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المقدمة -صناعة األثاث   

 مقدمة

صناعة األثاث من المهن ذات األهمٌة القصوى فً عصرنا الحالً, وذلك لتنامً حدود المتطلبات  تعد     

من حٌاتنا, وٌدخل مجاالت  لعملٌة والمنزلٌة. فاالثاث الٌوم جزء ال ٌتجزااالٌومٌة على مختلف األصعدة 

متنوعة لم تشهدها العصور السابقة, وذلك انطالقا من تطور الحٌاة اإلنسانٌة وتطور متطلبات االنسان 

وتنوع جوانب حٌاته الٌومٌة. ومن ثم, فان تطور متطلب االنسان لالثاث اصبح مختلفا فً ٌومنا هذا, فلم ٌعد 

األثاث فً مسكنه او محل عمله, ولم ٌعد المفهوم العام لالثاث االنسان ٌقنع بوجود مجموعة محددة من قطع 

بكونه ٌلبً حاجة محددة تنتهً عندها متطلبات االنسان األخرى, بل اصبح االنسان ٌرغب وٌرٌد المزٌد من 

أنواع األثاث فً سٌاقاته التفاعلٌة الٌومٌة, وأصبحت قطع األثاث متنوعة فً طبٌعتها الوظٌفٌة والشكلٌة 

 ها الجمالٌة لتلبً تلك المتطلبات اإلنسانٌة المتغٌرة والمتجددة.وابعاد

جود وفصناعة األثاث عامل مهم من عوامل رفاه المجتمع اإلنسانً, وذلك على صعٌدٌن: األول:      

األثاث كعناصر تاثٌثٌة تزٌد من راحة مستخدمها فً سٌاقاته التفاعلٌة التً ٌحٌا بها فً حٌاته الٌومٌة. 

انطالقا من عد األثاث, صناعة متنامٌة ومتطورة تزٌد من الدخل االقتصادي للفرد العامل بها,  والثانً:

وترفع من الدخل االقتصادي للبد, اذ ان األثاث احد الصناعات ذات الطلب المستمر والمتنامً, ومن ثم, فان 

 لمحلٌة.ا لالٌدي العاملة اودعمٌمثل بكونه دعما لالقتصاد المحلً,  دعم هذه الصناعة

البد له من أسس علمٌة ٌنطلق منها, على مستوى المعرفة وهنا فان للمتخصص فً صناعة األثاث    

النظرٌة, وعلى مستوى المعرفة العملٌة وكٌفٌة التصمٌم والتشكٌل. وهذا ما ٌطرحه الكتاب فً فصوله 

ٌات متعددة, مبتدئا السبعة, اذ حاول ان ٌغنً الجوانب المعرفٌة الخاصة بصناعة األثاث على مستو

باستعراض أهمٌة ومفهوم األثاث, وماهٌة التطورات التً مرت بها صناعة األثاث منذ العصور القدٌمة 

 وحتى ٌومنا هذا. 

كذلك, فان الكتاب ٌستعرض مفاهٌم علمٌة غاٌة بالدقة وذات صلة وطٌدة بتصمٌم وصناعة األثاث, اال     

لكتاب فً هذا الجانب, اهم العوامل المعرفٌة التً ٌنبغً على وهً العضوٌة والقٌاسٌة, حٌث ٌستعرض ا

مصنع األثاث االلمام بها, من ناحٌة الموائمة العضوٌة ما بٌن الطبٌعة العضوٌة لجسم االنسان, وما بٌن 

التركٌبة الهٌكلٌة لتصمٌم األثاث, وكذلك ٌستعرض الكتاب المفاهٌم العلمٌة للقٌاسٌة او االنثروبومترك 

 الطالب على اهم المقاسات القٌاسٌة الجزاء األثاث.لٌتعرف 

وفً جانب اخر, ٌستعرض الكتاب عملٌات التصمٌم بشكل علمً دقٌق, عبر وضع األسس العلمٌة     

الدقٌقة لكٌفٌة اٌالد الفكرة التصمٌمٌة وكٌفٌة التعرف على الحاجات اإلنسانٌة, وكٌفٌة اظهار الفكرة الى 

الفكرة المثلى, ومن ثم تنفٌذ الفكرة التً حددها كحاجة أساسٌة لمتطلب انسانً الوجود وتطوٌرها واختٌار 

 واقعً.

كما ٌعمد الكتاب الى إٌضاح وإظهار مفاهٌم التنجٌد, واسالٌبه, واألدوات األساسٌة المستخدمة فً عملٌة     

الزنبركات والتغلٌف التنجٌد, وماهٌة الخامات المطلوبة لعملٌة التنجٌد, وأسالٌب تركٌب الحشوات وربط 

النهائً بالقماش المحدد. فضال عن التعرض الى مفاهٌم وأنواع وأسالٌب انتاج مادة اللدائن, وتحدٌد أنواع 

األثاث األساسٌة وماهٌتها وسبل تصنٌعها والمقاسات العالمٌة الخاصة بكل نوع. وكذلك التعرف على 
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لدولٌة الخاصة بها وسبل تصنٌعها وكٌفٌة تركٌب كل أالنواع األساسٌة الثاث األطفال, وماهٌة المقاسات ا

 منها.

ان كل تلك المعارف النظرٌة والتطبٌقٌة التً ٌتعرض لها الكتاب الحالً, هً فً الواقع أسس لتعلٌم      

الطلبة كٌفٌة تصمٌم وتنفٌذ األثاث وصناعة األثاث بمختلف انواعه ووظائفه واشكاله. فالعملٌة التصمٌمٌة 

ات معرفٌة فً اٌالد الفكرة, وتتطلب من الطالب ان ٌكون لماحا وذو قوة مالحظة وفطنة, تتطلب مهار

للتعرف على احتٌاجات المستهلكٌن وما هً أنواع األثاث التً تحاكً رغباتهم واذواقهم, ومن ثم, ٌتطلب 

اإلنسانٌة  من متخصص فن الدٌكور وصناعة األثاث ان ٌكون ذو قدرة عالٌة على التخٌل وربط االحتٌاجات

بخواص مادٌة تكون ذات تركٌبة شكلٌة متمثلة بقطعة اثاث ٌرغب بها المستهلك وترضً حاجاته المادٌة 

 والنفسٌة.

ان ما قدمناه فً هذا الكتاب, هو ثمرة جهود متخصصٌن فً مجاالت مختلفة من مجاالت المعرفة العلمٌة    

األخرى, لهذا كان الكتاب بشكله التالً, عسى ان والتطبٌقٌة, وذوو مرجعٌات فكرٌة ومهارٌة مختلفة هً 

 ٌكون عونا لطلبتنا فً مواجهة حٌاتهم العملٌة والمهنٌة. ومن هللا التوفٌق.

