلفة تتراوح بین 
  

ــنتائ ــ ــ ــ   :ج البحثــ
ـتمھی ــ ــ رص ا  :دـ ة     ح ن قیم ة م ضفیھ الزخرف ا ت دة لم سوجات بطرق عدی ة المن ى زخرف سان عل إلن

ة االستفادة من       .  للمنسوجات ومادیةجمالیة   ى كیفی مفارش ومكمالت   الویھتم ھذا البحث بتوجیھ النساء إل
  . وفیما یلي استعراض لنتائج البحث.ھا وإبرازھا بمظھر جدید وراقئ إلحیابتطریزھااألثاث؛ وذلك 

  

  : المتوفرة بالمنزلمفارش ومكمالت األثاث الأنواع
المتوفرة بالمنزل سواء تم من خالل المقابلة الشخصیة أمكن التعرف على أنواع المكمالت 

وتم . أیضًا أمكن حصر المكمالت غیرالمستفاد منھا بالتطریز. الحصول علیھا بالشراء أو االھداء
  :التالى) ٣( للجدول توضیح ذلك بالمقارنة تبعًا
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  االستفادة من المفارش ومكمالت األثاث المھداة والمستخدمة طرق  .)٣(ل جدو
كیفیة االستفادة من المفارش ومكمالت 

 األثاث
  المھداة 
 التكرار

النسبة 
  المئویة

  المستخدمة
 التكرار

النسبة 
  المئویة

   ٢٤٫٢٩  ١٧  ٢٨٫٥٧  ٢٠  تجدیدھا بإضافة التطریز علیھا
  ٢٧٫١٤  ١٩  ٠  ٠  تحویلھا إلى قطع لتنظیف المنزل

  ٢٥٫٧١  ١٨  ١٠٫٠٠  ٧  تخزینھا
  ٠  ٠ ٢٧٫١٤ ١٩  إعادة إھداءھا

 ٢٢٫٨٦ ١٦  ٣٤٫٢٩  ٢٤ )للمؤسسات الخیریة(االستغناء عنھا 
  ١٠٠  ٧٠  ١٠٠  ٧٠  وعــــــــــــــــــالمجم

  

اث            ارش ومكمالت األث ن المف تفادة م ھ االس یبین الجدول السابق النسب المئویة ألوج
كما أن نسبة تحویل القطع . على التوالي%) ٢٤٫٢٩و  %  ٢٨٫٥٧ (واقع بالمھداة والمستخدمة

كما بلغت نسبة . على التوالي%) ٢٧٫١٤صفر و (المھداة والمستخدمة إلى قطع للتنظیف بلغت 
ن . على التوالي) %٢٥٫٧١و % ١٠٫٠٠ (من یقمن بتخزینھا  ا  أما الذین یقم دا بإع د  دة إھ ئھا فق

سبتھن   ت ن والي بلغ ى الت فر%٢٧٫١٤(عل ا. ) و ص ارش    أم ن المف تغناء ع دن االس ن یؤی  م
سات الخیریة   ستخدمة للمؤس داة والم الت المھ سبتھن  والمكم ت ن د بلغ  و % ٣٤٫٢٩( فق

  .على التوالي%) ٢٢٫٨٦
  

  :المفاضلة بین شراء المفارش الجدیدة وتطریز القدیمة
فرش   نسب تلك المفاضلة حیث بلغت نسبة من یفضلن شراء م التالي) ٤(الجدول یوضح  

  % .٢٨٫٥٧بینما بلغت نسبة من یؤیدن زخرفة مفرش قدیم % . ٩٧٫١٤جدید 
  

  . توزیع أفراد العینة حسب تفضیل شراء المفارش أو تجدید مفرش قدیم.)٤(جدول 
 االختیار  مفرش قدیمتطریز شراء مفرش جدید

 % ك % ك
  ٢٨٫٥٧  ٢٠   ٩٧٫١٤  ٦٨ نعم
  ٧١٫٤٣  ٥٠  ٢٫٨٦  ٢  ال
  ١٠٠  ٧٠  ١٠٠  ٧٠  مج

  

  :سباب عدم استغالل المتوفر من المكمالت السادةأ
عدم توفر الوقت سبب ب على نسبة كانتبسؤال أفراد العینة عن تلك األسباب تبین أن أ

صي   "السادة" عدم مناسبة قماش المكمالت یلیھا%. ٨٤٫٢٩  الكافي حیث بلغت  ذوق الشخ ؛ لل
سبة  م%. ٤٢٫٨٦بن سبة  ث ز بن ن التطری ادة ف دم إج سببوأق%. ٤١٫٤٣ ع ا ب بة لھ دم مناس  ع

صي   ذوق الشخ وان لل سبتھن األل ت ن ث بلغ دول  %. ٣١٫٤٣ حی الل الج ن خ ك م ضح ذل  ویت
  : التالي)٥(رقم
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  .بتطریزھاالسادة أسباب عدم استغالل المتوفر من المكمالت  . )٥(جدول رقم   
 % ك  االختیار  األسباب

