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The design of creative apparels employing leather ornamentation techniques 
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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
ات منذ العصر الحجري القدیم ومع تغیر الحیاة تطور األمر إلى إستخدام شرائح العظم إستخدام اإلنسان البدائي جلود الحیوان

وفي العصر الفرعوني إستخدم  .واألشواك لشبك الجلود بإحكام حول الجسم ثم الحیاكة عن طریق عمل ثقوب بآلة حادة
ً وظیفیة وجمالیة متنوعة ولإلستفا دة من طبیعة الجلود من حیث شكلھا المصري القدیم الجلود بشكل واسع لیخدم أغراضا

وملمسھا وسمكھا وطبیعتھا الممیزة فقام بتولیفھا من خامات حیوانیة أخرى، كما إستخدم أسالیب متعددة لزخرفة الجلود مثل 
مما سبق یتضح أن الجلود كانت من أول الخامات التي شكلت على  .التدكیك والتطریز وغیرھا من األسالیب التشكیلیة للجلود

 .لجسم البشري، وعلى ھذا بدأ البحث في ھذا المجال إلنتاج مالبس جلدیة ذات جودة عالیة تتفق مع مواصفات الجودة العالمیةا
ً إعداد أنواع كبیرة بمواصفات متنوعة وألوان متعددة، مما جعل  ً، فقد أمكن حدیثا ً كبیرا وقد تطور الجلود الطبیعیة تطورا

ولذلك تھدف الدراسة إلي دراسة  .تكار تصمیمات جدیدة جدذابة تسایر الموضة العالمیةمصممي األزیاء یستخدمونھا في إب
والجلود الصناعیة ) جلد الضأن -جلد الماعز(حیث تم إستخدام الجلود الطبیعیة  أنواع الجلود المستخدمة في المالبس الجاھزة

اللیزر والحرق والتطریز والطباعة الرقمیة على تلك الجلود، وكذلك الجلود الصناعیة الشبیھ بالطبیعیة ثم تم تنفیذ تفنیة الحفر ب
  .وإقتراح مودیالت من الخامات الجلدیة مزخرفة بأسالیب التشكیل المختلفة
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  :Introductionمقدمة 
تعتبر خامة الجلد من أھم الخامات  :الجلود الطبیعیة والصناعیة

الطبیعیة المستخدمة في تصنیع المالبس، كما تستخدم كجزء رئیسي 
فى بعض قطع المالبس مثل األكوال واألساور وغیرھا والتي تمثل 

كثیر من المالبس وتتنوع تقنیات حیاكتھا مع دعما واضحا في 
الخامات المختلفة وتتغیر ھذه التقنیات على حسب نوعیات الجلود 

  .المستخدمة لدعم المالبس
فمنذ فجر التاریخ واإلنسان یھتم بإستخدام جلود الحیوانات الخام 
وتحویلھا إلى مادة یستفید منھا في إحتیاجاتھ المختلفة كالمالبس 

جلود البقر، : ینة، وتتنوع مصادر الجلود الخام منھاوأدوات الز
الثور، اإلبل، الجاموس، والعجول الصغیرة والماعز واألغنام، كل 
ھذه الجلود لھا من التعامالت الخاصة حتى تعطي أقصى إستفادة 
منھا وكل نوعیات التقنیات كال على حده وذلك إلختالف خواص 

الحیوان الواحد ومراعاة وسمك وملمس الجلد من منطقھ ألخرى فى 
   )١(.الفروق بین جلود الحیوانات المختلفة

كما یطلق مصطلح الجلد الخام على ذلك الغطاء الذي وھبھ هللا 
سبحانھ وتعالى للحیوان لیقیھ من تقلبات الجو وھو خامة مرنة لینة 
سخیة تتمیز بقدرتھا على التحمل والمرونة إلى جانب المتانة ویتم 

اج والتصنیع بعملیات تحضیریة بھدف جعلھا غیر قابلة تطویعھا لإلنت
ویتكون الجلد من  )٢(.للتعفن والفساد وفي نفس الوقت لینة وسخیة

وھو الذى " Collagen"نوع بروتیني یعرف علمیا بالكوالجین 
المرونة، القوة، والمطاطیة، والقدرة : یعطي الجلد خصائص مثل

ینما البروزات مثل الشعر ب )٣(على التنفس، والقدرة على التطویع
 .والزوائد األخرى تتركب من أنواع أخرى من البروتینات

عیوب  :ھناك بعض العیوب تؤثر على جودة الجلد الطبیعي منھا
 -عیوب بعد الذبح -أثناء الذبح والتجھیز -الجلد أثناء تربیة الحیوان

وتتمیز الجلود . عیوب أثناء الدباغة -عیوب عند الحفظ غیر الصحیح
مدة طویلة دون أن یبلى، كما أنھ ال الطبیعیة بأنھا تصلح لإلستخدام 
  )٤(.یمتص الماء وسھل التنظیف

والجلود الطبیعیة یجب أن تمر بعدة مراحل حتى تكون صالحة 
مرحلة ما قبل (مرحلة التحضیر- مرحلة التجھیز:( لإلستخدام

 ، ومن أنواعھا)مرحلة ما بعد الدباغة- مرحلة الدباغة- )الدباغة
المستخدم في صناعة المالبس األجالسیھ، اللمیع، النابا، والشمواه، 

  . والكاموش، والسوفتي

ظھرت الجلود الصناعیة كبدیل للجلود الطبیعیة نتیجة التقدم 
التكنولوجي وقد تعطي الجلود الصناعیة نفس اإلمكانیات التشكیلیة 

ً الختالف ألوانھا وسمكھا ومالمسھا المتعددة الجلود  وتتمیز. نظرا
الصناعیة برخص ثمنھا وسھولة صناعتھا وتوافرھا باألسواق 
بكمیات كبیرة على ھیئة لفافات بأطوال مختلفة ویستخدم لقیاسھا 