 التألٌفلجنة 

 د. جاسم خزعل العكٌلً/ تصمٌم صناعً /كلٌة الفنون الجمٌلة

 د. ولٌد محمد مهدي/ تصمٌم صناعً/ مهنً

 األستاذة ورود

 األستاذ زهٌر الفتال

 

 

 المحتويات

 الصفحة الموضوع ت
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 االنسانٌةأهمٌة األثاث ودوره فً الحٌاة 

 تمهٌد : 1-1

ك والكراسعي وكيعر العط معن التطعع التعي تيسعر لنعا سعبل هو األثاث  قطعع  تتمثعل فعي الطعاوالت واألةسعرل

فنحن نسترخي على المتاعد واألرابعط، كمعا نحفعظ ممتلكاتنعا المختلفعة  ،الراحة في منازلنا ومدارسنا ومكاتبنا

  .في الصناديق والخزابن الخشبية، وفي خزابن الكتب

وتحتعو  علعى تيويفعات خشعبية  ،نها تهيا لنا أماكن للدراسة ولألعمال المكتبيعةأما طاوالت التراءك فإ

واألثعاث   .تيعلها تعدد  دور قطعع األثعاث المنزلعيلأيهزك التلفاز والمسيالت الراقية لتحفظ وخزابن يميلة 

م بحيث ييعل البيبة المحيطة بنا أكثر لطًفا و وهو يتضافر  ،بهيةالمنزلي ـ إضافة إلى كونه مفيًدا ـ فإنه ُيصمَّ

مع بتية األشياء الزخرفية الضرورية بغرفة ما لتصبح يميلة. وهاه األشعياء الزخرفيعة والضعرورية كالبسعط 

 .والسياد والستابر والمنسويات، والمصابيح أو التناديل والصور تسمى أثاث الزينة

، و مععن تلععط الفنععون لهععاوالصععناعات التععي تسععير مرادفععة  إنَّ تطععور العمععارك يتععود إلععى ازدهععار الفنععون

والصناعات التي تواكب التطور العمراني هو تصميم وصناعة األثاث إا أنه يرتكز على فكر هندسعي متتعدم 

يعتمد البناء واإلنشاء كتاعدك له ، و يتضعمن حسعاً فنيعاً راقيعاً ، واوقعاً عاليعاً ، ووعيعاً وحساسعية فعي اسعتخدام 

، ومن أهم متومات تصعميم وصعناعة األثعاث اسعتلهام الفكعر والثتافعة  وتطويع المواد األولية المحلية المتوفرك

السابدك وتبنِّي الموروث كتاعدك أساسية ونشاهد هاه المعطيات بكل وضوح في صناعة األثاث والتي وصلتنا 

 .دهرت على حوضي نهر  ديلة والفراتعبر آثار واد  الرافدين حيث أنَّ حضارك العراق التديم بنيت واز

آلثار التي وصلتنا تشير إلى أنواع متعددك ومتنوعة من األثعاث المنعتو و المسعتعمل ، كمعا إن تلعط إنَّ ا

اآلثار تحكي لنا عن التطور والتتدم الا  شهدته صناعة األثاث ، وتتدم لنا في الوقت نفسه فكرك واضحة عن 

لدرايعة والعاوق الرفيعع ، كمعا وأن التصاميم المعتدك واليميلة ، ما يدل على إن لصانعها الكثير معن الحنكعة وا

تصاميمها إن كانت تبدو عملية مريحة أو معتدك التركيب ، إال أنها كانعت تسعتييب لكعل المتطلبعات وتتناسعب 

مععع مكانععة مععن يسععتعملها ، كمععا إن خصععب الخيععال وكنععى االبتكععار والمهععارك فععي اإلبععداع التزويتععي والحعع  

للتياسععات لععدى الحرفععي السععومر  ومععن تععاله مععن وارث لتلععط الهندسععي باألبعععاد والععتمكن والفهععم الصععحيح 

 الحضارك والمنتو لالط األثاث ، يدل على توفر درية عالية من المتدرك الفكرية والمعرفية .

ويعدخل فععي ، الصععناعية األخشعاب الطبيعيعة وكععالطتصعنع كالبيعة قطععع األثعاث المنزلععي معن األخشععاب 

الزياج والمعادن والبالستيط وكير الط من الخامعات المتنوععة فعي  مواد أخرى مثلاألثاث المنزلي  صناعة

م  .تصنيع بعض األثاث وعلى سبيل المثال، فإن قطع األثاث المكتبي كطاوالت التراءك وخزابن الملفات تصمَّ

 بعض قطع األثاث اليميلة أعمعاالً فنيعة وتعد .معدنبحيث تكون قوية، وعملية، ولهاا فإنها تصنع كالًبا من ال

عظيمععة التيمععة، وقععد صععنع خبععراء التصععميم والحرفيععون المهععرك ـ عبععر السععنين ـ قطًعععا مععن األثععاث تتصععف 

وكثير من هعدالء الحعرفيين يععدون فنعانين يتسعاوون تماًمعا معع .بالزخارف الدقيتة، وبتنوع األساليب والُطُرز

يعوم نمعااج معن أثعاثهم كتحعف وتععرض المتعاحف ال، مشاهير الفنانين التشكيليين والنحعاتين العاين عاصعروهم

 .فنية

 

 

 

 التمارين الخشبية

 

 المطبـــــــــخ
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 استخدامات األثاث على المستوى التارٌخً 1-2

يريع ظهور األثاث إلى عصر ما قبل التاريخ معع انتتعال الميتمععات األولعى إلعى االسعتترار ، عنعدما 

اتخا اإلنسان مسعكنه فعي الكهعوف والمغعاور وفعوق ميعار  األنهعار ، وافتعرأل يعاوع األشعيار واألكصعان 

منها مصاطب وفرشاً لراحته ونومه ، وكان تطور األثاث سريعاً عند الميتمععات التعي احتايعت إلعى وصنع 

مسععاكن مغلتععة أو مسععتوفة بسععبب األحععوال المناخيععة ، وكععان أسععهل أسععلوب لتععوفير مثععل هععاا األثععاث رصععف 

اء ، أو الحيعارك فعي مععداميط وتسعوية سعطوحها وتععرط فراكعات بينهععا عكعواتا لتسعتعمل خععزابن لحفعظ األشععي

تنضيد األكصان وأوراق األشيار لليلو  والنعوم ، ثعم تبينعت الحايعة إلعى صعنع قطعع أثعاث منفصعلة سعهلة 

التحريط والنتل ، وساعد على الط توافر مواد تتمتع بالمتانة وخفة الوزن وسعهولة التعامعل معهعا ، وهعاا معا 

اعد الخشبية الصغيرك التي ال مسعاند لهعا تثبته األريوحات الشبكية والحصر والحشيات المملوءك بالتأل والمت

حتى اليوم ،  اوأمريك وأوقيانوسياومساند الرأ  والرقبة والصناديق التي تستعملها التبابل البدابية في إفريتية 

وكانت األقوام البدابيعة تختعار ألثاثهعا أكثعر المعواد مواءمعة للشعكل المطلعوب بععد تشعايبها بع دوات حيريعة أو 

معدنية ، ومع تطور النظم االيتماعية والمعيشية وتطور أدوات التصنيع وأساليبه ظهعرت أنمعاط يديعدك معن 

يتمععات الرعويعة والزراعيعة فعي إفريتيعة ينعوبي األثاث تتوافق مع حايعات اإلنسعان ، وكعان أثعاث أكثعر الم

الصحراء الكبرى وفي مناطق أعالي النيل يت لف من قطع بسيطة قليلة الزخارف سهلة الحمل ، وكثيعر منهعا 

قطع األثعاث تنحعت كالبعاً ب شعكال هندسعية أو   قطعة خشب واحدك أو من الحير ، وكانت أيزاء من منحوت

فعي دولعة معالي  Tellem ن الط مثالً مسند رقبة خشبي يعرف باسم عتلماعلى هيبة أعضاء الحيوانات ، وم

معا يكعون للكراسعي والمتاععد وكيرهعا معن  منحوت على هيبة سعلحفاك ، وهعي حيعوان متعد  هنعاط ، وكثيعراً 

التطع المعدك لليلو  معنى شعابر  أو قيمة شخصية ، وهناط كراسي عروأل كثيرك فعي إفريتيعة ، بعضعها 

كمعععا هعععو شععع ن متاععععد زعمعععاء التبابعععل  ط األثعععاث األوربعععي ، مخصصعععة للزعمعععاء ،مسعععتوحى معععن أنمعععا

، أو قعوابم حيعوان  caryatid في زابير ، ولهاه الكراسي قوابم نحتت على هيبة إنسان حامعل Luba اللوبا

 ا .1 – 1كما في الشكل ع

 

 –كرسً من الخشب المحفور 

 ساحل

من  كرسً نغومبا )زائٌر(

الخشب ومسامٌر النحاس 

)الكامٌرون( من  كرسً عرش

 الخشب والخرز

 ( ٌمثل بعض األثاث عبر التارٌخ1 – 1شكل )
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ُرر أما  متواضعة من العشب الياف ويلعود الحيوانعات وكيرهعا ، ويسعتعمل  فكانت ميرد حشيات السُّ

الماليزيون البدابيون سريراً مسطحاً من لعوح خشعبي محمعول علعى أربعع دعامعات اوات شععبتين معن يعاوع 

الشععععععير ، وكانععععععت السععععععرر تطلععععععى أحيانععععععاً بععععععاأللوان األسععععععود واألحمععععععر واألبععععععيض ، وفععععععي يععععععزر 

 منحوتة على هيبة البشر أو السمط ولها مساند للرقبة .  مزخرفة اوات قوابم ُسُرر األدميرالية

واستعملت أيضاً الكراسي والمتاعد المصعنوعة معن التصعب الميعدول ومتاععد الحيعر المحمولعة علعى 

قواعد مخروطية ، كما استعملت الصناديق المدهونة واألرابط المصنوعة معن خشعب األرز المزينعة ب شعكال 

 حيوانية .