  ٤١٫٤٣  ٢٩  ال  أجید التطریز الیدوي  ٥٨٫٥٧  ٤١  نعم
  ١٠٠  ٧٠  مجموعال  

  ٨٤٫٢٩  ٥٩  ال  یتوفر لدي الوقت الكافي  ١٥٫٧١  ١١  نعم
  ١٠٠  ٧٠  المجموع  

  ٣١٫٤٣  ٢٢  ال  ألوان المكمالت مناسبة  ٦٨٫٥٧  ٤٨  نعم
  ١٠٠  ٧٠  المجموع  

  ٤٢٫٨٦  ٣٠  ال  أنواع أقمشة المكمالت مناسبة  ٥٧٫١٤  ٤٠  نعم
  ١٠٠  ٧٠  المجموع  

  

  :مواصفات مكمالت األثاث المفضلة
 وھي موضحة ثاث المفضلة لدى أفراد العینةكن التعرف على مواصفات مكمالت األأم
  : التالي  )٦ (في الجدول
  

 التي تؤخذ باالعتبار عند اختیار مكمالت  توزیع أفراد العینة تبعًا للمواصفات.)٦(جدول 
  .األثاث

التي المواصفات  الزخرفةأسلوب  األلوان نوع القماش
 % ك % ك % ك تؤخذ باالعتبار

  ٥٥٫٧١  ٣٩  ٦٨٫٥٧  ٤٨  ٥٧٫١٤  ٤٠ نعم
  ٤٤٫٢٩  ٣١  ٣١٫٤٣  ٢٢  ٤٢٫٨٦  ٣٠  ال
  ١٠٠  ٧٠  ١٠٠  ٧٠  ١٠٠  ٧٠  مج
  

 اختیار المفارش على التي تؤثر المواصفات أن من أكثر )٦( رقم یبین الجدول السابق
وقد تقاربت نسبة تفضیل نوع % . ٦٨٫٥٧ األلوان حیث بلغت نسبة ذلك : ھيومكمالت األثاث

  %.٥٥٫٧١و ،% ٥٧٫١٤لقماش وأسلوب الزخرفة؛ وكانت على التوالي ا
نوعیة الخامات المفضلة في االستخدام بالنسبة لكل فیوضح ) ٧(رقم أما الجدول التالي 

  :قطعة من المكمالت والمفروشات
؛ بالنسبة للتطریز باستخدام الخیوط أن مفارش األسرة )٧(رقم الجدول ھذا یتضح من 
ت   حازت على أعلى     ث بلغ ة        %. ٤٧٫١٤نسبة حی ارش الطاول ت لمف د كان ل فق سبة األق ا الن أم

ى            % .٢٢٫٨٥ حیث بلغت  دادیات عل د حازت الخ تخدام األشرطة  فق ز باس أما بالنسبة للتطری
ت           %. ٤١٫٤٣أعلى نسبة حیث بلغت      ث بلغ دة حی اق المائ ارش أطب ي لمف ل فھ سبة األق أما الن

١٢٫٨٦.%  
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  .مكمالت األثاث حسب أنواع الخامات المفضلة في تجمیل  توزیع أفراد العینة.)٧(جدول 
مفارش أطباق  القطع

  المائدة
 خدادیات مفرش سریر مفرش طاولة

 % ك % ك % ك % ك نوع الخامة

مجموع 
  التكرار

النسبة 
  المئویة

  ٣٧٫٨٥  ١٠٦  ٣٨٫٥٧  ٢٧  ٤٧٫١٤  ٣٣  ٢٢٫٨٥  ١٦  ٤٢٫٨٦  ٣٠ التطریز بالخیوط
التطریز 

  باألشرطة
٢٥٫٣٦  ٧١  ٤١٫٤٣  ٢٩  ١٨٫٥٧  ١٣  ٢٨٫٨٦  ٢٠  ١٢٫٨٦  ٩  

التطریز بالخیوط 
  المعدنیة

١١٫٤٣  ٣٢  ٨٫٥٧  ٦  ٠  ٠  ٣١٫٤٣  ٢٢  ٥٫٧١  ٤  

  ٢٥٫٣٦  ٧١  ١١٫٤٣  ٨ ٣٤٫٢٩  ٢٤  ١٧٫١٤  ١٢  ٣٨٫٥٧  ٢٧  التطریز اآللي
  ١٠٠  ٢٨٠  ١٠٠  ٧٠  ٩٩٫٩٩  ٧٠  ١٠٠  ٧٠  ١٠٠  ٧٠  المجموع

 وھي أعلى نسبة حیث بلغمفارش الطاولة ل  بالخیوط المعدنیةلتطریزفي حین كان التفضیل بالنسبة ل  
سبة .في حین لم یستحسن أبدًا استخدام الخیوط المعدنیة لزخرفة مفارش األسرة        . %٣١٫٤٢   أما بالن

ارش  النسبترباق ت فقد بالتطریز اآللي تجمیل  لل دة    لكل من مف اق المائ ارش  ، أطب ث   سرة األومف حی
  .%١١٫٤٣انت أقل نسبة للخدادیلت بواقع في حین ك .على التوالي) % ٣٤٫٢٩، %٣٨٫٥٧( بلغت

  

   المفارش ومكمالت األثاثتقییم
ا    ي استعراض    ، قامت الباحثة باختیار بعض المفارش ومكمالت األثاث لتطریزھ ا یل وفیم

ات   ، لتلك المكمالت موضحة بالصور القبلیة والبعدیة    ًا للبیان أیضًا استعراض للجدوال واألشكال تبع
  .أفراد العینةن التي تم الحصول علیھا م

  

