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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث 
، بما في ذلك ألعاب الفيديو والتلفزيون اطفالناتباه انانقاذ  من التكنولوجيا من أجل  الناسفى عصر يستغيث فيه 

ما  ،ال يتطلب حتى بطاريات مأن تعرف أن رفيق اللعب المفضل لديه ،فجديرواألجهزة اللوحية  DVDوأقراص 

عليك سوى سحب السيارات والدمى لطفلك واالستمتاع بمشاهدتها تعيد اكتشاف إبداعها وخيالها على سجادة اللعب 

فيساهم  .وفاعلية امانا اكثر واسترشادية تعليمية وسيلة يمثل المنسوج التفاعلى فالسجاد لمنسوجة الجديدة.التفاعلية ا

غير  والمعرفةحيث انهم السجاد التفاعلى المنسوج بتطوير مهارت ذوى االعاقة البصرية فى االنتقال والحركة

دائما بحاجة إلى من  موه موتنقله محركتهفى  مإلى االعتماد على غيره ينمضطر مالخروج بمفرده لىعقادرين 

الحرية رهنا بأوقات فراغ األخرين ومن ثم كان مدى عظم التدريب على حرية الحركة  ىمقيد ممما يجعله ميقوده

عدم القدرة على تعلم القراءة  باالضافة الى ذلك السالمه.والتنقل مع استخدام األساليب التى توفر القدر األكبر من 

يستدعى تعليمهم تلك المهارات بطرق غير عادية وأهم هذه الطرق طريقة برايل  مما،لطرق العادية والكتابة با

Braille .   فيضيف إنتاج مفروشات االرضية بطريقةFace to Face و بتقنية الcut and loop  مالمس عدة

 :مشكلة البحث بارز او غائر.كما يتيح قراءة العمل الفنى بالسجادة بشكل   flat weave ,loop ,pileممثلة فى  

تنتج مفروشات االرضيه  بأساليب تقليدية  دون الربط بين الغرض الوظيفى والجمالى لبعض االستخدامات 

الخاصه ، لذا يعد تقديم دراسه  لتصميم وإنتاج مفروشات أرضية بأساليب تطبيقية مبتكرة قادرة على األداء فى 

ية للمستهلك من الدراسات الهامه التى ينعكس اثرها على بعض مجاالت جديدة وتحقق الحاجة االستعمال

االستخدامات  الخاصه لمفروشات االرضيه حيث ان الوظيفة تحدد نوع وشكل التصميم )مع ضبط عناصر 

الوصول إلى منتج جمالى مبتكر يؤدى دوره الوظيفى بشكل مناسب لالستخدامات  :هدف البحث التركيب البنائى( .

تحقيق إمكانيه : توصلت الدراسة الى نتائج البحث يتبع البحث المنهج التجريبي التحليلي: ة البحثمنهجي الخاصة.

 قراءة العمل الفنى والوسائل التعليمية لالطفال و لضعاف البصر والمكفوفين بمفروشات األرضية.

 برايل   

Braille  

 السجاد المتقابل

Face to Face  

 العرواى المقصوصة

Cut Pile 

  لةرواى المقفوالع 

 Loop Pile 

 نسيج مسطح

 weave  flat 
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  Introductionمقدمة 
تعد صناعة مفروشات األرضية أحدى فروع الصناعات النسجية 

خالل السنوات األخيرة االستهالكية التى شهدت تطورا ملحوظا 

ويظهر ذلك فى تعدد النوعيات لكى تناسب معظم المستويات وكافة 

 األغراض.                              

وتختلف أسس االختيار المالئم لمفروشات األرضية تبعا لطبيعة 

االستخدام سواء الماكن االستقبال أو الضيافة أو وسائل 

عد على االحتفاظ بخصائصها المواصالت وغيرها ....،مما يسا

وبالتالى مالءمتها لوظيفتها لفترات طويلة دون حدوث تغيير كبير 

فيها ، حيث يعتبر نجاح المنتج فى الوفاء بمتطلباته لفترات طويلة 

من العوامل التى ينعكس أثرها على الناحية االقتصادية ، فضال 

ت عن توفير قدر من االمان الداخل لمستعملى تلك المفروشا

 بمايعود على الناحية النفسية للمستهلك بأثر طيب.                                                                  