 صر القدٌمةاألثاث فً م 1-2-1

لعل أقدم نمااج لألثاث المتعارف عليه اليوم تريع إلى ما تركه الصناع المصريون التدماء ، ومعع إننَّ 

إنتاج مصر من الخشب العالي اليودك نادر يعداً ، فتعد اسعتعمل المصعريون أخشعاب بععض األشعيار المحليعة 

صنع قطع األثاث الخفيفة ، كمعا والتين في  sycamore واليميز tamarisk والطرفاء acacia كالسنط

استوردوا األخشاب الثمينة كاألرز واألبنو  ، وكانوا يعاليون هاه األخشاب ب دوات حيرية عفي عصر ما 

ق.ما  2686-3100ق.ما ونحاسعععية وخشعععبية عبعععدايات عصعععر السعععالالت  3100-4000قبعععل السعععالالت 

ا حيث يبين 2 – 1وكما موضح في الشكل ع ق.ما 2181-2686ومعدنية مختلفة عمنا عهد المملكة التديمة 

 نوع هاا األثاث .

                    

ُرر وكانت ومساند األريل والرأ  والعروأل والصناديق هي التطع األساسية لألثاث عند المصريين  السُّ

وكان يتركب في إطار متواضع من الخشب على أربع أريل التدماء ، وي تي السرير في متدمة تلط التطع ، 

ثبتت بحبل مضفور من الكتان ، وشدت عليه حبال مضفورك على طريتة الحياكة تدلف سطحاً مرناً يستلتي 

ق.ما مرتفعاً عند الرأ   1320-1567عليه النابم ، وكان السرير إبان حكم األسرك الثامنة عشرك ع

ا ، وقد عثر 3 – 1ند محفور من الخشب يمنع انزالق النابم كما في الشكل عمنخفضاً عند التدمين وله مس

 ( ٌبٌن نوع األثاث فً مصر القدٌمة2 – 1شكل )
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في قبر توت عنخ أمون على سرر ضخمة ثبت قوابمها بخطاطيف من البرونز يمكن فكها وطيها لتصبح 

 صالحة للنتل .

                                    

، وكععان الملععوط والحكععام يصععطحبون معهععم سععررهم فععي تيععوالهم ، كععان األثععاث يصععنع ب عععداد قليلععة

ويستعيضون عن الوسابد بمساند للرأ  من الخشب أو العاج تصنع على قيعا  صعاحبها ، وعثعر فعي متبعرك 

زك عالمملكة التديمةا على سرير لـه ظلعة ثبتعت قطععه بطريتعة في اليي Hetephers الملكة عحتب حور ا

وعلعى علبتعي  عالتعشيقا كانت األولى من نوعها ، كما عثر على كرسيين باراعين مغلفعين بتشعور العاهب ،

وتثبت هعاه التطعع أن قعدماء  .ا بعضاة من هاه الكراسي4 – 1كل عميوهرات وصندوق ستابر ويبين لنا الش

ل من عرف طريتة عالتلسينا في صنع األثاث عيمعع أيعزاء قطعع األثعاث بوسعاطة النتعر المصريين كانوا أو

 ا.mortise-and- tenon واللسان

                                        

مع مسند  ( ٌوضح سرٌر من مصر القدٌمة3 – 1شكل )

 حٌوانٌة بأشكالللرأس ومسند للقدمٌن مزخرف 

 مساند ظهر أو قابلة للطً ، من مصر القدٌمة بقوائم  ( ٌوضح كراسً منوعة ذوات4 – 1شكل )

 تالحٌوانا تشبه قوائم
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ع مرور الزمن ، ثم أضيف إلى الكرسي ملمتعد حشية وثيرك من يلد أو قماألوكانوا يضعون على ا      

 ، وتوضع أمامها مساند لألريل من الخشبوكانت الكراسي مخصصة لاو  الش ن ،مسند للظهر واراعان

المملكة ، وشاع في عصر د يرمز إلى أن الملط يدو  أعداءه، وهو تتليتنحت عليها صور األعداء أو ترسم

وقد عثر على متاعد مدورك  ،لكراسي على هيبة قوابم الحيواناتق.ما صنع قوابم ا 1075-1554الحديثة ع

 ا.5 – 1وثالثية األريل وقابلة للطي تريع إلى الط العصر كما في الشكل ع

                                         

من التأل الميدول  لم يعرف قدماء المصريين المناضد والطاوالت ، ولكنهم كانوا يستعملون صواني       

على حامل من فخار لوضع صحاف الطعام ، كما كانوا يصنعون حوامل من خشب ليرار الماء والخمر 

، وقد ضمن واليعة ، واستعمل المصريون التدماء توابيت من رقابق الخشب الملصق بعضها فوق بعض 

لها الط عمراً مديداً ، أما المالب  واألشياء الشخصية فكانت تحفظ في صناديق أو سالل من قصب ، 

وكانت الصناديق تصنع في بادئ األمر من ألواح خشبية متداخلة ، ثم صارت تصنع في عهد المملكة التديمة 

الشكل ، وكان أهم ما يتصف  من أطر خشبية تسدها ألواح من خشب ولها كطاء نصف أسطواني أو مثلث

ا سرير 6 – 1به األثاث المصر  التديم خفة الوزن وسهولة النتل ويمال المظهر كما يظهر لنا في الشكل ع

ق.ما من  2100 مع مظلة وكرسي وصندوق من قبر الملكة حتب حور  في الييزك عاألسرك الرابعة 

 خشب مطلي بالاهب.

 توت عنخ آمونلكرسً مذهب  ( ٌوضح5 – 1شكل )
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وكانت تزيينات األثاث وزخارفه تستوحى من دالالت دينية وتلتى عناية فابتة ، وكان أثاث علية التوم 

كالباً ما يموه بالاهب ويطعم بالعاج والزياج الملون واألحيعار الكريمعة ، أو يلعب  قشعور األخشعاب النعادرك 

ملعم كطعى بهعا  ا4ع على المصر  إلى استخراج قشور خشب بسماكة ال تزيد والثمينة ، وقد توصل الصانع

سطوح األثاث المصنوع من أخشاب رخيصعة ، كمعا اسعتخدم التراكيعب الصعناعية الدقيتعة فعي تيميعع أيعزاء 

 قطع األثاث لتكون قوية متينة تحتق فكرك الديمومة والخلود . 

كليفيععة وزخععارف مععن توييععات الزهععور والزنععابق وكثيععراً مععا كانععت التزيينععات تسععتكمل بكتابععات هيرو

وأزهار البرد  وصور اآللهة ، وثمة نصوص تثبت أن األثاث المصعر  كعان يرسعل فعي أحيعان كثيعرك إلعى 

 البلدان المياورك في يملة ما تدديه مصر من هدايا وأتاوى .