  .المتر كما أنھا تتوافر بتخانات متعددة حسب اإلحتیاج
وتمتاز الجلود الصناعیة بالسمك والشكل الموحد في أى جزء من 

في الجلد الطبیعى ذي المساحة المحددة األجزاء وھذه میزة ال تتوافر 
غیر المنتظمة والمناطق المختلفة السمك والمتانة، ومن الطبیعي أن 
تختلف الخامات التي تنتج منھا الجلود الصناعیة بإختالف أنواع 

ومن أنواعھا جلود  )٥(.اللدائن وطرق تجھیزھا وإعدادھا صناعیاً 
  .المشمعات، والنایلون، والجلود النافذة

اك طریقتان رئیسیتان تستخدما في إنتاج الجلود الصناعیة، ھن
، واألخرى بإستخدام )PVC(عدید كلورید الفینیل  إحداھما بإستخدام
وتتمیز الجلود الصناعیة بأنھا خفیفة الوزن،  ).PU(عدید الیوریثان 

سھلة التنظیف، أقل تكلفة من الجلد الطبیعي، متوفر بأنواع وأشكال 
بلیزر، جلد (نواعھ المستخدم في صناعة المالبس ومن أ. )٦(متعددة

  .)٧()النوجا، سكاي، فیجان
خامة الحشو :  الخامات المساعدة في إنتاج المالبس الجلدیةومن 

ومن أشھر أنواع أقمشة البطانات المستخدمة في  .البطانات- )التقویة(
أقمشة السالیا، والسوراه، والساتان، التفتاه، : المالبس الجلدیة

فعند إختیار أقمشة البطانات البد أن تتسم بالنعومة  .راءوالف
واإلنسدال والتتجعد بسھولة حتى توفر الراحة للجسم وتسمح لھ 

  . بالتنفس
 :  تعددت طرق وأسالیب التشكیل على الجلود الطبیعیة والصناعیة

من أجمل الطرق المستخدمة في زخرفة الجلود :أسلوب التطریز-١
 )٨(.والرقیقة خاصة األنواع الخفیفة

ھو أسلوب زخرفى یعتمد على تداخل شرائط :أسلوب التضفیر-٢
  )٩(.من الجلد وفق أسالیب مختلفة لتعطى شكل الضفیرة

وذلك من خالل إضافة قطع من  ":األبلیك"أسلوب اإلضافة -٣
الجلد الملون بشكل تصمیمات زخرفیة مختلفة إلى سطح الجلد، 

  .   قیقة كجلود الماعز واألغنامویفضل إستخدام الجلود الخفیفة الر
ھو تفریغ مساحة ما من الجلد المراد :أو التطعیم أسلوب التفریغ-٤

مع مراعاة تماسك الوحدات المكونة للتصمیم بعد إزالة ھذه زخرفتھ 
واالن یتم عمل ھذا االسلوب اتوماتیكیا باستخدام ماكینة األجزاء، 
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    .اللیزر
ً ":الحیاكة"أسلوب الجدل -٥ ما تستخدم ھذه التقنیة في إنھاء غالبا

المنتجات الجلدیة، حیث یستخدم للجمع بین أكثر من قطعة جلدیة، 
ویشمل الجدل البسیط، الجدل المتقاطع، جدل السلسلة، جدل السراجة 

   .غیر المتصل وجدل السراجة المتصل
أسلوب زخرفي حیث یتم النسج على :أسلوب النسج أو التدكیك-٦

اء واللحمة، ویمكن اإلستفادة من التراكیب الجلد بأسلوب السد
  )٨(.النسجیة المختلفة إلعطاء تأثیرات فنیة متنوعة

تستخدم الشرابات لتزیین المنتجات الجلدیة :أسلوب الشرابات-٧
ً ما تتدلى على جانبي التصمیم أو  بأسالیب متنوعة، وھي دائما

ً ما تكون داخل التصمیم نفسھ   .أسفلھ، وأحیانا
  :رقأسلوب الح-٨

تستخدم ماكینة الحرق في الزخرفة على الجلد بإستخدام السنون 
المختلفة األشكال، والجلود المفضلة لھذه التقنیة ھي الجلود غیر 
ً على سطحھا تختلف  ً بنیا المصبوغة بألوان حیث یعطي الحرق لونا

ً لدرجة الحرق  .درجتھ تبعا
  :أسلوب الضغط-٩

ً الجلد  من أقدم األسالیب المستخدمة في تشكیل الجلد، ویستخدم دائما
  .الكواري السمیك لمالءمتھ لھذه التقنیة

   :لزخرفة الجلود" الزنب"إستخدام األقالم المعدنیة - ١٠
  .وتعتبر ھذه الطریقة أسلوب آخر للضغط على الجلد

  :أسلوب الطباعة- ١١
وسیلة لزخرفة سطح الجلود بألوان أخرى تختلف عن اللون 

  .األصلى المنفذ علیھ
ً تت عدد أنواع الحیاكات المستخدمة في حیاكة المالبس الجلدیة تبعا

لسمك الجلد ونوع الملبس والمظھر النھائي المطلوب باإلضافة 
 ً لألسلوب المتبع في تجمیع أجزاء الملبس وعالقتھ بالماكینة وأیضا

والحیاكات قد تكون بارزة وغیر بارز ویستخدم النوع األول . التكلفة
أم ) كجزء من مالمح التصمیم(لزخرفي للملبس لتحقیق الجانب ا

تجمیع أجاء (النوع الثاني فیستخدم لتحقیق الجانب الوظیفي 
، ویقصد بحیاكة أجزاء الملبس شبك وربط وتجمیع وتثبیت )الملبس

وتمكین أطراف الخامة مع بعضھا البعض بإستخدام اإلبرة والخیط 
  .أو بإستخدام الماكینة

