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Abstract  Keywords 
 حدیثة ومتنامیة توجھات و جدیدة نظر وجھات تبني العالم دول على الدولیة االقتصادیة التحوالت فرضت

 ما ھذا أنواعھ، بجمیع الخاص لإلستثمار اإلعتبار أدى الى إعادة ذلك .األصعدة جمیع للتنمیھ المستدامھ على
ً  أفرز ً  نمطا  كبیرة بقدرة تمتاز والتي والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات قطاع األعمال وھو مجال في جدیدا
 وخاصة العالم دول جمیع أدركت ولقد.االقتصادي، یشھدھا النشاط التي التغیرات ھذه مع السریع التأقلم على

 تلك بین الكبیر النسبي االعتبار التفاوت بعین آخذین المتوسطة و الصغیرة المؤسسات منھا أھمیة نامیةال
 ھنا المال، ومن حیث رأس من النامیة البلدان في بوضعیتھا قیاسا المتقدمة الصناعیة البلدان في المؤسسات

یة وكیفیة التأقلم مع االوضاع الحالیة، التنم لتحقیق مناسبة إیجاد وسیلة فى كیفیة البحث مشكلة تلخیص یمكن
وذلك من خالل تسلیط الضوء علي إحدي الصناعات الصغیرة وھي صناعة السجاد نصف الیدوي لزیادة 

كنموذج  hand tuft)(ویھدف ھذا البحث إلى إلقاء الضوء على السجاد النصف یدوي . دخل األسرة المصریة
یان اآلثار االقتصادیة لھ على االقتصاد المصري، وذلك من خالل للصناعات الصغیره والتنمیھ المجتمعیھ، وب

 إستغالل الموارد بكیفیة النقاط المتعلقة مجموعة تصمیم معلقات نسیجیة باستخدام إسلوب الھاند تافت لتحقیق
األجیال المستقبلیة، وبذلك تتضح أھمیة البحث في توضیح مدى االرتباط  متطلبات على والمحافظة المتاحة،

مما یساھم ذلك بشكل كبیر فى خلق فرص عمل .ین نجاح المشروعات الصغیرة وتحقیق التنمیة االقتصادیة،ب
المنھج االستقرائي من  على البحث منھجیة للشباب و زیادة دخل األسرة وإنعاش االقتصاد المصرى، وتعتمد

) السجاد النصف یدويالمشروعات الصغیرة وصناعة ( خالل تجمیع المعلومات المرتبطة بموضوع البحث
معلقات  4إنتاج عدد  فى وتوظیفھا والتطبیقیة الفنیة التجارب والربط بین كال منھما، والمنھج التجریبي بإجراء
 ، وقد أسفرت الدراسة عن بعض النتائج أھمھاhand tuftنسجیة مستوحاة من الفن الشعبي ومنفذة بأسلوب 

ً للتواؤم  المشروعاتمن  تعد) عات الصغیرةكنموذج للمشرو(إن تطبیق مثل ھذه المشروعات  األكثر استعدادا
 لھ دور معلقات نسجیة تصمیم مجال فى اآللى الحاسب إمكانیات استخدام إنو والتوافق مع ھذا الوضع الراھن

  .معاصرة مستحدثة برؤیة تصمیمات تكارإب فى المصمم ویدعم العملیة التصمیمة یثرى
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Hand Tuft Carpets 

  معلقات 
Hangings 

  مشروعات صغیره 
Small Enterprises 

 تنمیھ مجتمعیھ
Community Development 

  

Paper received 9th August 2019,  Accepted 4th September  2019,  Published 1st of October 2019 
  

:Introduction  
والمتوسطة أحد المكونات الھامة لبرنامج  تعد المشروعات الصغیرة

اإلصالح اإلقتصادي وتحریر التجارة الذي تقوم بھ الحكومة 
 الحكومة قبل من المبذولة الجھود من الرغم المصریة بتنفیذه، وعلى

لم  حتي اآلن أنھ إال والمتوسطة الصغیرة المشروعات دعم أجل من
فرص  خلق فى المشروعات تلك مساھمة من المثلى االستفادة یتم