 األثاث فً بالد المشرق القدٌمة )بالد الشام والرافدٌن( 1-2-2

، فلم يحفظ لهاا السبب إال التليل من األثاث في  الشام والرافدين أقل يفافاً من مناخ مصر كان مناخ بالد

مدافنها ، ولم يبق إلى اليوم سوى بعض التطع النادرك المحفوظة في المتاحف إضافة إلى ما يشاهد على 

على النتيض  -المنحوتات اليدارية والصور والنتوأل األثرية التليلة ، وكانت مناطق بالد الشام والرافدين 

وأما  تنوعت أنماط األثاث فيها. ، لالطمدن وممالط يحكم كل منها حاكم مستتل ميزأك إلى  -من مصر 

التطع األساسية منه فهي : السرير والعرأل والمتك  واألريكة والكرسي والطاولة والصندوق كما في الشكل 

 كرسي قوابمه على شكل حيوان . ا حيث يبين الملط األكد  وهو ييل  على7 - 1ع

من قبر ة وكرسً وصندوق ( ٌوضح سرٌر مع مظل6 – 1شكل )

 الملكة حتب حورس
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وكانت قطع األثاث في بالد الرافدين قريبة الشبه في تركيبها من النمط المصر  إال أن أيزاءها أكلظ 

وعتدها أقل ، وهي كنية بالزخارف النافرك ومطعمة بالبرونز والعاج والعظم والمسعامير الضعخمة العردو  

 والدسر .

ق.ما لهعا قعوابم أماميعة علعى  2370-2800وقد عثر على قطعع أثعاث معن العصعر السعومر  التعديم ع

صعيرك للظهعر ، أما قوابمها الخلفيعة فمسعطحة وتمتعد أحيانعاً لتدلعف مسعاند قهيبة قوابم الثيران ومساند مخرمة

عمععة بالعععاج ، كمععا عثععر فععي مععار  عتععل الحريععر ا علععى بتايععا صععناديق خشععبية مطا8 – 1كمععا فععي الشععكل ع

 والالزورد كانت تستعمل لحفظ الحلي أو األدوات الموسيتية وتمثل مشاهد من الحياك العامة.

 

ن الملك األكدي وهو ٌجلس على كرسً قوائمه على ٌبٌ( 7 – 1شكل )

 شكل حٌوان

   ٌبٌن قطع أثاث من العصر السومري قوائمها األمامٌة على هٌئة قوائم ثٌران( 8 – 1شكل )
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ععم ق.ما متاعععد مخرمععة 2230-2370األول ع واسععتعمل فععي العصععر األكععد  الفععرات تحتهععا سععتة  قُسِّ

 مربعات أو تسعة تفصل بينها دعامات أفتية وعمودية من الخشب.

الكنععانيون فعي صعناعة األثعاث وتطعيمعه بالععاج إلعى دريعة كبيعرك حتعى صعار  -وقعد بعرع الفينيتيعون 

ر إنتععايهم قبععرصا علععى علععب مععن عظععم الفيععل مزينععة إلععى الععدول الميععاورك ، وقععد عثععر فععي أنكومععا ع يصععدل

بزخارف تمثل مشهداً لصيد الثيران ، وفي متحف دمشق الوطني صفابح معن ععاج ليعزء معن سعرير ععرأل 

 -عاألناضعول  اGordianع كورديعونيريع تاريخه إلى عالترن الرابع عشر ق.ما ، وعثر في تالل منطتعة 

لملط ميدا  ملط فريينية في الترن الثامن قبعل المعيالد تركيةا على قطع أثاث مزخرفة يعتتد أنها تعود إلى ا

، ومنها طاولة ثالثية األريل وحيب تشبه الغربال من خشب البت  واليوز ، وقعد طعمعت ب شعكال هندسعية 

 من خشب العرعر .

الرافدين وبالد الشام مصدر إلهام لثالثة أنماط خلدها األثاث الكالسيكي التديم في بالد كانت مناطق 

. أول هاه األنماط زخرفة قوابم قطع األثاث منها إلى بتية الحضارات الغربية ، وانتتلتوروما ناناليو

، وهي أصل التوابم واحدك فوق األخرى مثل أساور اليدعمكفاكا اليوانب حادك الحروف تتع ال بحلتات معدنية

 الخشبية عالمخروطةا في األثاث الا  ظهر بعد الط .

عمل الحواشعي الكثيفعة فعي أكطيعة األثعاث المسعتعمل ممعا يمعنح الهيكعل والحشعية أما العنمط الثعاني فاسعت

والوسادك سمة واحدك ، وقد خففت هاه الحواشي في العصور الكالسيكية تمشعياً معع العاوق السعابد آنعااط ، ثعم 

 ما . 18عادت إلى الظهور في عصر االتباعية اليديدك عالترن 

التتليديعة التعي ظلعت تسعتعمل معن دون تععديل يعاكر طعوال عصعور وأما النمط الثالث فهو قطع األثاث 

الظالم في أوربا ، ومن هاه التطعع األريكعة التعي كانعت تسعتعملها الشخصعيات الكبيعرك عنعد تنعاول الطععام أو 

تبععادل األحاديععث ، والمنضععدك المتنتلععة الصععغيرك التععي توضععع عليهععا المرطبععات قععرب األريكععة أو إلععى يانععب 

ل  عليه عالنديما عالزوية أو المحظية أو المغني أو كيرهما ، بحسب ركبة الشخصية التي الكرسي الا  يي

 تتكا على األريكة .

إن الحضارات التي تعاقبت على واد  الرافدين والحروب التي كانت تشعتعل بعين مختلعف المعدن تعدل 

لمتصعارعة أو المسعيطرك على التنوع واالختالف في الثتافات واألععراق والمشعارب ، كيعر أن الحضعارات ا

 أبتت على األسلوب المستعمل وأضافت إليه أبعاداً يديدك معززك لطابعه األصلي ومتماشية معه تماما.
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إننا على األكلب نيهل بشكل قاطع نوعية المواد المستخدمة في صناعة األثاث ، إال إن التيثارك      

ا ، وهي المادك شبه الوحيدك الباقية ، تحدثنا الكثير ، عن نوع 9 – 1السومرية الموضحة في الشكل ع

االسطوانية تشير وتكشف ، كما إن األختام  األخرى التي كانت شابعة االستعمال آنااط الزينيةالخشب ومواد 

قدر اإلمكان عن المواد المستعملة ، والمواد المعتمدك كانت محلية صرفة روعي في استخدامها طبيعتها 

يعرف براية أور ،  المناسبة للمكان والبيبة ، إن اكتشاف المتبرك الملكية في أور ، وعلى الخصوص ما

حضارك سومر ، ومنها على أنواع األثاث المتعددك يعتبر من أهم المصادر للتعرف على الكثير من يوانب 

 التصاميم والمتباينة األنواع واات التفاصيل الدقيتة .