حیاكة أن تتم بغرزة منتظمة تدوم بدوام ویقصد بالمظھر الجید لل
  .عمر الرداء وتتحمل تكرار مرات إرتداء الملبس

ولكي تتم الحیاكة بكفاءة یجب أن تكون ذات درجة مناسبة من الشد 
والمطاطیة والمتانة وتتالئم خواصھا مع خواص الخامة المراد 

  )١٠(.حیاكتھا وتكون بزوایا صحیحة إلتجاھات الحیاكات

ط الحیاكة من أھم العوامل المؤثرة على جودة المنتجات تعتبر خیو
الجلدیة لما لھا من تأثیر مباشر على قوة إحتمال المنتج أثناء 
اإلستخدام وھي طرف أساسي في العالقة التي تتكون بین اإلبرة 

  )١٣(.والماكینة والخامة والتي تتحكم في مستوى كفاءة عملیة الحیاكة
ولي إستر والقطن والحریر والبولي وھي تصنع من النایلون والب

بربلین وھذه الخیوط مجدولة ومشدودة وتستخدم في حیاكة 
المصنوعات الجلدیة بإستخدام الماكینة أو بالید وبعض األنواع 

  .المستخدمة بالید تكون مشدودة بالشمع إلعطاء قوة ومتانة أعلى
كما یوجد نوع آخر من الخیوط وھو الخیط السروجي یتمیز بأنھ 

  ) ٥(.سمیك ویستخدم في عمل الزخارف

أداء  :(ومن العوامل التي لھا تأثیر على قابلیة و جودة الحیاكة
الصعوبات التي تحدث أثناء الحیاكة  - قوة شد الحیاكة - الحیاكة

تلف - كشكشة وإنبعاج الخامة- ومنھا مشاكل في تكوین الغرز(
  ).بالخامة بطول خط الحیاكة

: الحیاكة عن طریق عدة عناصر، ھيویتم الحكم على كفاءة أداء 
إنزالق  - متانة الحیاكة- مرونة ومطاطیة الحیاكة- قوة شد الحیاكة(

، كما نجد ان العوامل التي )األمان والراحة في الحیاكة- الحیاكات
نمط غرزة - نمط خیط الحیاكة:(تؤثر على كفاءة أداء الحیاكة ھي

   )١١()التغذیة ونظام- نمط إبرة الحیاكة- نمط وصلة الحیاكة- الحیاكة
ولقیاس العوامل التي تؤثر على قابلیة الحیاكة یتم إجراء إختبارات 

قیاس قوة :(تجرى على الخامة بعد اإلنتھاء من عملیة الحیاكة مثل

- قیاس إنزالق الحیاكة- قیاس كشكشة الحیاكة- شد وإستطالة الحیاكة
 ).مظھریة الحیاكة- قیاس صالبة الحیاكة

  statement of the problem:مشكلة البحث 
ھل یمكن :في التساؤل التالي مشكلة البحثوبذلك یمكن صیاغة 

إستخدام تقنیات زخرفة الجلد في صناعة المالبس الجلدیة للحصول 
 على تصمیمات مبتكرة تتماشى مع خطوط الموضة؟

  :Objectivesأھداف البحث 
تصمیم وإنتاج مالبس جلدیة مزخرفة بتقنیات :ویھدف البحث إلى

  .ة لرفع القیمة الجمالیة للمنتجمتنوع
ولقد سعى البحث لتحقیق ھذه بإستخدام دراسة متمثلة في دراسة 
أنواع الجلود المختلفة وخواصھا وطرف إنتاجھا، ودراسة تأثیر 
التقنیات المستخدمة على األنواع المختلفة للجلود، ودراسة خواص 

بإختیار لدارسة الحیاكة للجلود المزخرفة بالتقنیات المختلفة، وقامت ا
بعض التقنیات وتنفیذھا على أنواع مختلفة من الجلود الطبیعیة 
 ً ً مختلفا والصناعیة ثم قامت الدارسة في إبتكار خمسة عشر تصمیما
ً من الجونلة بالخامات الجلدیة المختلفة، كما تم زخرفة الجلد  ومتنوعا

ر أنواع بالتقنیات المختلفة وإستخدام معالجات تشكیلیة مختلفة لتجاو
مختلفة من الجلود حیث اتبع البحث المنھج الوصفي مع إستخدام 

  .األسلوب التجریبي

   Hypothesis:فروض البحث
استخدام تقنیات مختلفة لزخرفة الجلود یؤثر على خواص  - ١

  .حیاكة المالبس الجلدیة
دراسة خواص حیاكة الجلود یساعد على توظیفھا بشكل مثالي  - ٢

  .في صناعة المالبس
دراسة األنواع المختلفة للجلود للتعرف على مدى امكانیة  - ٣

  .تنفیذ التقنیات المتنوعة على الجلود بأنواعھا

  :الدراسة التطبیقیة
قامت الدارسة بإختیار بعض التقنیات وتنفیذھا على أنواع مختلفة من 
الجلود الطبیعیة والصناعیة، وقامت الدارسة برسم مجموعة من 

ة مكونة من خمسة عشر تصمیم وتلوینھا التصمیمات المقترح
، حیث تم إختیار الجونلة )Adobe Photoshop(بإستخدام برنامج 

كأحد المنتجات الملبسیة وبدأت الدارسة في إبتكار تصمیمات مختلفة 
ومتنوعة من الجونلة بالخامات الجلدیة المختلفة، كما تم زخرفة الجلد 

شكیلیة مختلفة لتجاور أنواع بالتقنیات المختلفة وإستخدام معالجات ت
مختلفة من الجلود وذلك إلنتاج مالبس جلدیة عالیة الجودة 
والمظھریة ولرفع القیمة الجمالیة للمنتج، وتم عرض التقنیات المنفذة 
والتصمیمات المقترحة على محكمین متخصصین في مجال المالبس 