  . مفرش طبق مائدة تطریز):١(تجربة رقم 
باستخدام خیوط القطن في تنفیذ الشكل بألوان " سم٣٣× سم ٤٨"تم تطریز مفرش جاھز بمقاس  
أما األوراق فطرزت ، "الستان"طرزت الزھرتین الرئیستین بغرزتي الحشو العادي والمتداخل. مختلفة

، والبذرة، كما أضیفت بعض الغرز المكملة للشكل مثل الفرع. بغرز الرومانیة والفستون والریشة
على حواف األوراق إلكسابھا رونقًا  "الزري"كما أضیفت خیوط القصب الذھبي. والتطریز االنجلیزي

  :مفرش طبق المائدة قبل وبعد التطریز على التوالي) ب-١(و ) أ-١(وتوضح كل من صورتي . جمیًال
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.. 
القیمة   بعد الزخرفة  قبل الزخرفة  بعد الزخرفة  قبل الزخرفة

 % ك % ك  الجمالیة
  السعر

 % ك % ك
  ٢٫٨٦  ٢  ٨٢٫٨٥  ٥٨ ٣٠ -٢٠  ٠  ٠  ٥١٫٤٣  ٣٦ مقبول
  ٢٥،٧١  ١٨  ١٤،٢٩  ١٠  ٤٠ ـ ٣١  ٢٫٨٦  ٢  ٤١٫٤٣  ٢٩  جید

  ٥٠٫٠٠  ٣٥  ٢٫٨٦  ٢  ٥٠ ـ ٤١  ٢٥،٧١  ١٨  ٥٫٧١  ٤  جید جدًا
  ٢١٫٤٣  ١٥  ٠  ٠  ٦٠ ـ ٥١  ٧١٫٤٣  ٥٠  ١٫٤٣  ١  ممتاز

  ١٠٠  ٧٠  ١٠٠  ٧٠  مج  ١٠٠  ٧٠  ١٠٠  ٧٠  المجموع
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مفرش طبق مائدة تطریز ) ٢(صورة رقم  
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  بعد التطریز ) ب-٢( صورة رقم                      قبل التطریز  ) أ-٢(صورة رقم            

  
  یع أفراد العینة حسب تقییم مفرش طبق للمائدة  توز.)٩(جدول 

القیمة   بعد الزخرفة  قبل الزخرفة  بعد الزخرفة  قبل الزخرفة
 % ك % ك  الجمالیة

  السعر
 % ك % ك

  ٢٫٨٦  ٢ ٧٠٫٠٠  ٤٩ ٢٥ ـ ١٥  .  .  ٢٥،٧١  ١٨ مقبول
  ٣٤٫٢٨  ٢٤  ٢٤٫٢٩  ١٧  ٣٥ ـ ٢٦  ٥٫٧١  ٤  ٤١٫٤٣  ٢٩  جید

  ٣٨٫٥٧  ٢٧  ٥٫٧١  ٤  ٤٥ـ  ٣٦  ٢٥،٧١  ١٨  ٣١٫٤٣  ٢٢  جید جدًا
  ٢٤٫٢٩  ١٧  .  .  ٥٥ ـ ٤٦  ٦٨٫٥٧  ٤٨  ١٫٤٣  ١  ممتاز

  ١٠٠  ٧٠  ١٠٠  ٧٠  مج  ٩٩٫٩٩  ٧٠  ٩٩٫٨  ٧٠  المجموع
 

–
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باستخدام أشرطة الستان بعرض " سم٣٣× سم ٤٨"تم تطریز مفرش جاھز بمقاس 
حیث طرزت الزھرة . ملم٧ملم من ألوان مختلفة باإلضافة إلى شریط من القطیفة بعرض ٤

أما أفرع الزھرة؛ فطرزت بغرزة الفرع البسیط ، بغرزة البذرة الفرنسیة باستخدام األشرطة
  .كما أضیفت بعض المكمالت للشكل مثل الخرز والترتر بأشكال مختلفة. خیوط القطنب
 

                                 
  
  

  تطریز مفرش طبق مائدة ) ٣(صورة رقم                                     
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  بعد التطریز) ب-٣(رقم صورة                           قبل التطریز   ) أ-٣(صورة رقم        
 

     
     

 

    
          

          

          
          

          

–
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  بعد التطریز) ب-٤(صورة رقم                                قبل التطریز  ) أ-٤(صورة رقم 

 

  القیمة   بعد الزخرفة  قبل الزخرفة  بعد الزخرفة  قبل الزخرفة
 % ك % ك  الجمالیة

  السعر
 % ك % ك

  ٤٫٢٩  ٣  ٧٨٫٥٧  ٥٥ ١٠٠ -٦٠  .  .  ١٠  ٧ مقبول
  ٣٢٫٨٥  ٢٣  ١٧٫١٤  ١٢  ١٤٠ -١٠١  ٢٫٨٦  ٢  ٤٥٫٧١  ٣٢  جید

  ٢٨٫٥٧  ٢٠  ٤٫٢٩  ٣  ١٨٠ -١٤١  ١٥٫٧١  ١١  ٣٥٫٧١  ٢٥  جید جدًا
  ٣٤٫٢٩  ٢٤  .  .  ٢٢٠ -١٨١  ٨١٫٤٣  ٥٧  ٨٫٥٧  ٦  ممتاز