 تعريف اإلعاقه البصرية 

يطلق مصطلح اإلعاقة البصرية على كل فرد لديه فقدان كامل او 

ضعف فى الرؤية يقلل من قدرته على اإلستفادة من وظائف 

جاءت كل التعاريف موضحة لحالتى الكف وضعف  العين.لذلك

 .البصر

 :Statement of the  problemمشكلة البحث 

تنتج مفروشات االرضيه  بأساليب تقليدية  دون الربط بين الغرض 

الوظيفى والجمالى لبعض االستخدامات الخاصه ، لذا يعد تقديم 

تكرة دراسه  لتصميم وإنتاج مفروشات أرضية بأساليب تطبيقية مب

قادرة على األداء فى مجاالت جديدة وتحقق الحاجة االستعمالية 

للمستهلك من الدراسات الهامه التى ينعكس اثرها على بعض 

االستخدامات  الخاصه لمفروشات االرضيه حيث ان الوظيفة تحدد 

 نوع وشكل التصميم )مع ضبط عناصر التركيب البنائى( .

 
 لعمل الفنىمحاولة ضعاف البصر قراءة ا 1شكل 
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 :Significance اهمية البحث
تحقيق إمكانيه قراءة العمل الفنى والوسائل التعليمية لالطفال و 

 لضعاف البصر والمكفوفين بمفروشات األرضية.

 
 مساهمة كتابة برايل  بتوجيه المكفوفين 2شكل 

 :Objectiveهدف البحث 
مناسب  الوصول إلى منتج جمالى مبتكر يؤدى دوره الوظيفى بشكل

 لالستخدامات الخاصة.

 :Hypothesis فروض البحث
انتاج مفروشات أرضيه  ذو عراوي مقفولة ومفتوحة بوجه  .1

واحد من المنسوج يحقق رؤية نسجية جديدة بمفروشات 

 االرضيه المنتجة.

استخدام أكثر من مستوى في الوبرة يحقق قيما جمالية  .2

 ووظيفية للمفروشات المنتجة.

 Methodology منهجية البحث
 يتبع البحث المنهج التجريبي التحليلي

 Theoretical Frameworkاالطار النظرى 
 خصائص المعاقين بصريا :

اإلعاقة البصرية مثلها مثل الصعوبات واإلعاقات االخرى يؤثر 

بشكل مباشر او غير مباشر على جوانب النمو المختلفه 

يا كغيرهم من للفرد،ولكن البد من اإلشارة الى ان المعوقين بصر

األفراد ليسوا مجموعه متجانسة، اذ ان بينهم فروقا فردية 

،ويختلفون فى خصائصهم واحتياجاتهم تبعا لطبيعة الصعوبة 

البصرية ودرجتها والسن والبيئة المحيطه بالفرد المصاب وتسهم 

الخدمات المتوفرة للمعاقين بصريا وأساليب التعامل معهم ونوعية 

م بدرجة كبيرة فى تشكيل خصائصهم النفسية الرعاية المقدمة له

 .واالجتماعية واألكاديمية 

 اوال الحاجات النفسية: 

 الحاجه للتجاوب العاطفى  -

 الحاجة للنجاح واإلنجاز  -

 الحاجة الى التقدير والمكانة االجتماعية -

 الحاجة الى االنتماء -

 الحاجه الى االحساس بالمسؤلية ازاء الغير -

 الحاجة الى االمان  -

وضحت  الدراسات بأن االشخاص المصابين بضعف وأ

البصر جزئيا يعانون من صعوبات اكثر فى التطور النفسى 

واالجتماعى مقارنة بفاقدى البصر كليا، وقد يكون السبب أن 

هذه الفئه يساء فهمها ويساء تشخيصها  فهم عرضة لالكتئاب 

 والمشاكل النفسية .

 ثانيا الحاجات االجتماعية: 

 ى تكوين عالقات اجتماعيةالحاجة إل -

 الحاجة إلى اكتساب خبرات جديدة  -

 الحاجة إلى العمل  -

 الحاجة إلى تدريب الحواس -

فالتوافق االجتماعى للمعوق بصريا يتاثر بفرص التفاعل 

االجتماعى المتاحه من جهه ودرجه تقبل او تكيف الفرد مع 

 اعاقته من جهه اخرى .