لى لمعرفة مدى القبول والرفض من قبل إستمارة إستبیان تحتوي ع
وتمثل أسوأ درجة إلى ) ١(میزان تقدیري بدرجات وتتدرج من نمرة 

  .وتمثل أفضل درجة) ٥(نمرة 
  :إجراءات الدراسة التطبیقیة

  .تحدید خامات الجلود الطبیعیة والصناعیة المستخدمة- ١
  .تحدید التقنیات المزخرفة على الجلود- ٢
في  تصمیم مجموعة مقترحة من المالبس الجلدیة والتي تمثلت- ٣

  ).تصمیم ١٥(الجونلة 
إعداد وتطبیق إستمارة اإلستبیان الخاصة بتقییم التقنیات المنفذة - ٤

  .من قبل المحكمین المتخصصین
إعداد وتطبیق إستمارة اإلستبیان الخاصة بتقییم التصمیمات  - ٥

  .المقترحة من قبل المحكمین المتخصصین
تخدام إستمارة وتم تقییم التقنیات المنفذة لتصمیمین مختلفین بإس

إستبیان إلستطالع رأي المحكمین المتخصصین وإشتملت إستمارة 
  :اإلستبیان أربعة محاور

  مدى تحقیق عناصر التصمیم مع التقنیة المنفذة:  ١المحور 
  إستخدام األلوان في تغییر مظھر التصمیم والتقنیة المنفذة- ١
لتقنیة إستخدام المالمس المختلفة في تغییر مظھر التصمیم وا - ٢

  المنفذة
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  تحقیق اإلتزان بین عناصر التصمیم والتقنیة المستخدمة - ٣
  تناسب التصمیم مع التقنیة المنفذة - ٤

  مدى مالئمة التقنیة المنفذة مع الجلود:  ٢المحور 
  .تناسب التصمیم مع التقنیة المنفذة على نوع الجلد المستخدم- ١
  .متالئم التقنیة المنفذة مع نوع الجلد المستخد- ٢
  .تناسق أنواع  وألوان الجلد المستخدمة مع التقنیة المنفذة- ٣
تنوع ألوان و أنواع الجلد في تغییر مظھر التصمیم والتقنیة - ٤

  المنفذة
  مدى تحقیق اإلبتكار والحداثة:  ٣المحور 
  .مالئمة التقنیات المنفذة للموضة الحالیة- ١
  .إحتواء التقنیات المنفذة على قیم فنیة وجمالیة- ٢
  .ظھور الحس اإلبداعي للتقنیات المنفذة- ٣
مساعدة التقنیات المنفذة على جذب اإلنتباه والتأثیر على  - ٤

  .اآلخرین
  مدى مالئمة التقنیات المنفذة في المجتمع المصري: ٤المحور 
  .قابلیة التقنیة للتنفیذ- ١
  .إقبال المستھلكین على التقنیات المنفذة- ٢
  .ة مالئم لرغبات المستھلكینالتصمیم المستخدم في التقنی- ٣
  .سھولة حیاكة المودیل مع التقنیات المنفذة- ٤
  .التقنیات المنفذة تناسب األذواق المصریة- ٥

كما تم تقییم التصمیمات المقترحة بإستخدام إستمارة إستبیان 
إلستطالع رأي المحكمین المتخصصین وإشتملت إستمارة اإلستبیان 

  :خمس محاور
  یق عناصر التصمیممدى تحق:  ١المحور 
  إستخدام األلوان في تغییر مظھر التصمیم- ١
  إستخدام المالمس المختلفة في تغییر مظھر التصمیم- ٢
  مساعدة الخط المستقیم في تغییر مظھر التصمیم- ٣
  تحقیق اإلتزان بین عناصر التصمیم المستخدمة- ٣

  مدى تحقیق أسس التصمیم:  ٢المحور 
  لتصمیمتحقیق النسبة والتناسب في ا- ١
  تحقیق التباین في التصمیم- ٢
  وضوح اإلتزان في التصمیم- ٣
  وضوح الترابط والوحدة في التصمیم- ٤

  مدى تحقیق اإلبتكار والحداثة:  ٣المحور 

  مدى مالئمة التقنیات المستخدمة مع الموضة- ١
  تحقیق قیم جمالیة بإستخدام التقنیات المختلفة- ٢
  ر والحداثةتتمیز التقنیات المستخدمة باإلبتكا- ٣
  مساعدة التقنیات المستخدمة على جذب اإلنتباه- ٤

  مدى مالئمة التصمیمات للمرأة في المجتمع المصري: ٤المحور 
  یتناسب التصمیم مع أذواق المرأة المصریة- ١
  یتناسب التصمیم مع العادات و التقالید- ٢
  یتناسب التصمیم مع أجسام المرأة المصریة- ٣
  ئح عمریة مختلفةیتناسب التصمیم مع شرا- ٤

  مدى مالئمة التقنیات المستخدمة مع الشكل البنائي: ٥المحور 
  تتناسب التقنیات المستخدمة مع الشكل الظلي- ١
  تتناسب التقنیات المستخدمة مع نوع الجلد- ٢
  یتناسب الشكل البنائي للتصمیم مع التقنیة المستخدمة- ٣
  یتناسب الشكل البنائي مع األلوان المستخدمة - ٤

ان أسلوب التقییم ھو تقدیر وصفي من خالل اإلجابة على أسئلة وك
وتمثل أسوأ ) ١(بدرجات وتتدرج من نمرة ذات میزان تقدیري 

  .وتمثل أفضل درجة) ٥(درجة إلى نمرة 
  :Resultsنتائج البحث 

الحظت الدارسة أنھ بتنفیذ تقنیة الحرق على جلد الماعز محل 
ضحة للعینة، كما الحظت أنھ الدراسة قد حدث إنكماش وكرمشة وا