  ١٠٠  ٧٠  ١٠٠  ٧٠  مج  ١٠٠  ٧٠  ١٠٠  ٧٠  المجموع
 

–
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  .مفرش طاولة مربعةتطریز ) ٥(تجربة رقم 





          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  تطریز مفرش طاولة مربعة) ٥(رقم  صورة                                     
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  القیمة الجمالیة  بعد الزخرفة  قبل الزخرفة  بعد الزخرفة   الزخرفةقبل
 % ك % ك

  السعر
 % ك % ك

  ١٢٫٨٦  ٩  ٩٧٫١٤  ٦٨ ١٨٠ - ١٠٠  .  .  ٦٤٫٢٩  ٤٥ مقبول
  ٢٢٫٨٦  ١٦  ٢٫٨٦  ٢  ٢٦٠ ـ ١٨١  ٢٫٨٦  ٢  ٢٧٫١٤  ١٩  جید

  ٣٨٫٥٧  ٢٧  .  .  ٣٤٠ ـ ٢٦١  ١٤،٢٩  ١٠  ٨٫٥٧  ٦  جید جدًا
  ٢٥،٧١  ١٨  .  .  ٤٢٠ ـ ٣٤١  ٨٢٫٨٥  ٥٨  .  .  ممتاز

  ١٠٠  ٧٠  ١٠٠  ٧٠  مج  ١٠٠  ٧٠  ١٠٠  ٧٠  المجموع
 

–
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تطریز مفرش طاولة مستطیلة  ) ٦(صورة رقم                        

 

 

 

 

 
        
  بعد التطریز) ب-٥(صورة رقم                      قبل التطریز ) أ-٥(صورة رقم      
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–
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  جیبیة جھاز تحكم قبل التطریز وبعد التطریز) د،  جـ -٧(صورة رقم 
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–
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القیمة   بعد الزخرفة  قبل الزخرفة  بعد الزخرفة  قبل الزخرفة
 % ك % ك  الجمالیة

  السعر
 % ك % ك

  ١٠  ٧  ٨٢٫٨٥  ٥٨ ٣٠٠ - ٢٠٠  ٠  ٠  ٣٠  ٢١ مقبول
  ٣٢٫٨٦  ٢٣  ١٤٫٢٩  ١٠  ٤٠٠ ـ ٣٠١  ٧٫١٤  ٥  ٣٢٫٨٦  ٢٣  جید

  ٢٥،٧١  ١٨  ٢٫٨٦  ٢  ٥٠٠ ـ ٤٠١  ١٨٫٥٧  ١٣  ٣٧٫١٤  ٢٦  جید جدًا
  ٣١٫٤٣  ٢٢  ٠  ٠  ٦٠٠ ـ ٥٠١  ٧٤٫٢٩  ٥٢  .  ٠  ممتاز

  ١٠٠  ٧٠  ١٠٠  ٧٠  مج  ١٠٠  ٧٠  ١٠٠  ٧٠  المجموع
  :ما یلي) ١٥( رقم  یوضح الجدول السابق 

سبة  -بل الزخرفةق–تقدیر جید جدًا للقیمة الجمالیة  حاز :تقدیر القیمة الجمالیة   على أعلى ن
ة  ، لم یحز تقدیر ممتاز على أي تصویت قبل الزخرفة   و%. ٣٧٫١٤وھي   في حین حاز بعد الزخرف

  %.٧٤٫٢٩على أعلى نسبة 
دیر للسعر    : تقدیر القیمة المادیة   ى تق سبة  )  ریال ٣٠٠ -٢٠٠(كان أعل وتقارب  %. ٨٢٫٨٥بن

ة للسعر       دیر بعد الزخرف ى تق سب ) ریال ٤٠٠-٣٠١(أعل ھ السعر   ، %٣٢٫٨٦ة بن ) ریال ٦٠٠-٥٠١(یلی
دیر السعر      %. ٣١٫٤٣بنسبة   سبة   )  ریال ٣٠٠ -٢٠٠(في حین انخفض تق ى ن ى   ، %١٠إل وارتفع أعل

   %.٣٢٫٨٦إلى نسبة %  ١٤٫٢٩ من نسبة )ریال٤٠٠ -٣٠١(تقدیر بعد الزخرفة للسعر
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كل مجموعة طرزت .  خیوط القطن في تنفیذ الشكل بألوان مختلفة باستخدامالخدادیةتم تطریز 
، وغرزة الحشو، "الستان"وغرزة الحشو المتداخل ،  غرزة الركوكومن الزھور بغرزة مختلفة مثل

أما العربة فقد طرزت . واستخدم في تطریز األوراق غرزتي الفستون والحشو. وغرزة السلسلة المتصلة
  .العجالت بغرزة الفرع المركبوطرزت . بغرزتي الركوكو والعقدة

  
 

 

 

 

 

 
 

 تطریز خدادیة اسطوانیة) ٩(صورة رقم 
 
 
 
 

 

 

 

 
  لقطة مقربة لتطریز الخدادیة )  أ-٩(صورة رقم                     
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  لقطة مقربة لتطریز الخدادیة)  ب-٩(صورة رقم                                           

 

  

 



 


 

    

 

    
          

          

          

          

          

  :ما یلي) ١٦( رقم یوضح الجدول السابق
سبة   -قبل الزخرفة– حاز تقدیر مقبول للقیمة الجمالیة     :تقدیر القیمة الجمالیة   ى ن  على أعل