وزیادة دخل األسرة المصریة، حیث انھ  اإلنتاجیة وتحسین العمل
التي تواجھھا المشروعات الصغیرة  المنافسة تزاید في ظل

 تلك فأن والمتوسطة سواء في االسواق المحلیة أو أسواق التصدیر
 كفاءة مستوى ورفع المنتج جودة تحسین علیھا یتعین المشروعات

، ومن أجل تحقیق ھذا الھدف یلقي البحث الضوء )1(اإلنتاجیة الوحدة
علي صناعة السجاد أو المعلقات نصف المیكانیكیة أو النصف 

 ).hand tuft(یدویة 
Statement of the problem 

 فى ظل الظروف االقتصادیة الراھنة ظھرت بعض المشاكل لدي
األسر المصریة منھا تدني مستوي دخل الفرد، لذا نحاول إیجاد 

التنمیة وكیفیة التأقلم مع االوضاع الحالیة،  لتحقیق مناسبة وسیلة
وذلك من خالل تسلیط الضوء علي إحدي الصناعات الصغیرة وھي 

 . صناعة السجاد نصف الیدوي لزیادة دخل األسرة المصریة
Significance 

  :تضح أھمیة البحث في النقاط التالیةت
غیرة  .1 روعات الص اح المش ین نج اط ب دى االرتب یح م توض

  .وتحقیق التنمیة االقتصادیة

ویر  .2 ة لتط ول الممكن ات والحل ن المقترح ة م دیم مجموع تق
  .وتفعیل دور المشروعات الصغیرة

صناعة السجاد أو المعلقات نصف  على الضوء القاء .3
 اإلبداعیة الصناعات من كنوع یةالمیكانیكیة أو نصف الیدو

 .الصغیرة الیدویة
خلق  فرص عمل جدیده للشباب وانخفاض نسبھ البطالھ،  .4

مما  یساھم ذلك بشكل كبیر فى زیادة دخل األسرة و انعاش 
  .االقتصاد المصرى  

Hypothesis 
ً في خلق فرص  .1 ً إیجابیا تلعب المشروعات الصغیرة دورا

  . ي تقلیل معدل البطالةعمل جدیدة، وبالتال
تسھم المشروعات الصغیرة في تحسین مستوى الدخل  .2

  . وبالتالي الحد من الفقر
  .المشروعات الصغیرة تُعَد فرصة لالستثمار اآلمن .3

 Methodology 
  یعتمد البحث على إسلوب التحلیل االستقرائي والتجریبي

Theoretical Framework 
والمتوسطة ولكن من  الصغیرة المشروعاتیر وصف من الیس

ً على المستوى الدولي بل وحتى  ً مقبوال العسیر تعریفھا تعریفا
الف في الھیاكل االجتماعیة اإلقلیمي، ویعزي ھذا إلى االخت

ً عن تباین المعاییر في  واالقتصادیة من دولة إلى أخرى، فضال
تحدید األسس التي یتم بموجبھا تحدید شكل المشروع ومنھا البیانات 

ً في ھذه  اإلحصائیة التي تستخدم في تعریفھا، حیث أن ھناك نقصا
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والمتوسطة سیظل  الصغیرة المشروعاتالبیانات ولذا فإن تعریف 
ً، إال أن المتخصصین یقرون بوجود أسلوبین یمكن  متباینا

یعتمد على : استخدامھما لتعریف مثل ھذه المشروعات األول
توضح الفروق األساسیة بین األحجام المختلفة الصفات النوعیة التي 

. للمشروعات مثل نمط اإلدارة والملكیة والفنون اإلنتاجیة المتبعة

باألخذ بالمؤشرات الكمیة مثل العمالة ورأس المال، وفي : والثاني
شركة أو منشأة فردیة تمارس كل  الصغیرةمصر یقصد بالمنشأة 

نشاطا اقتصادیا إنتاجیا أو تجاریا أو خدمیا وال یقل رأسمالھا 
المدفوع عن خمسین ألف جنیھ وال یجاوز ملیون جنیھ وال یزید عدد 