كلما زادت أجزاء التصمیم المعرضة للحرق زادت كرمشة الجلد 
محل الدراسة، وبالتالي نستنتج أن جلد الماعز یتأثر بالحرارة 

عند تنفیذ تقنیة  - والسخونة المعرض لھما عند تنفیذ ھذه التقنیة
الحرق على جلد الضأن محل الدراسة الحظت الدارسة أنھ حدث 

ً مقارنة بجلد الماعز، وبالتالي یتم إنك ماش وكرمشة بنسبة أقل كثیرا
إستنتاج أن جلد الضأن أكثر مقاومة للحرارة من جلد الماعز، 
والحظت الدارسة أنھ لم یحدث أي إنكماش أو كرمشة بالجلد 
الصناعي والجلد الصناعي الشبیھ بالطبیعي محل الدراسة، 

تفریغ باللیزر لم یحدث إنكماش والحظت الدارسة أنھ بتنفیذ تقنیة ال
أو كرمشة للجلود محل الدراسة، والحظت الدارسة أنھ یحدث 
كرمشة لخامة الجلد الصناعي والجلد الصناعي الشبیھ بالطبیعي 

الحظت محل الدراسة بنسبة أقل من الناتجة على الجلود الطبیعیة، و
راسة الدارسة أن تقنیة الطباعة الرقمیة أعطت على الجلود محل الد

  .أفضل النتائج مقارنة بباقي التقنیات
  )١(تقنیة الحرق تصمیم 

   
  جلد ماعز 

  
  جلد ضأن

  
  جلد صناعي

  
  جلد صناعي شبیھ بالطبیعي

  تقنیة التفریغ باللیزر 

  
  جلد ماعز

  
  جلد ضأن

  
  جلد صناعي

  
  جلد صناعي شبیھ بالطبیعي

  تقنیة التطریز

  
    جلد ماعز

  جلد ضأن
  

  عيجلد صنا
  
  جلد صناعي شبیھ بالطبیعي



332 The design of creative apparels employing leather ornamentation techniques 
 

International Design Journal, Volume 6, Issue 4
 

 

  تقنیة الطباعة الرقمیة

  
  جلد ماعز

  
  جلد ضأن

  
  جلد صناعي

  
  جلد صناعي شبیھ بالطبیعي

  )٢(تقنیة الحرق تصمیم 

   
  جلد ماعز 

  
  جلد الضأن

  
  جلد صناعي

  
  جلد صناعي شبیھ بالطبیعي

  تقنیة التفریغ باللیزر

  
    جلد ماعز

  جلد الضأن
  

  يجلد صناع
  
  جلد صناعي شبیھ بالطبیعي

  تقنیة التطریز

  
  جلد ماعز

  
  جلد ضأن

  
  جلد صناعي

  
  جلد صناعي شبیھ بالطبیعي

  تقنیة الطباعة الرقمیة

  
  جلد ماعز

  
  جلد ضأن

  
  جلد صناعي

  
  جلد صناعي شبیھ بالطبیعي

    
یوضح متوسط النسب المئویة لتقدیرات المحكمین ) ١(والجداول 
 - ممتاز( لتقییم للتقنیات المنفذة عن طریق میزان تقدیريلمحاور ا

  )  ضعیف - مقبول - جید - جید جداً 

ً لمقیاس اإلستبانة ) ١(جدول    یوضح داللة الفروق اإلحصائیة لدرجات المحكمین للتقنیات المنفذة وفقا
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نسب التقنیات المنفذة للتصمیمن الحاصلة على أعلى تقدیر ) ٢(جدول 
 من قبل المحكمین

  النسبة  التقنیة  الترتیب
  % ٩٣٫٧  )٢(تقنیة الطباعة الرقمیة لتصمیم   األول
  % ٩١٫٧  )١(تقنیة الطباعة الرقمیة لتصمیم   الثاني
  % ٩٠٫١  )١(تقنیة التفریغ باللیزر لتصمیم   الثالث
  % ٨٩٫٨  )٢(لتصمیم  تقنیة التفریغ باللیزر  الرابع

  %   ٨٦٫٧   )١(تقنیة الحرق لتصمیم   الخامس
  % ٨٢٫٧  )٢(تقنیة الحرق لتصمیم   السادس
  % ٧٥٫٧  )١(تقنیة التطریز لتصمیم   السابع
  % ٧٤٫٥  )٢(تقنیة التطریز لتصمیم   الثامن

  نسبة إتفاق آراء المحكمین األكادیمین على التقنیات المنفذة) ١(رسم بیاني 
  :مدى تحقیق عناصر التصمیم مع التقنیة المنفذة: المحور األول   

بالنسبة ) ١(نسبة إتفاق المحكمین على التقنیات للتصمیم ) ٣( جدول
 للمحور األول

  النسبة  التقنیة  الترتیب
  % ٩٠٫٩  تقنیة الطباعة الرقمیة   األول
  % ٨٨٫٢  تقنیة التفریغ باللیزر  الثاني
  % ٨٥  تقنیة الحرق  الثالث
  % ٧٧٫٣  تقنیة التطریز  الرابع

  :ة المنفذة مع الجلودمدى مالئمة التقنی: المحور الثاني 
بالنسبة ) ١(نسبة إتفاق المحكمین على التقنیات للتصمیم ) ٤(جدول 

  للمحور الثاني
  النسبة  التقنیة  الترتیب
  % ٩١٫٨  تقنیة الطباعة الرقمیة   األول
  % ٨٩٫١  تقنیة التفریغ باللیزر  الثاني