ة  ، ت قبل الزخرفةلم یحز تقدیر ممتاز على أي تصوی   و%. ٤٤٫٢٨وھي   في حین حاز بعد الزخرف
  %.. ٨٨٫٥٧على أعلى نسبة 

 في حین %.٩٠٫٠٠بنسبة )  ریال٩٠ -٥٠( كان أعلى تقدیر للسعر :تقدیر القیمة المادیة
سبة   ى ن ة إل د الزخرف سعر بع س ال دیر نف ة ، %٨٫٥٧انخفض تق د الزخرف دیر بع ى تق ع أعل وارتف

  %.٣٨٫٥٧ من صفر إلى نسبة )ریال٢١٠-١٧١(للسعر
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  تطریز خدادیة دائریة) ١٠(صورة رقم 
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  القیمة   بعد الزخرفة  فةقبل الزخر  بعد الزخرفة  قبل الزخرفة
 % ك % ك  الجمالیة

  السعر
 % ك % ك

  ١٥٫٧١  ١١  ٩٤٫٢٩  ٦٦ ٩٠ -٥٠  ١٫٤٣  ١  ٤٢٫٨٦  ٣٠ مقبول
  ٣١٫٤٣  ٢٢  ٥٫٧١  ٤  ١٣٠ -٩١  ١١٫٤٣  ٨  ٥٠  ٣٥  جید

  ٣٠٫٠٠  ٢١  ٠  ٠  ١٧٠ ـ١٣١  ٢٢٫٨٦  ١٦  ٧٫١٤  ٥  جید جدًا
  ٢٢٫٨٦  ١٦  ٠  ٠  ٢١٠ ـ ١٧١  ٦٤٫٢٨  ٤٥  ٠  ٠  ممتاز

  ١٠٠  ٧٠  ١٠٠  ٧٠  مج  ١٠٠  ٧٠  ١٠٠  ٧٠  المجموع
  

  : ما یلي)١٧( رقم یوضح الجدول السابق
–
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  :فاعلیة تطریز المفارش ومكمالت األثاث
بسؤال عینة البحث عن مدى تأییدھن لفاعلیة زخرفة القطع السابقة في التجارب 

بینما بلغت نسبة ، %٨٥٫٧١العشر السابق عرضھا؛ تبین أن الغالبیة یؤیدن ذلك بنسبة بلغت 
  :كما ھو موضح بالجدول التالي، %١٤،٢٩ ذلك من ال یؤیدن
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  .فاعلیة تطریز المفارش ومكمالت األثاث) ١٩(جدول 
 % ك فاعلیة زخرفة القطع

 ٨٥٫٧١ ٦٠ نعم
  ١٤،٢٩  ١٠  ال
  ١٠٠  ٧٠  مج

  
  جــــــــــمناقشة النتائ

یفھا وتم تصن) غیر المستغلة(حققت الدراسة أھدافھا وتم حصر مكمالت األثاث المستغنى عنھا 
  .ثم مفارش المائدة، یلیھا مفارش الطاوالت ثم مفارش األسرة، الخدادیات: كالتالي

من أفراد العینة یؤیدون زخرفة المفارش والمكمالت % ٢٨٫٥٧تبین من نتائج الدراسة أن 
ولم . للمفارش ومكمالت األثاث المستخدمة % ٢٤٫٢٩في حین تنخفض النسبة إلى ، الجدیدة أو المھداة

وقد بلغت نسبة . ْذ فكرة تحویل المفارش والمكمالت الجدیدة أو المھداة إلى قطع لتنظیف المنزل نھائیًاُتحَبَّ
%. ٢٧٫١٤من یؤیدن فكرة تحویل المفارش ومكمالت األثاث المستخدمة إلى قطع لتنظیف المنزل بواقع 

رتفعت النسبة إلى وا، %١٠ونسبة من یؤیدن فكرة تخزین المفارش والمكمالت الجدیدة أو المھداة 
من أفراد % ٢٧٫١٤وُیحَبِْذ . لمن یؤیدن فكرة تخزین المفارش ومكمالت األثاث المستخدمة%. ٢٥٫٧١

في حین لم تحبذ فكرة إھداء المفارش ومكمالت األثاث المستخدمة ، العینة إعادة إھداء المكمالت المھداة
 والمكمالت الجدیدة أو المھداة للمؤسسات وارتفعت نسبة من یؤیدن فكرة االستغناء عن المفارش. أبدًا

لمن یؤیدن فكرة االستغناء عن المفارش % ٢٢٫٨٦وانخفضت النسبة إلى %. ٣٤٫٢٩الخیریة بواقع 
  .ومكمالت األثاث المستخدمة للمؤسسات الخیریة

الت     ارش والمكم ن المف ستغل م ر الم ى أن غی داة بمعن دة أو المھ ارة عن الجدی ا  :  عب وع م مجم
في   %. ٧١٫٤٣بنسبة  ، والمستغنى عنھ للجمعیات الخیریة       ، والمھدى ، وما یخزن  ، إلى قطع للتنظیف  ُیَحوَّْل  

مجموع ما ُیَحوَّلْ إلى قطع      :  عبارة عن  المستخدمة حین أن غیر المستغل من المفارش ومكمالت األثاث            
ف دى، للتنظی ة ، والمھ ات الخیری ھ للجمعی ستغنى عن ا یخزن، والم سبة . وم ك % ٧٥٫٧١بن زء  وذل ل ج یمث