المسلمون عن يمال  وقد عوض المعماريون والنيارون ،وكان عدد قطع األثاث قليالً في التصور والبيوت 

والستوف واألعمدك ب لواح  اليدران األثاث بالتزيين المعمار  للغرف وأولوه رعاية كبيرك ، فكانوا يغطون

خشبية محفورك أو مزخرفة وملونة تعد كاية في الروعة والفخامة ، ويضيفون إليها حوايز حايبة مخرمة 

م بالصدف والعظم وعرق اللدلد والخشب ، أو مغلف بالفضة وشعريات خشبية وأخصاصاً ، وأ كثرها مطعَّ

 ا .11 – 1ا والعاج واألحيار الكريمة كما في الشكل ع10 – 1والاهب كما في الشكل ع

 

 ٌبٌن القٌثارة السومرٌة( 9 – 1شكل )

( ٌوضح صندوق لحفظ 10 – 1شكل )

القرآن الكرٌم من الخشب المصفح  أجزاء

بالنحاس مغلف بالذهب والفضة )مصر ـ 

 (المملوكً العصر

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3892&vid=14
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مع أن المناطق اإليرانية خضعت لت ثيرات المشرق التديم عبالد الرافدين والشاما فتد كان لألثعاث فيهعا 

الفارسي من  بعض أشكال قطع األثاث على تعرف ال، ويمكن  سمات مميزك ويحمل زينات اات طابع خاص

سرير عرأل ييل  عليعه الملعط وترتكعز قوابمعه المعدورك علعى في  اً نحت نافرال و، ويبد الرسوم والمنحوتات

  .ق.ما  521داريو  عنحو الملط قاعدك صغيرك يطدها الملط بتدميه من عهد 

الميعة وتملعط إيعران شعهرك ع ، وتبدو في الرسوم متاعد واطبة ومناضد مستديرك وسرر أشكالها بدابيعة

 .  في صناعة بعض أنواع األثاث المشرقي وخاصة السياد

 األثاث فً الهند  1-2-3

تعد الهند في تاريخ صناعة األثاث، منطتة عبعور واقتبعا  لألثعاث التعادم معن الغعرب أكثعر معن كونهعا 

وقد اعتاد الهنود استعمال الحصر والبسط والزرابي والفرأل المصنوعة من التصعب  ، مناطق ابتكار مستتلة

ولعم يكعن للهنعد  ، مع ندرك استخدام الخشب في صناعة بعض قطع األثعاث (bamboo)الميدول والخيزران 

، بل كانت تستعير بعض أشعكال  عموماً طراز محلي من األثاث تختص به حتى الترن الساد  عشر للميالد

، حتى إن بععض التطعع العاديعة الم لوفعة ألكثعر الشععوب  ثاث من األنماط الكالسيكية والشرقية والمصريةاأل

كالكراسي والطاوالت كانعت نعادرك االسعتعمال فعي الهنعد إلعى أن شعاع اسعتعمال األثعاث البرتغعالي والهولنعد  

 .  واإلنكليز 

يانععب فععي الهنععد فععي بدايععة عهععد والحتيتععة أن صعععوبة الحصععول علععى أثععاث مناسععب للمسععتوطنين األ

، وسرعان ما مهر  االستعمار هو الا  دفع التيار األوربيين إلى يلب نمااج من األثاث الغربي كي تستنسخ

الحرفيععون الهنععود فععي تبنععي األسععلوب األوربععي مععع إضععفاء بعععض السععمات الخاصععة والمبتكععرك علععى صععناعة 

المحفور المطعم بالعاج  ( ٌبٌن علبة زٌنة من الخشب11 – 1شكل )

 م(13هـ/7)صقلٌة ـ ق
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األوربي كانعت محعط  -ثاث عرفت باسم األثاث الهند  أدى الط إلى ظهور طرز يديدك من األمما  ، األثاث

 .  ، وأثرت بدورها في صناعة األثاث الغربي إعياب الغربيين

ويتسععم األثععاث الهنععد  األوربععي التععديم إلععى ميمععوعتين مميععزتين تعع ثرت إحععداهما بالطععابع البرتغععالي 

صعناعة األثعاث فعي الهنعد إال فعي أواخعر ، ولم يظهر الت ثير اإلنكليز  على  وت ثرت الثانية بالطابع الهولند 

ا teakاج عالععدلب الهنععد  صععأمععا الخشععب الععا  اسععتعمل فععي الهنععد فهععو األبنععو  وال ، التععرن الثععامن عشععر

 .  نتو محلياً ي ووالخشب األحمر وه

تتع لف ميموعععة األثععاث الهنديععة البرتغاليعة مععن األثععاث الهنععد  الشعمالي أو المغععولي واألثععاث الينععوبي 

. ويبعدو  ينعوب كعوا (Malabar)ولكنعه يصعنع فعي الواقعع فعي سعواحل ملبعار  (Goa) اكعواعإلى المنسوب 

ويضعم أنواععاً معن األثعاث المزخعرف والمطععم بعالعظم  اكعواعالطراز المغولي أكثر رشاقة وتفنناً من طراز 

. وقععد حفظععت طععاوالت ومكاتععب مععن هععاه الفبععة  والعععاج علععى خشععب األبنععو  وكيععره مععن الخشععب األسععود

. أما الطراز المنسوب إلعى  مستوحاك من أشكال عصر النهضة اإليطالية التي كانت المفضلة عند البرتغاليين

فيصنع على نمط واحد من حيعث الشعكل والزخرفعة وتغلعب عليعه الضعخامة. وكالبعاً معا يطععم ب شعكال  اكواع

 –سعهولة معن األثعاث الهنعد  الهولنعد  فعيمكن تمييزهعا ب -. أمعا ميموععة األثعاث الهنعد   هندسية أو ميردك

 ، وهي نمطان:  البرتغالي

ويصعععنع معععن الخشعععب فعععاتح اللعععون  (Coromandel)ينعععتو علعععى سعععواحل كورومانعععدل األول العععنمط 

 . ر ويزخرف بتطعيمه بالعظم وبالحفر ويطلى باللك

ومع أن هاا النمط منتشعر فعي الهنعد ويظعن أنعه معن أصعل  ، فيصنع من األبنو  المحفورالنمط الثاني 

، أما التزيين النعافر  اليوما في يزيرك ياوك اعياكرت (Batavia) ا، فإنه كان ينتو في الواقع في باتافي هند 

في األبنو  فيكون على شكل أزهار أو هو قريعب الشعبه معن شعيرك تحمعل أزهعاراً عأكلبهعا أزهعار السوسعن 

tulipومع ازدياد النفوا البريطاني  ، ي تشاهد على أكطية األسرك والستابر المطرزك الهندية المنش ا كتلط الت

كاملعة معن الععاج معن طعراز تشعيبندال  اأطتعمع، وأنتيت  في الهند ازداد ت ثير صناع األثاث البريطانيين فيها

(Chippendale)  وطراز شيراتون(Sheraton)  ومع حلول الترن التاسع عشر أصبح لدى الهند معاييرها

ا والعا  12 – 1كمعا فعي الشعكل ع في صنع األثاث وخاصة فيمعا يتصعل بعالنتوأل الزخرفيعة التعي تنفعرد بهعا

 .يمثل طاولة مكتب من خشب السيسم المطعم بعرق اللولو 

 

طاولة مكتب من ( ٌمثل 12 – 1شكل )

 ركالمطلً باال سم األصفرٌخشب الس

 والمطعم بعرق اللولو
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 األثاث الصٌنً  1-2-4

والحتيتعة أن  ، ، وييمع بين الصرامة والبساطة يعك  األثاث الصيني ت ثير البناء المعمار  بوضوح

، ويصععب تحديعد العهعود التعي  ، ومعا تعزال أصعوله كامضعة نسعبياً  الدراسات المتصلة باألثاث الصيني قليلة

، وأمعا أهعم المصعادر التعي تبعين أشعكال  الكثيعر ععن مشعاكله ومصعمميه وصعناعهينسب إليها كمعا ال يععرف 

، وهععي تظهععر مععدى التععزام تصععاميم هععاا األثععاث علععى امتععداد  األثععاث الصععيني فهععي الرسععوم الصععينية التديمععة

 العصور. 