  % ٨٩٫١  تقنیة الحرق  الثاني مكرر

  % ٧٦٫٤  تقنیة التطریز  الثالث

  
نسبة إتفاق آراء المحكمین األكادیمین على التقنیات المنفذة ) ٢(رسم بیاني 

 بالنسبة للمحور األول) ١(للتصمیم 

  
نسبة إتفاق آراء المحكمین األكادیمین على التقنیات المنفذة ) ٣(رسم بیاني 

  بالنسبة للمحور الثاني) ١(للتصمیم 
  

  :ةمدى تحقیق اإلبتكار والحداث: المحور الثالث 
بالنسبة ) ١(نسبة إتفاق المحكمین على التقنیات للتصمیم ) ٥(جدول 

  للمحور الثالث
  النسبة  التقنیة  الترتیب
  % ٩١٫٨  تقنیة التفریغ باللیزر   األول
  % ٩٠٫٩  تقنیة الطباعة الرقمیة  الثاني
  %  ٨٦٫٨  تقنیة الحرق  الثالث
  % ٧٥٫٩  تقنیة التطریز  الرابع
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إتفاق آراء المحكمین األكادیمین على التقنیات المنفذة نسبة ) ٤(رسم بیاني 

  بالنسبة للمحور الثالث) ١(للتصمیم 
مدى مالئمة التقنیات المنفذة في المجتمع : المحور الرابع

  :المصري
بالنسبة ) ١(نسبة إتفاق المحكمین على التقنیات للتصمیم ) ٦(جدول 

  للمحور الرابع
  النسبة  التقنیة  الترتیب
  % ٩٢٫٧  نیة الطباعة الرقمیة تق  األول
  % ٩٠٫٩  تقنیة التفریغ باللیزر  الثاني
  %  ٨٦٫٨  تقنیة الحرق  الثالث
  % ٧٣٫٨  تقنیة التطریز  الرابع

  
نسبة إتفاق آراء المحكمین األكادیمین على التقنیات المنفذة ) ٥(رسم بیاني 

  بالنسبة للمحور الرابع) ١(للتصمیم 
  :عناصر التصمیم مع التقنیة المنفذةمدى تحقیق : المحور األول 

بالنسبة ) ٢(نسبة إتفاق المحكمین على التقنیات للتصمیم ) ٧(جدول 
  للمحور األول

  النسبة  التقنیة  الترتیب
  % ٩٤٫١  تقنیة الطباعة الرقمیة   األول
  % ٩٠    تقنیة التفریغ باللیزر  الثاني
  % ٨٠٫٩  تقنیة الحرق  الثالث
  % ٧١٫٨  تقنیة التطریز  الرابع

 
نسبة إتفاق آراء المحكمین األكادیمین على التقنیات المنفذة ) ٦(رسم بیاني 

  بالنسبة للمحور األول) ٢(للتصمیم 
  :مدى مالئمة التقنیة المنفذة مع الجلود: المحور الثاني 

بالنسبة ) ٢(نسبة إتفاق المحكمین على التقنیات للتصمیم ) ٨(جدول 
  للمحور الثاني

  النسبة  یةالتقن  الترتیب
  % ٩٣٫٦  تقنیة الطباعة الرقمیة   األول
  % ٨٨٫٦  تقنیة التفریغ باللیزر  الثاني
  % ٧٧٫٣  تقنیة الحرق  الثالث
  % ٧٢٫٧  تقنیة التطریز  الثالث

  
نسبة إتفاق آراء المحكمین األكادیمین على التقنیات المنفذة ) ٧(رسم بیاني 

  بالنسبة للمحور الثاني) ٢(للتصمیم 
  :مدى تحقیق اإلبتكار والحداثة: لثالث المحور ا
بالنسبة ) ٢(نسبة إتفاق المحكمین على التقنیات للتصمیم ) ٩(جدول 

  للمحور الثالث
  النسبة  التقنیة  الترتیب
  % ٩٣٫٦  تقنیة الطباعة الرقمیة   األول
  % ٩٠٫٩  تقنیة التفریغ باللیزر  الثاني
  % ٨٥٫٩  تقنیة الحرق  الثالث
  % ٧٥  یزتقنیة التطر  الرابع

 
نسبة إتفاق آراء المحكمین األكادیمین على التقنیات المنفذة ) ٨(رسم بیاني 

  بالنسبة للمحور الثالث) ٢(للتصمیم 
  :مدى مالئمة التقنیات المنفذة في المجتمع المصري: المحور الرابع

بالنسبة ) ٢(نسبة إتفاق المحكمین على التقنیات للتصمیم ) ١٠(جدول 
  للمحور الرابع

  النسبة  التقنیة  لترتیبا
  % ٩٣٫٥  تقنیة الطباعة الرقمیة   األول
  % ٨٩٫٨  تقنیة التفریغ باللیزر  الثاني
  %  ٨٥٫٨  تقنیة الحرق  الثالث
  % ٧٧٫٨  تقنیة التطریز  الرابع

 
المنفذة  نسبة إتفاق آراء المحكمین األكادیمین على التقنیات) ٩(رسم بیاني 

  رابعبالنسبة للمحور ال) ٢(للتصمیم 
  :المحاور األربعة للتقنیات المنفذة

  نسبة إتفاق المحكمین على التقنیات بالنسبة للمحاور األربعة) ١١(جدول 
  النسبة  المحاور  م
  % ٨٤٫٨  مدى تحقیق عناصر التصمیم مع التقنیة المنفذة  ١
  % ٨٤٫٨  مدى مالئمة التقنیة المنفذة مع الجلود  ٢
  % ٨٦٫٤  مدى تحقیق اإلبتكار والحداثة  ٣

  % ٨٦٫٣  مدى مالئمة التقنیات المنفذة في المجتمع المصري  ٤
یوضح متوسط النسب المئویة لتقدیرات ) ١٢،١١(والجداول 

المحكمین لمحاور التقییم للتصمیمات المقترحة عن طریق میزان 
  )  ضعیف- مقبول- جید- جید جداً - ممتاز(تقدیري
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على  ادیمییناألكنسبة إتفاق آراء المحكمین ) ١٠(رسم بیاني 
←      التقنیات المنفذة بالنسبة للمحاور األربعة  