  .ویعتبر نوع من الھدر المادي.  كبیر من حجم العینة
أیضاً نالحظ   %. ٩٧٫١٤ومما یثیر االستغراب ارتفاع نسبة تفضیل شراء مكمالت جدیدة بواقع          

التطریز    ة ب ة أفراد العین ة غالبی رغم من معرف ى ال ط  %)٥٨٫٥٧(أنھ عل راد %) ٢٨٫٥٧(؛ إال أن فق من أف
یؤیدن   %) ٢٤٫٢٩(باإلضافة إلى نسبة    ،  بزخرفتھا واستخدامھا    المھداة  المكمالت    العینة تؤید االستفادة من    

ویدل ذلك   ، وھي نسبة ضئیلة مقارنة بنسبة الشراء         . بالتطریز  المستخدمةتجدید المفارش ومكمالت األثاث     
، ٢٠٠٥(وذلك یتفق مع ما ذكرتھ كلٌ من سعید والمالك          ، على تدني الوعي بأھمیة استغالل الموارد البشریة 

  ".أوضحت بعض الدراسات انخفاض الوعي بقیمة الموارد األسریة لدى األبناء) "١٩
ز        ن التطری ي ف ارة ف ن المھ لٌ م تغالل ك ى اس وجیھھن إل ساء وت ة الن ة توعی ضح أھمی ھ تت ، وعلی

المنزل   وفرة ب الت المت حت  . والمكم ث  وض الت  ) ٢٦٥-٢٣١، ١٩٩٩ (Maloneحی م مكم أن معظ
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ولكن یمكن تنفیذھا بتكلفة زھیدة جداً وذلك فقط بممارسة بعض المھارات البسیطة مثل                 األثاث غالیة الثمن    
  .الخیاطة والتطریز وإضافة بعض أشرطة الكلف والقیطان

وقد أتضح من الدراسة أن من أھم أسباب عدم استغالل المتوفر من المكمالت السادة بتطریزھا                    
افي بواقع   ات  ونظر% . ٨٤٫٢٩ھو عدم توفر الوقت الك راد العینة من الموظفات والطالب ة أف اً لكون غالبی

فإن ذلك قد یفسر أسباب انشغالھم وعدم الرغبة في إضفاء مزید من            % ٨٢٫٨٤بنسبة متساویة مجموعھما    
  . العبء على مسؤولیاتھم

لذا كان البد من ضرورة توجیھ الدورات إلى الفئات ذات الدخل المحدود بغرض إكسابھن مھنة            
ویؤكد ذلك یوسف أنھ في عصرنا الحالي أصبح التطریز عامالً             .  للدخل یدعم میزانیة األسرة     تكون مورداً 

 . ھاماً لدعم اقتصاد كثیر من الدول التي تصدر ما تنتجھ من ھذا الفن مثل الصین
أیضاً تفضیالت العینة ، كما تم تحدید المواصفات التي تؤثر في اختیار المفارش ومكمالت األثاث

  :نوعیة التطریز المفضلة لمكمالت األثاث المختلفة فكانت كالتاليبالنسبة ل
أكثر العوامل التي تؤثر على اختیار المفارش ومكمالت األثاث؛ األلوان حیث بلغت نسبة ذلك              

ى التوالي      %. ٦٨٫٥٧ و ،% ٥٧٫١٤وقد تقاربت نسبة تفضیل نوع القماش وأسلوب الزخرفة؛ وكانت عل
ن التطر  %. ٥٥٫٧١ رتبط ف ث ی ة       حی راز الزخرف ي إب ھ دور ف ة ل ار الخام سیج فاختی صناعة الن ز ب د . ی وق

أن لكل تركیب نسیجي ملمس خاص یتغیر بإضافة الخامات األخرى    ) ٢، ٢..٢(وضحت ذلك یوسف   ب
  .سواءً أكانت خیوطاً أو نسیجاً مضافاً أو أي مواد أخرى مثل الخرز والترتر

فقد ذكرت الغرباوي . ریقة تبرز جمال القطعةكما أن للتطریز أسالیب متعددة یجب توظیفھا بط
أن الزخارف في فن التطریز تتعدد وتتشكل نظرًا لتنوع غرز التطریز المختلفة والمتعددة، وبذا یكون لكل (

أن ) ٤، ٢٠٠٣ (Bayardفن أصولھ وقواعده تحدد تبعًا لنوع الغرز المراد تنفیذھا فوق النسیج وتوضح 
  .للوصول إلى النجاح الحقیقي. م كل من األقمشة والخیوط واإلبر والغرزدقة التطریز تعتمد على انسجا

الخیوط بواقع   د كانت للتطریز ب ة التطریز األكثر تفضیالً فق سبة لنوعی ك ، %٣٧٫٨٥أما بالن وذل
أن غرز التطریز تخفي بین طیاتھا      ) ٤، ٢٠٠٣(Bayard بسبب جمال مظھرھا ویتفق ذلك مع ما وضحتھ    