  .)11(،)8(،)7(،)2( العاملین فیھا علي خمسین عامال

  
  تصاديیوضح دور الصناعات الصغیرة والمتوسطة كمحرك للنمو االق) 1(شكل 

المشروعات الصغیرة في كثیر من الحرف  مجاالت و تتنوع
 من أكثر الذي یعد النسیج فنون مجال بینھا من والتى والفنون

إنتاجھا  یتصل والتي )6( الیومیة بالحیاة إرتباطا التطبیقیة المجاالت
 انتاجیة آفاق تحقیق في منھا تنمیتھ واالستفادة على لتساعد بالمجتمع

 ،)1شكل ( والمجتمع  للفرد االقصادي النمو في ساھمواقتصادیة ت
صناعة   وتعتبر كبیرا منھا، عامة نصیبا بصفة للنسیج كان والتي

 شھدت التي النسیجیة االستھالكیة الصناعات أفرع أحد السجاد
ً  تطورا ، ویعتبر السجاد )13(،)3(السنوات األخیرة خالل ملحوظا

االسالیب المستخدمة ھو أحد )  Hand Tufting( نصف الیدوي 

في المعلقات ومفروشات األرضیة وقد انتشر استخدامھ بشكل 
واضح في اآلونة األخیرة، وھو في الواقع یعتبر أسلوب تطریز 
أكثر منھ أسلوب نسجي ألنھ یحتاج إلي نوعیة معینة من القماش 
لنسیج األرضیة یتم إضافة السطح الوبري إلیھ حتى نحصل علي 

والسطح الوبري یتم تكوینھ عن طریق أداة خاصة  السجادة المطلوبة
تقوم بغرز الخیوط الخاصة بالوبرة داخل )  2شكل( تسمي المسدس 

  . نسیج األرضیة المشدود علي البرواز
  

  
  یوضح المسدس الذي یقوم بغرز الخیوط الخاصة بالوبرة داخل نسیج األرضیة)  2( شكل 

  :.ماكینة عمل الوبرة نصف الیدوي
بارة عن المسدس الخاص بغرز الوبرة وبرواز یتم تثبیت ھو ع

قماش األرضیة علیھ، والمسدس متصل بالبراوز عن طریق جھاز 
اتزان ویتم تحریك المسدس علي سوستھ وقضبان لسھولة التحكم 
فیھ إلي أسفل وإلي أعلي وأیضا إلي الیمین والیسار، وتقوم فكرة 

لوب ضغط الھواء حیث غرز الوبرة الیدوى علي أساس استخدام أس

یتم تغذیة حزمة الغزل من خالل إبرة مجوفة بالمسدس، وھذه اإلبرة 
تخترق نسیج األرضیة المشدودة علي البرواز من جھة ظھر 
السجادة، ویعمل الھواء المضغوط علي دفع الخیوط إلي وجھ 

  .السجادة
یتم التحكم في طول الوبرة عن طریق نوع اإلبرة وقطر عجلة 

مكن تعدیلھما للحصول علي األطوال المطلوبة للوبرة، كما التغذیة ی
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غرزة في  2000إلي  50یمكن ضبط الماكینة علي أي سرعة من 
الدقیقة وعند االنتھاء من عمل صف من الوبرة یقوم النساج بالبدء 
في عمل صف جدید وھكذا كل لون علي حده وحتي االنتھاء من 

  .اجمالي السطح الوبري
كینة في عمل الوبرة إما مقصوصة أو عراوي وھي تستخدم ھذه الما

مم، ویمكن تعدیلھا الخراج حزم وبریة  6مزودة بمسارغزل مقاس 
أجزاء من ھذه  3مم ، وبتغییر  45إلي  16مقصوصة ارتفاعھا من 

مم، وبذلك ویمكن استخدامھا  5أو  4اآللة یضاف مسارغزل قطر 
م حزم صوف مقاس إلنتاج تصمیمات دقیقة أو شدیدة الدقة باستخدا

( سم، ومن الممكن إنتاج الوبرة غیر المقصوصة  25و 16و 12
بانتزاع سكینة  القص من اآللة ، وذلك في حالة عمل ) عروة 