 ، كمعا : الصعندوق والهيكعل المفتعوح ويمكن التول إن أكثر األثاث الصيني ينطلق من شكلين أساسعيين

سعواء كانعت مطعمعة  رك: التطع الخشبية المطلية بالال يمكن تصنيف األثاث الصيني في نمطين ربيسيين هما

 .  والتطع البسيطة المصنوعة من الخشب التاسي ، بعرق اللدلد أو محفورك بعناية

وال يعععرف شععيء عععن الععنمط األول تتريبععاً، إال أنععه يمكععن تعععرف العهععد الععا  تنسععب إليععه التطععع مععن 

، ومن خلفيعات  (peony)موضوعات الزخرفية التي يظهرها الحفر كالتنين وزهرك الفاوانية عود الصليب ال

األسععود  رك، وأهعم التطعع التعي تنسعب تاريخيععاً إلعى هعاا العنمط تلعط المطليعة بعالال عأرضعياتا هعاه الزخعارف

ا فعي اليابعان وهعي Shoso inالمطعمة بعرق اللدلد المحفوظعة فعي المسعتودعات اإلمبراطوريعة عشعوزو إن 

 .  تعود إلى الترن الثامن للميالد

 (Ming) أما أقدم التطع المطلية باللط األحمر وخاصة المتاعد والطاوالت فتريع إلى عهد أسرك منع 

وتميز صنعتها من حوافها االنسيابية اللينة األقعل بعروزاً معن التطعع المتع خرك التعي تععود  م( 8311 -8631)

 .  وت ثر بها مصممو األثاث في العالم (8311-8188) (Ching)  إلى عهد أسرك تشن

ويلتى األثاث الصيني البسيط المصنوع من الخشب التاسي رواياً في الصين وخاريها لبساطته وزخارفه 

ا والا  يمثل سرير 13 – 1كما في الشكل ع التتليدية وتمتعه بالمتانة ووضوح خطوطه وانسيام ألوانه

 .ك مين  بمظلة من عهد أسر

 

( ٌمثل 13 – 1شكل )

سرٌر بمظلة من عهد 

 أسرة مٌنغ
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، فإنها لم تتطور  ومع أن مبادئ مهنة النيارك تكونت لدى الصينيين منا ما يترب من ألف عام قبل الميالد

 ، وكان الصينيون تطوراً عظيماً إال بعد دخول البواية إلى الصين قادمة من الهند في الترون األولى للميالد

، في حين  قبل الط التاريخ ييلسون متربعين أو ياثين على ركبهم على األرض أو على متاعد واطبة

أدخلت البواية معها أسلوباً يديداً لليلو  على الكراسي العالية المزودك بمساند للظهر ومساند يانبية لليدين 

كما في  دم صنعة النيارك عند الصينيين، وتعد الصناديق والخزابن الكبيرك أقرب األمثلة على تت أو من دونها

، وكثيراً ما كانوا يصنعون لها حوامل معدنية يميلة تزيد من يمال صنعتها وتخفف من ا 14 – 1الشكل ع

 . صرامة تصميمها

                                    

اج صوال (sandalwood)وقد استعمل الصينيون األخشاب التاسية في صناعة أثاثهم كخشب الصندل 

 .  وأكثره مستورد من الهند الصينية (alexander) والكسندر (rosewood)وخشب الورد 

عفعي الترصعيع كالبعاًا وكعالط الخشعب العا   (Burl)كما استعملوا الخشب األحمر والناميات الياعيعة 

 . ايناح الديطعيسمونه 

ويعععد  ، ويسععتعمل خشععب الععورد خاصععة فععي أكثععر أنععواع األثععاث ليمععال مظهععره ونعومتععه عنععد اإلنهععاء

،  ويتععاملون معع الخشعب علعى أنعه يسعم وروح ، الصينيون من أمهعر صعناع األثعاث وأكثعرهم دقعة وصعنعة

 .  المويتتنون تناسب الخطوط والحنيات مع الحيم حتى كدوا قدوك صناع األثاث في الع

ويستخدم الصينيون  ، وأكثر ما يلفت النظر في األثاث الصيني لمعانه الا  ييتاب المشترين من أنحاء العالم

  األسود إلى عهد ساللة شان ركويعود استخدام الال ، (varnish)والبرنيق  ركفي طالء قطع األثاث الال

(shang)  إا تطلى به  دقة وصبر كبيرين ق.ما ويحتاج العمل به إلى1122-1766ع  ا1027-1523ع ،

سطوح األثاث طبتات قد تصل إلى ثالثين طبتة وكل طبتة منها تحتاج إلى أسبوع أو أكثر كي تيف ليمكن 

 – 1كما موضح في الشكل ع أعيد العمل من أوله ، وإاا ما حدث تشتق أو خدأل بها وضع الطبتة التالية

 .ا الا  يمثل عرأل الملط شان  15

األحمر من  ركطاولة صٌنٌة مطلٌة بالال( ٌمثل 14 – 1شكل )

 عصر أسرة مٌنغ
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األسود بل استطاعوا إنتاج ألوان أخرى منه كاألبيض والورد   ركولم يتتصر الصينيون على الال         

عناية خاصة ، وكانت لهم  ، كما أضافوا إليها الاهب والفضة واألخضر واألصفر واألزرق وكيرها

، وقد عبر الرحالة العربي ابن بطوطة عن  بالزخرفة والتزيين إضافة إلى الحفر والتطعيم بالصدف والعاج

، وهناط نمااج من األثاث الصيني محفوظة  م(8611)إعيابه الكبير بصنعة فناني كانتون التي زارها عام 

 . في كثير من متاحف العالم

 وربٌة األثاث فً عصر النهضة األ 1-2-5

، الا  بدأ ظهوره في إيطاليعة منعا التعرن الخعام  عشعر، عناصعره معن الفنعون  استلهم عصر النهضة

الكالسيكية اليونانية والرومانية التي كانت آثارها تمأل شوارع رومة والمعدن اإليطاليعة األخعرى، وقعد اسعتمد 

سق بين العناصعر المعماريعة وانعكع  المعماريون والحرفيون من تلط اآلثار مبادئ التصميم والتناسب والتنا

 كلها.  اوروباالط على صناعة األثاث في 

A. ٌفي الط الترن  ا: كان للتبدالت السياسية وااليتماعية واالقتصادية المهمة التي شهدتها إيطالي اإٌطال

وأدى النشاط التيار  المتزايد إلى نمو عدد من المدن اإليطالية  ، أثر كبير في تبدل مفاهيم كثيرك

المهمة نمواً سريعاً فتضخمت ثرواتها وارتفع عدد األثرياء فيها وظهرت فيها أسر حاكمة قوية 

، كما نافستها في بناء التصور الفخمة واقتناء  نافست الكنيسة بثرواتها ونفواها ورعايتها للفنون

ومع أن االنتتال  ، بل  درية من الترف لم يبلغها أثاث آخر في العصور السابتة األثاث الفاخر الا 

فإن حرفيي عصر النهضة  ، من أثاث العصور الوسطى إلى أثاث عصر النهضة تم تدرييياً 

بالوا يهوداً كبيرك حتى توصلوا إلى إعطاء قطع األثاث مظهرها المتناسق وخطوطها  اإليطاليين

 ( ٌمثل عرش الملك الصٌنً شانغ مصنوع من خشب الورد15 – 1شكل )
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ومع أن األشكال المعمارية بتيت مفضلة ، ى عالمات التغيير في تزين األثاث، وظهرت أول الدقيتة

، وصارت تضم  في زخارف األثاث المحفورك كما كانت في العهد التوطي فتد تبدلت موضوعاتها

صات واألقوا  وأشكاالً معمارية أخرى كتلط التي تشاهد في خرابب اآلثار اليونانية رناألعمدك والت

 و تستلهم من الموضوعات الشعبية األسطورية الميردك الموروثة من العهود، أ والرومانية

 (scrolls)دريية تإضافة إلى الزخرفة العربية والحلية ال (satyr) الكالسيكية ك بي الهول والساتير

التي تتوم  (caryatid)وأوراق األقنثو  واألطفال المالبكة وآلهة الحب عكيوبيدا والتماثيل الحاملة 

 ا.16 – 1كما موضح في الشكل ع متام األعمدك

 

 
 

، ثم  وكانت زخارف األثاث في بدء عصر النهضة محدودك وقليلة العمق يميلة التفاصيل     

التطعيم باألخشاب الثمينة الملونة وبالعاج وباألحيار ، وشاع معها  ازدادت كنى مع مضي الزمن