 صريا:ثالثا الحاجات التربوية للمعاقين ب 

الحاجة الى التدريب على مهارات القراءة والكتابة  -1

 بطريقة برايل 

عدم القدرة على تعلم القراءة والكتابة بالطريقة العادية .فبحكم 

عدم قدرتهم  على رؤية الحروف ،اليستطيع المكفوفون أو 

ضعاف البصر تعلم القراءة والكتابة كمايتعلمها المبصرون 

مهارات بطرق غير عادية وأهم ممايستدعى تعليمهم تلك ال

  Brailleهذه الطرق طريقة برايل 

 ضرورة تدريب الحواس األخرى  -2

وهى الحواس المتبقية مثل حاسة السمع واللمس والشم 

والتذوق التى البد من التدريب على تنميتها فى وقت مبكر من 

 عمر الطفل المعاق بصريا .

 الحاجه الى التدريب على التنقل والتوجيه :  

إن قدرة الكفيف على االنتقال فى البيئة تعتبر من اهم العوامل 

التى تعزز استقالليتها ألن الحركة تعتبر أحد المظاهر الهامة 

فى حياة هذا الشخص ألنهاتوفر له الثقه بالنفس و الحرية 

وتكيفه مع مجتمعه واندماجه فى األنشطه المختلفة مما يوفر 

اجهها فى الحياة اليومية،وحيث له تعلم استكشاف البيئة التى يو

أن خبرة الكفيف البصرية بالبيئة الفيزيائية محدودة جدا ان لم 

تكن معدومة فإن تنقله وحركته من مكان الخر يتطلب منه 

االعتماد على حواسه األخرى والتدريب على استكشاف معالم 

البيئة ،وكلما زاد عدد المواقف التى يتعرض لها 

نوعها كلما سهل عليهم تفسير معالم هؤالءاألطفال وزاد ت

البيئة وتركيباتها التى يواجهونها ،فبعض هذه التركيبات ثابت 

والبعض االخر يقبل الحركه فالجدار ثابت فى حين أن الباب 

يمكن أن يتحرك ،بعض العالقات الواضحة فى البيئة 

سلم المبانى( تعتبر دالالت يستطيع الكفيف -)رصيف الشارع

فهى عالمات مميزة فى تحديد موضعهم توقع وجودها 

والمواقع التى يتحركون إليها ،فمن الواجب تدريب هؤالء 

األطفال على تطبيق هذه المعلومات واستخدامها فى خبرات 

ومواقف جديدة والبد ان يمتد هذاالتدريب وفهم المعالم 

المحيطة وإدراكها إلى البيئة المدرسية والبيئة المحلية 

 ة ثم تزداد شيئا فشيئا.المحيطة والقريب

فهو يعنى مقدرة واستعداد الشخص  Mobilityأما التنقل 

وسهولة حركته وانتقاله فى بيئته الخاصة به كما يحدث فى 

القراءة والجلوس واالستدارة فى المكان ،وعملية التنقل 

تتضمن مكونين هامين هماالتعرف العقلى أو التوجه العقلى 

Mental Orientationة الشخص على التعرف وهى قدر

على محيطه وعالقة الحيز معه ،والمكون الثانى هو التحرك 

المادى من مكان إلى اخر ،وبالتالى فإن التعرف أوالتوجه 

ن للتنقل وليست العقلى والتحرك)الحركة(همامكونان رئيسيا

مكونات منفصلة ويعتمد التنقل على هذين المكونين بعضهما 

البعض مع أنهما ليسا شيئا واحدا ،فقد يكون الفرد قادرا على 

التنقل بمهارة ولكنه اليعرف طريقه جيدا وقد يعرف الفرد أين 

هو ولكنه غير قادر على التنقل بأمان فى البيئه ومن ثم يحتاج 

مهارات التعرف والتنقل حتى يتمكنوا من  المكفوفون إلى كل

السفر باستقاللية فى أى بيئة مألوفة أو جديدة غير مألوفة 

وذلك بأمان وكفاءة وفاعلية ممايؤثر إيجابيا على 

 (1شخصيتهم.)

 الحاجة إلى التدريب على األنشطة الحياتية المختلفة 

يجب تدريب الكفيف على مهارات )اللبس واالهتمام بالمظهر 

لنظافة العامة .....الخ(باستخدام استراتيجيات خاصة وا

 وأدوات خاصة به.