  .عینات أو ألغراض األختبار ولكن لیس للعمل في خط اإلنتاج 
  :.زرع الوبرة في القماش

رة یمكن الحصول علي أطوال مختلفة لطرفي الغرزة بتغییر األب
وعجلة تغذیة الخیط ویعمل مسدس زرع الغرز بالھواء المضغوط 

حیث یمر الخیط علي عجلة تغذیة الخیط یمر بعدھا داخل األبرة 
 3شكل ( التي تعمل بدورھا علي دخول الخیط في القماش المرسوم

عن طریق دفع الھواء المضغوط للخیط ویرتبط طول األبرة ) 
ة ببعض حیث نحصل علي طرفین متساویین أو غیر وعجلة التغذی

متساویین للغرزة حسب السرعات  كما یجب أن یستخدم ضاغط 
  .ضغط جوي  7-4لیعطي  Compressorھوائي 

  
  یوضح طریقة زرع الوبرة في القماش)  3( شكل 
  :. لصق السجادة

یتم لصق السجادة من جھة ملئھا بالغرز أي من ظھرھا وذلك 
وترش اما بمسدس ھوائي ، أو تدھن  Latexالصقة  باستخدام مادة

بفرشاه عریضھ ، ویمكن استخدام الكاوتشوك الطبیعي أو بعض 
المواد الراتنجیھ التي تنتجھا شركات الصباغة والتجھیز ویحتاج 

كیلو  1جرام إلي  750المتر المربع لتغطیة من الكاوتشوك من 
 4-2غرفة من جرام وتترك السجادة حتى تجف في درجة حرارة ال

ساعة والغرض من عملیة اللصق ھذه ھو تثبیت الغرز مع بعضھا 
ومع القماش المشدود حتى ال تنسلخ الغرز من القماش مع 

  .األستعمال
یتم بعد ذلك تغطیة الطبقة الالصقة بقماش قطني أو بقماش مصنوع 

من خیوط البولي أستر والغرض من ذلك إعطاء مظھریة جیدة 
لك عدم ظھور الطبقة الالصقة للعین ومنع لظھر السجادة وكذ

خروج وإنزالق الغرز من القماش ، في حالة إستخدام بعض أنواع 
یمكن تعریض الطبقة الالصقة )  Resin( من الراتنجات التكاثفیھ 

إلي لمبة تسخین بواسطة األشعة تحت الحمراء لضمان إتمام عملیة 
  ).البلمرة ( التكاثف 

  :.قص وتسویة السطح الوبري
بعد اإلنتھاء من عملیة زرع الغرز في القماش المشدود ولصقھ 

بالمادة الالصقة وتغطیتھ بقماش آخر یتم قص أطراف القماش بعد 
بالمادة ) سم 5(سم من حافة السجادة ثم تدھن األطراف  5ترك 

الالصقة أو ترش وتثني علي ظھر السجادة ثم تضغط علیھا حتى 
ً ویتم بعدھا قص الوبرة تثبت وتترك الحافة حتى تجف تم اما

بواسطة ماكینھ قص الوبرة المعدة لذلك حتى نحصل علي طول 
متساوى لوبرة السجادة ویراعي عند استخدام ماكینة القص أن یبدأ 

 –حسب تعلیمات الشركات المنتجھ للماكینة  –من الجھة الیسري 
بدون ضغط علي الماكینة ویتم القص عدة مرات إذا لزم األمر حتى 

  .)15(،)14(حصل علي تساوى في طول الوبرةن
  :. الــــحـفر

ھذه العملیة إختیاریة ، ویتم فیھا حفر الخطوط الفاصلة بین 
ً كذلك حفر خطوط األشكال والوحدات  ً غائرا المساحات حفرا

والعناصر المرسومھ بإستخدام المقص الیدوي أو ماكینة الحفر 
ً ، والغرض من ھذه  العملیة ظھور وبروز الخاصة أو األثنین معا

عناصر التصمیم كما ھو متبع في سجاجید الشنواه الصینیة الیدویة، 
ویتم بعد ذلك تنظیف السجاده بالھواء المضغوط كما یتم مرة أخري 