ى       . الجمالمعیناً وافراً من    سبة التفضیل لمختلف القطع حیث كانت نسب التفضیل عل لذا نالحظ ارتفاع ن
والي رة % ٤٧٫١٤: الت ارش األس م ، لمف اق % ٤٢٫٨٦ث ارش األطب م ، لمف دادیات% ٣٨٫٥٧ث راً ، للخ وأخی
  . لمفارش الطاولة% ٢٢٫٨٥

رطة    ز باألش ن التطری لٌ م ل ك ا احت ي    ، بینم ة ف ة الثانی ي المرتب ز اآلل ع والتطری ضیل بواق التف
لذا استبعد من    ، وحیث أن التطریز اآللي یتطلب مكنة خاصة ومھارة عالیة لیعطي تأثیراً بدیعاً            ، %٢٥٫٣٦

  . عینة البحث
ھ یعطي مظھراً ثالثي األبعاد          ھ جمالھ الخاص ألن ى التطریز باألشرطة فل إضافة ، أما بالنسبة إل

، ١٩٩٦( Christine  وCossقت؛ وذلك یتفق مع كل من       إلى كونھ سھل التنفیذ والیتطلب إال القلیل من الو    
من حیث أن أشرطة الحریر لھا انتشار واسع وھي ناعمة وسھلة وسریعة ومناسبة جداً للتطورات                    ) ١٤٢

  . ولھا میزة إبراز التصمیم بشكل ثالثي األبعاد. السریعة في حیاتنا
راء؛ إال أن نسبة تفضیلھا في تطریز     وعلى الرغم من تمیز الخیوط المعدنیة بالجمال والفخامة والث      

وذلك یتفق مع ما     . ألنھا ھشة وسریعة العطب    ، %١١٫٤٣القطع منخفضة بصورة ملحوظة حیث بلغت         
حتھ  ذر    ) ٢٦٦، ١٩٩٥ ()Brittain(وض ذ الح ة أخ ث أھمی ن حی الزم ، م ت ال د   ، والوق ة عن ة الفائق والعنای

ثمن    ة ال ا غالی ة ألنھ وط المعدنی تخدام الخی ریعة ، اس ل  وس ابع العم سبب تت ب ب سبة    .العط ى ن ت أعل د بلغ وق
الي         تخدامھا وبالت ل اس ث یق تقبال حی صة لالس ة المخص ارش الطاول ة لمف الخیوط المعدنی ز ب ضیل للتطری تف

  %.٣١٫٤٣یمكن المحافظة على رونقھا لفترة طویلة وقد بلغت النسبة 



 
 
 
 
 
 

270                                                             LAILA  A. FEDA 

  

وتم تطریزھا بالخیوط ، تم تحدید الزخرفة المناسبة لبعض المكمالت المنفذة من أقمشة سادة
من الممكن جدًا استغالل أي )  ٢٠، ١٩٩٥ (Elderالقطنیة والمعدنیة وباألشرطة؛ وذلك یتفق مع ما ذكرتھ 

كتحویلھا إلى قطعة أخرى وإعادة استخدامھا ،  بطرق مختلفة-سواء كانت موروثة أو مستھلكة-قطعة لدیك 
ــدین وا) ١٤، ١٤٢٤(وقد أتفق كل من الھلیل . بشكل جدید ــ ــ ــ ــ ان استغالل ) ١٤، ١٤٠٣(لدباغ وعاـب

القطع واألقمشة في عمل قطع تجمیلیة وإكسسوارات للمنزل مفید من الناحیة المادیة فھو یوفر من شراء 
  .قطع جدیدة باھظة الثمن

ل          ة مث ات المختلف زج الخام ت م اث وراع الت األث ن مكم ة م ذ مجموع ة بتنفی ت الباحث د قام وق
ة ةالخیوط القطنی ستان،  والحریری تج  ، وأشرطة ال راء المن ا أضیفت بعض الخامات األخرى بغرض إث كم

ال   ن الجم داً م ھ مزی ي      ، وإعطائ ل والتل صب والكنتی وط الق ل خی ة مث وط المعدنی رز والخی ر والخ ل الترت مث
أن لكل تركیب نسیجي ملمس خاص بتغیر       ) ٢، ٢٠٠٢(وھذا یتفق مع ما ذكرتھ یوسف       . والخرز والترتر 

وقد  . افة الخامات األخرى سواءً أكانت خیوطاً أو نسیجاً مضافاً أو أي مواد أخرى مثل الخرز والترتر          بإض
ومن الغرز األساسیة التي     . روعي عند تنفیذ المكمالت المختلفة إكسابھا تأثیرات جمیلة بأبسط الغرز الممكنة            

، غرزة الركوكو  ،  غرزة الحشو  ،غرزة الفستون  ، غرزة الساتان   ، غرزة الفرع   ، غرزة السلسلة   : استخدمت
ذرة رزة الب دة، غ رزة  العق شة، غ رزة الری ة، غ رزة الرومانی ریم ، غ رزة التخ زي (غ ز االنجلی التطری

وردة ، زھرة المارجریت  : أما الغرز التي استخدمت في تطریز المكمالت باألشرطة         ). والریشیلیو الفرنسي 
أن التطریز یقدم التقنیات    ) ٧، ١٩٩٥ (Elderوضحتھ  وذلك یتفق مع ما        . الوردة المركبة   ، البذرة ، الجوري