الحاجة إلى وسائل تعليمية خاصة تتناسب طبيعه  -3

 اإلعاقة البصرية :

وتتضمن أدوات وأجهزة يستخدمها المكفوفون كالوسائل 
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المعينة على الحركة وقد سبق الكالم عنها وكذلك الوسائل 

،واألوبتاكون وهو جهاز التعليمية مثل العداد الحسابى 

الكترونى لتحويل المادة المكتوبة إلى كلمات وأحرف بارزة 

يقرؤها الكفيف ،ومن األجهزة المعينة لضعيف البصر 

التلسكوبات والمكبرات التى تصمم خصيصا للقراءة وأعمال 

النسيج والميكروسكوبات ،وكل هذه األدوات والمعينات 

مثل مطلبا وحاجة تربوية يحتاجها ذو اإلعاقة البصرية حيث ت

 (1له.)

 أمثله لبعض تصميمات السجاد التفاعلى:

 
 3شكل 

 
 4شكل 

 
 5شكل 

 
 6   شكل

 ثانيا اإلطار العملى للبحث 

 يهدف الى انتاج عينات سجاد تفاغلى بمالمس مختلفة

 مواصفة الماكينة  

UCL83اصدار 

 LPM32-VDWموديل

  320/2shotمشط 

 98/2004بلد الصنع بلجيكا

  درجات لونية( 4لون )  8عدد االلوان 

 

 

التوزيع اللونى لحامل البكر بالسجادتين العلوية يوضح  7شكل 

 (3والسفلية)

 1872لتصميم بيت موندريان cut and loop  أ( تقنية

 
 1872 تصميم بيت موندريان8شكل 

 
 pileواالرضية وبرية   loopالسجادة المنفذه حيث الكتابة  9شكل 

 يب المستخدمة النتاج العراوى المقفولة وتركيب حشوها التراك
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احدهما ميكانيكى واخر SOLENIED 2 بالعلم ان لكل شنكل 

 كهرباء العطاء الحركات االتية

 T Loopللوب العلوى  -1

  

  

 B Loopللوب السفلى -2

  

  

 B floatingللحشو بالسجادة السفلية -3

  

  

 T floatingللحشو بالسجادة العلوية  -4

  

  

 اما للجزء الوبرى تم استخدام التركيب كما بالشكل 

  

  

4 3 2 1 

   

4 3 2 1 

                

   

                

                

   

                

                

   

                

                

   

                

                

   

                

                

   

                

                

   

                

                

   

                

                   

  

 2وبرة لون

       

 1وبرة لون

  4 3 2 1 

   

4 3 2 1 

                

   

                

                

   

                

                

   

                

                

   

                

                

   

                

                

   

                

                

   

                

                

   

                

                   

  

 4وبرة لون

       

 3وبرة لون

حشو للسجادة  2يصبح لون   PILEللوبره  1بتكوين لون   -  

 حشو للسجادة العلوية 4و 3السفلية ولون 

حشو للسجادة  4يصبح لون   PILEللوبره  3لون وبتكوين  -

 حشو للسجادة السفلية 2و 1العلوية ولون 

 flat and loopتقنية  ب (

 
 flat and loop ةتصميم بيت موندريان بتقني10شكل 

 
 flat and صورة مقربة لكتابة برايل البارزة بتقنية 11شكل

loop 

للسجادة العلويه  كل ثمانى  flatويكون  تكرار التركيب ال

 حدفات  كالتالى 

 
 loop and flatج( تقنية 

 
 loop and flat تصميم بيت موندريان بتقنية12شكل 
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 loop and ئرة بتقنيةصورة مقربة لكتابة برايل الغا13شكل 

flat 

د( إستخدام خيوط ذات  خواص حرارية مختلفة اثناء التجهيز 

 النهائى )خيط الشرينك  (.