  .قص الوبرة إذا لزم األمر ألعطاء مظھریة جیدة للسجادة
ٌي اإلطار   : التطبیق
  الفنى للتصمیمات التحلیلٌ 

ستعانة بالزخارف الشعبیة، وقد حرص لعمل التصمیمات تم اال
المصمم علي إیجاد تناغم وترابط كبیر بین الخلفیة والعناصر 

المكونة للتصمیم وكأنھم كیان واحد، مما حقق ترابط ووحدة للعمل 
الفني ككل، كما نجد ظھور للظل والنور في بعض األماكن 

إلیھ وبإستخدام الكومبیوتر تم إعطاء تأثیر وملمس للتصمیم یضیف 
نفحة من روح العصر ویساھم في ثراءه وجود عالقة ذات داللة 

إیجابیة بین إستخدام التأثیرات الفنیة للمالمس السطحیة لتقنیة الرسم 
المباشر والتقنیات الفنیة لبعض برامج الكمبیوتر مما یحدث تطورا 

فى ھذا المجال ویزیل الكثیر من العوائق التى یمكن أن تقف فى 
   )4( بما یوفره الحاسب اآللي من إمكانیات سبیل المصمم

اللون األزرق ودرجاتھ : األلوان المستخدمة في التصمیمات 
والبنفسجي الفاتح والبرتقالي واألحمر واألصفر واألبیض 

  .واألخضر 

  
  )1(تصمیم رقم 
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  القطعة المنفذة)                                    4(تصمیم رقم 

كنموذج (ومما سبق نجد أن تطبیق مثل ھذه المشروعات 
ً للتواؤم  المشروعاتمن  تعد) للمشروعات الصغیرة األكثر استعدادا

والتوافق مع ھذا الوضع الراھن، والذي یتطلب سرعة االستجابة 
، فقد باتت فرصة )10(،)7(لمتغیرات السوق وحركة العرض والطلب

في البقاء والنمو أكبر بكثیر من فرص  الصغیرة المشروعات
الشركات الكبیرة والمؤسسات ذات الھیاكل الضخمة قلیلة المرونة 

  .)9(،2) (أمام متغیرات السوق
 الصغیرة المشروعاتھ ویعزى ھذا الدور المھم الذي تقوم ب

والمتوسطة إلى مجموعة من العوامل والخصائص التي تمیز ھذه 
  :المشروعات، وأھمھا

منتجة، وذلك أن نسبة  ـ قدرتھا على استخدام رأس المال بصورة
القیمة المضافة بھا إلى األصول الثابتة تعتبر أعلى من مثیالتھا في 

  .الكبیرة المشروعات
ـ إمكانیاتھا العالیة في تعظیم مواردھا المالیة والبشریة من خالل 

حیث یؤدي إمعانھا في  تخصصھا الشدید وصغر حجمھا،
  .التخصص إلى تخفیض تكالیف اإلنتاج

ـ ارتفاع قدرتھا على التطویر واالبتكار، وذلك الرتفاع قدرة 
  .)12(،)5(أصحابھا على االبتكارات الذاتیة في مشروعاتھم
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وجیھ وإرشاد رواد األعمال من الشباب والفتیات التدریبیة، وت
 .إلقامة مشروعات متوسطة وصغیرة ومتناھیة الصغر

توفیر فرص تسویقیة الكترونیة للمشروعات من خالل  .2
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كیفیة اختیار المشروعات الصغیرة، وتوجیھ الشباب إلى 

 .مشاریعھم الصغیرة
اح  .4 ات نج ر لمعوق اف المبك ى االكتش ل عل رورة العم ض
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 .مواإلداریة إلقامة مشروعاتھ
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 لتلك تأمیني نظام خالل من المشروعات لتلك الحمایة توفیر .8
 .المشروعات

ألحجام المختلفة بعضھا إیجاد روابط بین المشروعات ذات ا .9
البعض بما یحسن من القدرة التسویقیة لھذه المشروعات 
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  .المشروعات الكبیرة
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