عشر استعمل اليب  الممزوج بالغراء مادك متممة في  ، ومنا أواخر الترن الخام  الكريمة

 ،خشب اليوزكان ب استعماالً في أثاث عصر النهضة اخشأكثر األمن و ، الزخرفة النافرك والملونة

وأيمل األثاث ما  ، إلى قواعد واطبة وتسند إلى اليدار عادكوكانت التطع الكبيرك من األثاث ترتكز 

الغرف مخصصة للنوم فتط بل كانت تستعمل  كان يخصص لغرف النوم في التصور إا لم تكن تلط

، وكان السرير يزود في زواياه ب عمدك مزخرفة  للتاءات الحميمة والستتبال األصدقاء والزابرين

صندوق عأو  (Caisson)سون يانبين أصونة متطاولة تسمى كاوتعلوه ظلة فخمة وتحيط به من الي

وكان الصوان منها يزخرف عادك  ، مطورك عن الصناديق المعروفة في العصور الوسطى االزواج

ا والا  يمثل صوان من عصر 17 – 1كما في الشكل ع ب فاريز محفورك ومدهونة أو مطعمة

 .النهضة مصنوع من خشب اليوز

 

 

 

 صوان متطاول من عصر النهضة، من الخشب المغشى بالذهب ورسوم فنٌة( ٌمثل 16 – 1شكل )
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B. ٌامادخععارعبنععوع مععن األثععاث عععرف باسععم  ا: اختصععت إسععبانياإسبببان (Madejar) سععلوب  متعع ثر ب

 اعن إيطالي اوقد اقتبست إسباني، المغرب العربي مع بتاء الظهر أوربياً إال أن زخارفه شرقية الطابع

الكثير من أنماط أثاث عصر النهضة وطورتها محلياً منا الترن الساد  عشر فياءت أشكال األثاث 

اإلسععباني بسععيطة المظهععر متينععة مسععتتيمة الخطععوط قليلععة التفاصععيل والزخععارف مدعمععة ب ربطععة مععن 

 المشعغول وتعزين وكانت الطاوالت والمتاعد والكراسي والصناديق تتوى بالحديعد ،الحديد المضغوط

، كمعا كعان للسعرر كالبعاً أعمعدك معن حديعد ومسعاند معن يهعة ا 18 – 1كمعا موضعح فعي الشعكل ع به

وفي األثاث اإلسباني أثعر واضعح للفعن اإلسعالمي يبعدو  ، يةيميلالرأ  مزينة بمسامير اات طبتات ت

وقد ،  يلياً في األشكال الهندسية المعتدك والزخارف الزهرية المطعمة بالعظم وعرق اللدلد والمعدن

، ويعد اإلسعبان أول معن اسعتعمل خشعب  استعمال اليلد المزخرف على نطاق واسع اشاع في إسباني

ولكن أخشعاب اليعوز والسعنديان والزيتعون  ، في صناعة األثاث الغربي (Mahogany)ني كالماهو

 ((Vargueno افعاركوينوع، وأكثعر قطعع األثعاث اإلسعباني شعهرك خزانعة تسعمى  كانت أكثر شيوعاً 

طاولعة للكتابعة وخلعف كولها باب من خشب يفتح إلى أسعفل ليسعتعمل  ، ستعمل لحفظ األشياء الثمينةت

 .  الباب حييرات وكوات صغيرك مطعمة ومزخرفة بالنتأل والرسم

 

 صوان من عصر النهضة من خشب الجوز المحفور مع زخارف وحفر بارز ( ٌمثل 17 – 1شكل )

 طاولة من الخشب مع أربطة من الحدٌد المبروم ( ٌمثل 18 – 1شكل )
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C. فتط أولع لوي  ،  بعصر النهضة اإليطالي: كانت صناعة األثاث الفرنسية أول من ت ثر  افرنس

فاصطحب  ابمظهر األثاث اإليطالي إبان زياراته المتكررك إلى إيطالي( 8181-8131)الثاني عشر 

، ويمكن تتسيم أثاث عصر  ، وكالط فعل كثير من أفراد حاشيته معه عدداً من الحرفيين اإليطاليين

ففي عهد  ، األولى منهما مرحلة انتتال واقتبا ، كانت المرحلة  النهضة الفرنسي إلى مرحلتين

كانت قطع األثاث قوطية  (8111-8181)لوي  الثاني عشر والتسم األول من عهد فرانسوا األول 

الشكل عموماً أما زينتها فمختلطة تيمع بين الزخارف التوطية وتماثيل آلهة الحب والزخارف 

ة الثانية فتبدأ من أواخر عهد فرانسوا األول وأما المرحل -األخرى التي ياء بها عصر النهضة 

عندما حل األسلوب اليديد محل األسلوب التوطي نهابياً، وتخلت أشكال الزخرفة العربية 

(arabesque)  المفعمة بالحيوية عن مكانتها إلى العناصر المعمارية اليديدك بعد أن كانت قد شاعت

وتركزت صناعة األثاث  ، و  على السنديان، وكلب خشب اليوز واألبن في أوابل عصر النهضة

، وكالط  اإليطاليين نحرفييالفي هاه المرحلة في فونتنبلو التي أنزل فيها فرانسوا األول  افي فرنس

اتصف األثاث الفرنسي في الترن الساد  عشر ب ناقته ورشاقته ،  في إيل د  فران  وبركند 

 طعيمر المشكلة واألحيار النادرك والتوكناه بالتزيينات وخاصة التطعيم بصفابح المرم

(marquetry) صار الكرسي أخف وزناً حيث  ، بالعاج وعرق اللدلد واألخشاب الملونة الثمينة

، ومسند الظهر فيه ضيتاً وحل محل المساند اليانبية والتاعدك المصنوعة من ألواح  وأرشق مظهراً 

،  م الكرسي فربطت مع التاعدك بعوارض، وأما قواب الخشب اراعان مخروطان ومزخرفان بالحفر

منخفض  (Caquetoire)أو النميمة  اكرسي الهم ع»وظهر إلى الويود كرسي خاص سمي 

 المتعد عالي الظهر ضيته محني الاراعين يتال إنه صمم ليلو  السيدات وتبادل األحاديث الحميمة

أو  (consoles)ات مزخرفة أما الطاوالت فتد كانت متطاولة أنيتة المظهر محمولة على كتيف، 

وأما الصناديق المزخرفة باألسلوب  ، أعمدك مخددك يربط بينها عوارض وتتويها أعمدك وقناطر

، وقد تكون الخزابن العالية بديالً عنها، وكانت هاه  ظلت مستعملة على نطاق واسع فتداليديد 

وكان ،  من األدراج الصغيركالخزابن تصنع أحياناً من طابتين يضم العلو  منهما عدداً كبيراً 

األثاث يكسى عموماً بتشر الخشب المستورد أو قواقع السالحف وينزل فيه النحا  والبيوتر 

(Pewter) وقد تغشى أحياناً بالاهب أو  معدنية أساسها التصديرا والعاج وتموه كلها كسوكع ،

وقد اشتهر  ، ددك األلوان، كما استعملت في صنع األثاث األخشاب الثمينة المتع كبارزالفضة ال

،  ة وأضافوا إليها لمسات تخصهم حتى اقترنت ب سمابهممهنفنانون فرنسيون كثيرون بإتتانهم هاه ال

ْن ومنهم شارل   Andre)ا وأندريه شارل بول 1663ربي  الغوبالن ع (Charles le Brun)لوْبرة

Charles Boulle) بتواقع السالحف  هاى كلالا  كانت الخزابن والمكتبات التي يصممها تغط

، فكانت التواقع تشكل مع النحا   وزخارف النحا  المنزل فيها ب شكال معتدك وأسلوب بارع

ومن  ، ة ب سلوب بولمهن، وهو ما عرف عند أصحاب ال األرضية والنمواج الزخرفي بالتناوب