  

ً لمقیاس اإلستبانة من تصمیم ) ١١(جدول    ٨- ١یوضح داللة الفروق اإلحصائیة لدرجات المحكمین للتصمیمات المقترحة وفقا

  

  
ً ل) ١٢(جدول    ١٥- ٩مقیاس اإلستبانة من تصمیم یوضح داللة الفروق اإلحصائیة لدرجات المحكمین للتصمیمات المقترحة وفقا
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  التصمیمات

  
  )١(تصمیم 

  
  )٢(تصمیم 

  
    )٣(تصمیم 

  )٤(تصمیم 
  

  )٥(تصمیم 

  
  )٦(تصمیم 

  
    )٧(تصمیم 

  )٨(تصمیم 
 

  )٩(تصمیم 
  

  )١٠(تصمیم 

  
  )١١(تصمیم 

  
    )١٢(تصمیم 

  )١٣(تصمیم 
  

  )١٤(تصمیم 
  

  )١٥(تصمیم 
  

  ات الحاصلة على أعلى تقدیر من المحكمیننسب التصمیم) ١٣(جدول 
  النسبة  رقم التصمیم  الترتیب
  % ٨٩٫٩  ٢  األول
  % ٨٨٫٦  ١١  الثاني
  % ٨٧٫٤  ٣  الثالث
  % ٨٥٫٨  ٤  الرابع

  %   ٨٥٫٥   ١  الخامس
  % ٨٤٫٨  ٨  السادس
  % ٨٤٫٥  ١٢  السابع
  % ٨٤٫٤  ٩  الثامن
  % ٨٣  ١٥  التاسع
  % ٨٠٫٥  ١٤  العاشر

  % ٨٠٫٢  ٤  الحادي عشر
  % ٧٧٫٧  ١٣  الثاني عشر
  % ٧٦٫١  ٥  الثالث عشر
  % ٧٦  ٦  الرابع عشر

  % ٦٩٫٢  ١٠  الخامس عشر
  )لمحور األولا(نسبة إتفاق المحكمین على التصمیمات ) ١٤(جدول 

  النسبة  رقم التصمیم  الترتیب
  % ٨٨٫٢  ١١  األول
  % ٨٧٫٣  ٧  الثاني

  % ٨٧٫٣  ١٢  الثاني مكرر
  % ٨٦٫٤  ٢  الثالث
  % ٨٥٫٥  ٣  الرابع 
  % ٨٥  ٩  الخامس
  % ٨٤٫١  ٨  السادس

  % ٨٤٫١  ١٥  السادس مكرر

  % ٨٢٫٣  ١  السابع
  % ٨١٫٤  ١٤  الثامن
  % ٨٠  ٤  التاسع
  % ٧٩٫٥  ١٣  العاشر

  % ٧٨٫٢  ٦  الحادي عشر
  % ٦٩٫١  ٥  الثاني عشر

  % ٦٩٫١  ١٠  الثاني عشر مكرر

  
نسبة إتفاق آراء المحكمین األكادیمین على التصمیمات ) ١١(رسم بیاني 

  المقترحة
  :مدى تحقیق أسس التصمیم: المحور الثاني 

  )ثانيلمحور الا(نسبة إتفاق المحكمین على التصمیمات ) ١٥(جدول 
  النسبة  رقم التصمیم  الترتیب
  %  ٩١٫٤  ٢  األول
  % ٨٩٫٥  ٣  الثاني
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  % ٨٨٫٦  ١  الثالث
  % ٨٨٫٦  ١١  الثالث مكرر

  % ٨٦٫٤  ١٢  الرابع
  % ٨٤٫٥  ٧  الخامس
  % ٨٣٫٦  ٨  السادس
  % ٨٠٫٩  ١٤  السابع

  % ٨٠٫٩  ١٥  السابع مكرر
  % ٨٠٫٥  ٩  الثامن
  % ٨٠  ٦  التاسع
  % ٧٩٫٥  ٤  العاشر

  % ٧٩٫٥  ٥  مكررالعاشر 
  % ٧٥٫٥  ١٣  الحادي عشر
  % ٦٨٫٦  ١٠  الثاني عشر

  
نسبة إتفاق آراء المحكمین األكادیمین على التصمیمات بالنسبة ) ١٢(رسم بیاني 

  للمحور األول

  
نسبة إتفاق آراء المحكمین األكادیمین على التصمیمات ) ١٣(رسم بیاني 

  )الثانيلمحور ا(
  :مدى تحقیق اإلبتكار والحداثة: المحور الثالث 

لمحور ا(نسبة إتفاق المحكمین على التصمیمات بالنسبة ) ١٦(جدول 
  )ثالثال

  النسبة  رقم التصمیم  الترتیب
  % ٩١٫٨  ١١  األول
  % ٨٧٫٧  ١  الثاني

  % ٨٧٫٧  ٣  الثاني مكرر
  % ٨٧٫٣  ٢  الثالث

  % ٨٧٫٣  ٧  الثالث مكرر
  % ٨٦٫٨  ٩  الرابع

  % ٨٦٫٨  ١٥  الرابع مكرر
  % ٨٢٫٣  ١٤  الخامس
  % ٨١٫٨  ٨  السادس
  % ٨٠٫٥  ١٢  السابع
  % ٧٧٫٧  ٤  الثامن
  % ٧٦٫٤  ٦  التاسع

  % ٧٥٫٩  ١٣  لعاشرا
  % ٧٥٫٥  ٥  الحادي عشر
  % ٧٠  ١٠  الثاني عشر

  
 نسبة إتفاق آراء المحكمین األكادیمین على التصمیمات بالنسبة) ١٤(رسم بیاني 

  للمحور الثالث

مدى مالئمة التصمیمات للمرأة في المجتمع : المحور الرابع 
  :المصري
  )الرابعلمحور ا(نسبة إتفاق المحكمین على التصمیمات ) ١٧(جدول 