مفارش الطاوالت  ، األساسیة البتكار مجموعة متباینة من المطرزات الیدویة مثل مفارش األسرة والمائدة         
ة ستائر، الخدادیات. المختلف شاي، ال اریق ال ة أب ي العمل   . إلخ..أغطی ز ال تكمن فقط ف ة التطری ابع إن متع وتت

  . طوال فترة التنفیذ حتى ألبسط القطع المطرزةالمنھى؛ بل أیضًا
ستخدمة      ز المكمالت الم دة أو تطری ضیل شراء مكمالت جدی ة حول تف تطالع آراء العین م اس وت
ع     المنزل بواق وفرة ب دن تطریز المكمالت المستخدمة المت سبة من یؤی دني ن وحظ ت المنزل حیث ل المتوفرة ب

وبعد تطریز المكمالت المستخدمة تمَّ استطالع       .  بأي تأیید  أیضًا لم یحظ أعلى سعر مقدر للقطع      %. ٨٫٥٧
% ٨٥٫٧١آراء العینة مرة أخرى حول فاعلیة تطریز المكمالت السادة المتوفرة في المنزل وكانت النسبة              

ة  راد العین ن أف ع       . م ع القط اً لجمی سبة عموم ت الن ث ارتفع ع حی ز القط د تطری اً بع رت النظرة تمام د تغی وق
از ، المطرزة د وح از"بن ع    " ممت والي بواق ى الت شرة عل كال الع دیر لألش ى تق ى أعل ، ٦٨٫٥٧، ٧١٫٤٣: عل
ى أن . )%(٦٤٫٢٨، ٨٨٫٥٧، ٧٤٫٢٩، ٦٨٫٥٧، ٥٧٫١٤، ٨٢٫٨٥، ٨١٫٤٣، ٧٧٫١٤ دل عل ا ی مم

استغالل مكمالت األثاث المتوفرة باستخدام أسالیب الزخرفة المناسبة لتجمیلھا وتزینھا؛ الیحولھا إلى قطع                  
زة فق  ضاً     ، طممی ة أی ا المادی ن قیمتھ ع م داً ویرف راً جدی ا عم ل یمنحھ تخدام    . ب ادة اس ة إع د فاعلی ذلك تتأك وب

زل   ي المن وفرة ف اث المت حتھ   .  مكمالت األث ا وض ع م ق م ك یتف دم  ) ٧، ١٩٩٥ (Elderوذل ز یق أن التطری
ارش األسرة     ل مف ة مث ن المطرزات الیدوی ة م ة متباین ار مجموع یة البتك ات األساس دةالتقنی ارش ،  والمائ مف

وتتابع إن متعة التطریز ال تكمن فقط في        . إلخ ..أغطیة أباریق الشاي    ، الستائر، الخدادیات. الطاوالت المختلفة 
  .العمل المنھى؛ بل أیضاً طوال فترة التنفیذ حتى ألبسط القطع المطرزة

) سرة والخدادیاتأغطیة األ(أن المتعة في استغالل المفارش والبیاضات ) ٧، ١٩٩٧ (Nordenوضحت  
ا     سط الغرز علیھ ز أب دة بتطری اً جدی سابھا روح المنزل وإك وفرة ب زة    ، المت ى قطع ممی ا إل ي تحویلھ ن ف تكم

  .وفریدة من نوعھا

  :اتـــــــــالتوصی
  :مما تقدم من عرض للنتائج ومناقشتھا توصي الباحثة بما یلي
 . وتشمل جمیع نواحیھالقیام بدراسات تتعلق بھذا الموضوع بحیث تتسع النظرة إلیھ
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ي مجال         -  عمل برامج توعیة لترشید االستھالك بصفة عامة في جمیع المجاالت وبصفة خاصة ف
 .استغالل القطع الموجودة في المنزل لتجدیدھا بالتطریز والحد من اإلسراف في شراء قطع جدیدة

ة كوسی               - ة الیدوی ة الحرف راز أھمی ى إب ساب     القیام بعمل دورات تعلیمیة تھدف إل لة من وسائل اكت
 .المعرفة والخبرة والمھارة باإلضافة إلى استغاللھا كمھنة

 . ضرورة عمل دورات تدریبیة عن كیفیة تجمیل القطع بإستخدام التطریز-
ا               - ل القطع بتطریزھ ى تجمی ي تھدف إل ي المشاریع الصغیرة والت ع لتبن دخل المرتف  دعوة ذوي ال

  .درةبحیث یتم فیھ استغالل الطاقات المھ

  عـــــــــــــــــــــالمراج
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EFFECT OF EMBROIDERY ON THE PRODUCT'S VALUE 
CONCERNING BEAUTY & COST "Experimental study" 
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ABSTRACT: 

The research is directing women to pay attention to the importance 
of exploitation of Furnishings and Furnishing Accessories by using 
embroidery to adornments them. Primary data are collected depending on 
two samples. One of them is humanal sample, and the other is the material 
sample which included Bedspreads, table-linen, and furniture accessories 
available at home. Secondary sources for collecting Knowledge are the 
previous studies concerned with the research subject. 

Questionnaire, interviews, and photographys are the materials and 
methods used for collecting data. This research followed the experimental 
research method. Expirments are demonstrated to evaluate the value of 
decorating Furnishings and Furnishing Accessories by using embroidery. 
The research results approved that the value of the decorated objects is 
increased in terms of beauty and cost. 
Key words: Embroidery, product's value, beauty & cost. 