 مواصفة الماكينة

 نول المانى الصنع 

 7لون 8و 500مشط 

 دنير  1200ولون الشرينك1400الوان وبرة نمرة   دنير 

 م5عرض 

 سم120*80ابعاد العينات 

 مترى11وت نمرة ح/سم  من خامة ج7حدفات 

  مم للوبره10ارتفاع 

 1872 اوال تصميم بيت موندريان

 
 تصميم بيت موندريان14شكل

 
 التصميم بعد التنفيذ15شكل 

 16ا شكل ثانيا تصميم حديقة االورمان ووصفه

 
 16شكل 

 
 التصميم بعد التنفيذ 17شكل

 

 
 د صورة مقربة لكتابة برايل الغائرة بتقنية18شكل 

وضح بالتجارب المنفذه فمن خالل تجربة ) أ ( تم وكما هو م

لتصميم ملمسى cut and loopاستخدام تقنية  دراسة امكانية

 مختلفين لكتابة برايل.

 flat andومن خالل تجربه )ب(تم تنفيذ كنابة برايل البارزة بتقنية 

loop 

وبتجربة )ج(تم تنفيذ كتابة برايل الغائرة بتقنية تكون االرضية 

 لقة والكتابة غائرة عراوى مغ

اما بتجربة )د( تم دراسة إستخدام خيوط ذات  خواص حرارية 

مختلفة اثناء التجهيز النهائى )خيط الشرينك  (للحصول على كتابة 

 . برايل غائرة

وللتحقق من فاعلية التجربة وافضل التجارب تم عمل استبيان  

 يشتمل على تقييم التصميمات من خالل محورين :

 لجمالى لمتخصصى االعاقةالبصريه الجانب ا -1

 الجانب الوظيفى لضعاف البصروالمكفوفين -2
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 للتحقق من التجربة باحدى المكفوفات 19شكل 

 
 للتحقق من التجربة باحدى ضعاف البصر 20شكل 

ومن خالل التعامل االحصائى مع البيانات التى توافرت من 

 . تم عرضهااالستبانه تم التوصل الى مجموعة من النتائج التى ي

نتيجة استطالع اراء متخصصى االعاقه وضعاف البصر والمكفوفين حول تحقيق تصميمات البحث المنفذه لمعايير  1جدول رقم 

 التصميم الجيد

 الجانب الوظيفى الجانب الجمالى االستجابة

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %51.4 108 %52.6 110 موافق جدا

 %27.6 58 %27.7 58 موافق

 %20 42 %15.7 33 محايد

 %0.95 2 %3.8 8 غير موافق

 
 رسم بيانى يوضح نتيجة استطالع االراء 21شكل 

 
 نسبة نتيجة نتيجة إستطالع آراء متخصصى االعاقه البصرية  وضعاف البصر حول الجانب الجمالى 22شكل 

نتيجة إستطالع االراء حول الجانب  –يتضح من الشكل نتيجة

 فى تصميمات المحور الثانى)السجاد التفاعلى( الجمالى

% من متخصصى االعاقه البصرية  موافقون جدا 52.36 -1

على تحقيق الجانب الجمالى تصميمات المحور 

 الثانى)السجاد التفاعلى(

% من متخصصى االعاقه البصرية موافقون على 27.60 -2

تحقيق الجانب الجمالى تصميمات المحور الثانى)السجاد 

 (التفاعلى

% من متخصصى االعاقه البصرية  محايدون على 16.10 -3

تحقيق الجانب الجمالى تصميمات المحور الثانى)السجاد 

 التفاعلى(

% من متخصصى االعاقه البصرية غير موافقون 3.80 -4

على تحقيق الجانب الجمالى تصميمات المحور 

 الثانى)السجاد التفاعلى(

 
تخصصى االعاقه نسبة نتيجة نتيجة إستطالع آراء م 23شكل 

 البصرية  وضعاف البصر حول الجانب الوظيفى

نتيجة إستطالع المكفوفين وضعاف  –يتضح من الشكل نتيجة

البصر حول الجانب الجمالى فى تصميمات المحور الثانى)السجاد 
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 التفاعلى(

% من متخصصى االعاقه البصرية  وضعاف البصر 44.90 -1

صميمات المحور موافقون جدا على تحقيق الجانب الجمالى ت

 الثانى)السجاد التفاعلى(

%من متخصصى االعاقه البصرية  وضعاف البصر 36.61 -2

موافقون على تحقيق الجانب الجمالى تصميمات المحور 

 الثانى)السجاد التفاعلى(

% من متخصصى االعاقه البصرية  وضعاف البصر 17.40 -3

محايدون على تحقيق الجانب الجمالى تصميمات المحور 

 السجاد التفاعلى(الثانى)

%  من متخصصى االعاقه البصرية وضعاف البصر 0.82 -4

غير موافقون على تحقيق الجانب الجمالى تصميمات المحور 

 الثانى)السجاد التفاعلى(

 :  Resultsالنتائج 
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