  النسبة  رقم التصمیم  الترتیب
  % ٩٢٫٣  ٢  األول 
  % ٨٦٫٨  ٨  الثاني
  % ٨٥٫٩  ٣  الثالث
  % ٨٥٫٥  ١١  الرابع

  % ٨٢٫٧  ٩  الخامس
  % ٨١٫٨  ١٥  السادس
  % ٨٠  ٤  السابع

  % ٨٠  ٧  السابع مكرر
  % ٨٠  ١٢  السابع مكرر

  % ٧٩٫٥  ١  الثامن
  % ٧٦٫٨  ٥  التاسع

  % ٧٦٫٨  ١٣  التاسع مكرر
  % ٧٦٫٤  ١٤  العاشر

  % ٦٩٫١  ٦  الحادي عشر
  % ٦٩٫١  ١٠  الحادي عشر مكرر

  
نسبة إتفاق آراء المحكمین األكادیمین على التصمیمات بالنسبة ) ١٥(رسم بیاني 

  للمحور الرابع
مدى مالئمة التقنیات المستخدمة مع الشكل : المحور الخامس 

  :البنائي
لمحور ا(ین على التصمیمات بالنسبة نسبة إتفاق المحكم) ١٨(جدول  

  )الخامس
  النسبة  رقم التصمیم  الترتیب
  % ٩٢٫٣  ٢  األول
  % ٩٠  ٧  الثاني
  % ٨٩٫١  ١  الثالث

  % ٨٩٫١  ١١  الثالث مكرر
  % ٨٨٫٢  ٣  الرابع

  % ٨٨٫٢  ١٢  الرابع مكرر
  % ٨٧٫٧  ٨  الخامس
  % ٨٦٫٨  ٩  السادس
  % ٨٣٫٦  ٤  السابع
  % ٨١٫٨  ١٤  الثامن
  % ٨١٫٤  ١٥  التاسع
  % ٨٠٫٩  ١٣  العاشر

  % ٧٩٫٥  ٥  الحادي عشر
  % ٧٦٫٤  ٦  الثاني عشر
  % ٦٩٫١  ١٠  الثالث عشر

  
نسبة إتفاق آراء المحكمین األكادیمین على التصمیمات ) ١٦(رسم بیاني 

  )الخامسلمحور ا(
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  المحاور الخمسة
  )سةمالخور المحا(نسبة إتفاق المحكمین على التصمیمات ) ١٩(جدول  

  النسبة  المحاور  م
  % ٨١٫٨  مدى تحقیق عناصر التصمیم  ١
  % ٨٢٫٥  مدى تحقیق أسس التصمیم  ٢
  % ٨٢٫٣  مدى تحقیق اإلبتكار والحداثة  ٣
مدى مالئمة التصمیمات للمرأة في المجتمع   ٤

  المصري
٨٠٫٢ %  

مدى مالئمة التقنیات المستخدمة مع الشكل   ٥
  البنائي

٨٤٫٣ %  

  
على التصمیمات  األكادیمییننسبة إتفاق آراء المحكمین ) ١٧(رسم بیاني 

 بالنسبة للمحاور الخامسة
  :conclusionالخالصة 

أفضل الجلود التي تستخدم في تصنیع المالبس الجلدیة ھي جلود  .١
الضأن حیث تتمیز بالمرونة ونعومة سطحھا، كما یمكن 

ً تناسب  تصنیع زخرفتھا بالتقنیات المختلفة، وجلود الماعز أیضا
المالبس ألن بھا مرونة وقوة شد مناسبة، وكذلك الجلود 
الصناعیة والجلود الصناعیة الشبیھ بالطبیعي حیث یمكن التحكم 

  .بخواصھا
أن تقنیة الطباعة الرقمیة وتقنیة التفریغ باللیزر أعطت أفضل  .٢

  .النتائج على الجلود الطبیعیة والصناعیة محل الدراسة
ل النتائج على الجلود الصناعیة أن تقنیة الحرق أعطت أفض .٣

وجلد الضأن محل الدراسة ولكن جلد الماعز محل الدراسة حدث 
لھ إنكماش وكرمشة وذلك لعدم تحمل درجة الحرارة العالیة التي 

  .تعرضت لھا ویمكن تجنب ھذه الكرمشة بخفض درجة الحرارة
كما إتضح أنھ قد حدث كرمشة للجلود الطبیعیة والصناعیة محل  .٤

سة مع تقنیة التطریز والتي یمكن إرجاعھا إلرتفاع كثافة الدرا
غرزة التطریز المستخدمة ویمكن تجنب ھذه الكرمشة بخفض 

  . كثافة التطریز
الخواص، وإتضح أن تقنیة الطباعة الرقمیة حققت أفضل نتائج  .٥

  .لخواص الحیاكة على الجلود الطبیعیة والصناعیة محل الدراسة
  :Recommendationsتوصیات البحث 

اإلھتمام بزیادة األبحاث والدراسات الخاصة بدراسة خواص  - ١
حیاكة الجلود الطبیعیة والصناعیة المختلفة وتحسین خواصھا 

 .إلمكانیة إستخدامھا في صناعة المالبس

عمل أبحاث في مجال معالجات خواص حیاكة الجلود  - ٢
بإستخدام معالجات كیمیائیة حدیثة للوصول إلى خواص جدیدة 

یاكة مثل تحمل قوة الشد، صالبة الحیاكة، مظھریة الحیاكة للح
 .للوصول إلى خواص جمالیة جدیدة

تدریب طالب أقسام المالبس الجاھزة على أسالیب التشكیل  - ٣
المختلفة لزخرفة الجلود وتنفیذ بعض التصمیمات بالخامات 
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