 عد والكراسيك اإلضافية فوق اليلسة المنيدك في المتاوالحش اهاا العصر في فرنس مستحدثات

 .ب خشاب ملونة خزانة من طراز الباروط من الخشب المطعم ا يبين19 – 1والشكل ع
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D. فلععم تعععرف أسععلوب البععاروط إال بعععد عععودك الملكيععة  :  اإنكلتببر(Restoration) (8331)وشععهدت  م

البالد منابا تطوراً كبيراً في صناعة األثاث اإلنكليز  بتشييع معن الملعط وريعال الحاشعية العابعدين 

، فصعار األثعاث أخعف وزنعاً وأتتعن  من المنفى ومعهم عشعرات المهنيعين معن الفرنسعيين والهولنعديين

األولعى معع اسعتمرار ، وكعان خشعب اليعوز يحتعل المكانعة  صنعة وأكثر تالدماً مع متطلبات الزبعابن

، وطبتعت أسعاليب يديعدك فعي  استعمال خشب البلوط والسعنديان فعي المتاطععات الريفيعة ألييعال ععدك

ة ب سعلوب المعاركتر  طعمعتلبي  السطوح الكبيرك ب لواح رقيتة من الخشب مزينعة بنمعااج زهريعة م

(Marquetry) والتعتيعد حتعى  ، وكانت كبيرك مبسطة في بادئ األمر ثم صعارت تميعل إلعى الصعغر

انتهت إلى طراز خاص من هاه الزخارف المرصعة المكونة من لفابف صغيرك كثيعرك عرفعت باسعم 

كععالط ظهععر الميععل إلععى تلععوين األثععاث  ، (Seaweed marquetry) امععاركتر  طحالععب البحععرع

وكلعف بعه النعا  حتعى صعار  ، وصبغه باللعط تتليعداً لألثعاث الشعرقي المسعتورد معن الصعين واليابعان

الشععرقي فععي إنكلتععرك ينسععب إلععى  ركبععالال ءاليابععاني عكععان تتليععد الطععال -يعععرف باألسععلوب اإلنكليععز  

، وهو نوع من  : السرير النهار  الويود أشكال يديدك من األثاث منها  وبدأت تخرج إلى ، اليابانا

 خزانة من طراز الباروك من الخشب المطعم بأخشاب ملونة ( ٌبٌن19 – 1الشكل )
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ا  أطلق عليه ، والكرسي المغلف او المساند ال ، والكرسي المينح األرابط يمكن تعديل شكل نهايته

التعي ظهعرت  (Sofa) تنفعةاالع، ثعم  (Sleeping Chair)الترن السابع عشر اسم كرسعي النعوم  في

وكان المخمل والحريعر  ، في أواخر الترن الماكور ولها ظهر ومساند لليدين توفر مزيداً من الراحة

كععالط تطععورت نمععااج مختلفععة مععن األثععاث المعععد  ، والتمععاأل المطععرز المععواد المفضععلة فععي التغليععف

وعم اسعتخدام الصعناديق  ، للمكاتب منها المكتب الا  يضم متعداً وتتسيمات داخلية وأدراياً صغيرك

، وكانععت أطرهععا تزخععرف كالبععاً بععالحفر أو  ، ولععم تعععد المرايععا مععن األشععياء النععادرك اوات األدراج

ازدادت ارتفاععاً وسععة وكلعف ظهرهعا وظلتهعا وأطرافهعا  أما األسرك فتعد ر ،كالترصيع وتطلى بالال

، ويعلت لها أفاريز متبولعة أعطيعت شعكل ريعأل النععام أو آنيعة األزهعار عنعد زوايعا  بالتماأل الفاخر

وفي أواخر الترن السعابع عشعر وحتعى منتصعف التعرن الثعامن عشعر شعاع فعي إنكلتعرك صعنع  ،الظلة

، ومععال المصععممون والصععناع إلععى  وي  الرابععع عشععراألثععاث المحفععور الممععوه بالععاهب مععن طععراز لعع

وفي عهد الملكة آن ظهر طراز  ، التخفيف من الزخارف والتعتيد الا  تميز به أثاث عصر الباروط

، وتميعز معن سعابتيه باختصعار أعمعال  يديد في صعناعة األثعاث اإلنكليعز  متع ثر باألثعاث الهولنعد 

اية بيمال التطععة باالعتمعاد علعى دقعة الخطعوط المنحنيعة ، مع العن الحفر والزخرفة إلى الحد األدنى

ولون قشر خشب اليوز ورشاقة التعوابم المحنيعة التعي تشعبه قعوابم الحيوانعات وتنتهعي بمخالعب فعوق 

ق، وصار للكرسي ظهر  مع االستغناء عن العوارض بينها ب ظالفكرك أو  قابم وسعناد طويعل  مطول

تنعاء الخعزابن العاليعة والمكاتعب المعزودك بعالرفوف والصعناديق ، ومعال النعا  إلعى اق يشبه آلة الكمان

، كمعا ظهعرت طعرز يديعدك  اوات الطابتين لمواءمتها لمتطلباتهموالخزابن المزدوية اوات األدراج 

طراز لوي  الرابعع من طاولة ب دراج ا يبين 20 – 1والشكل ع من طاوالت المابدك واللعب وكيرها

، معع  بالماركتر  وقواقعع السعالحف والنحعا  طعمالم بالتشر الثمينعشر من خشب اليوز المكسو 

 . من المرمر األخضرقرصتها من البرونز و ملحا
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E. كان األثاث الشابع بادئ ا  بدء في كل مستعمرك من المستعمرات األمريكية متطابتاً مع ما  : اأمرٌك

وبسعبب تعوافر معواد يديعدك فعي تلعط العبالد  ، سكان تلط المستعمرك في معواطنهم األصعلية عليه اعتاد

أسععاليب  اإضععافة إلععى تعع خر وصععول األنمععاط المسععتيدك مععن األثععاث األوربععي بععدأت تظهععر فععي أمريكعع

، وتشير الدالبل المتوافرك من بدايات الترن السابع عشر إلى ويود  نماط من األثاث ال رابط بينهاوأ

ضد والطعاوالت والخعزابن والتليعل معن الكراسعي وأكثرهعا مصعنوع انمأشكال مبسطة من المتاعد وال

 .ا 21 –1كامق كما موضح في الشكل عقليل الزخارف وبلون  اإلليزابيثيمن السنديان وفق النمط 

 طاولة بأدراج طراز لوٌس الرابع عشر من خشب الجوز المكسو بالقشر الثمٌن( ٌمثل 20 – 1شكل )
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ولمععا كععان  ، وكيرهمععا (maple)ومععع نهايععة الععط التععرن شععاع اسععتعمال خشععب الصععنوبر والتيتععب 

، فتعد ظهعر  سكندنافيون قد يلبوا معهم بعض األثاث الفرد  من بالدهمالمستوطنون الهولنديون واإل

تع ثيرات الفرنسعية الفي نهايعة التعرن السعابع عشعر طعراز معن األثعاث المخعتلط ييمعع بعين  اأمريكفي 

، ومنا الط الحين بعدأت المسعتعمرات تتعابع آخعر  والهولندية وطراز الملط ييم  ستيورات المت خر

 ما ظهر ، مع أن البيت الععاد  األمريكعي ظعل محافظعاً علعى األثعاث التتليعد  المع خوا معن العصعور

فاسعتبدل بالصعندوق الععاد  الصعندوق او األدراج العا  كعان يوضعع ععادك علعى منصعب  ، الوسطى

، وظهعر سعرير التيلولعة المنيعد  وحلعت الكراسعي محعل المتاععد واألنضعاد ، خشبي قوابمه مخروطة

، واسعتخدم اللعون بعدالً معن الحفعر فعي تعزيين  والطاولة التابلة للطي وخزانة الكتعب وخزانعة األوانعي

،  تطع بالدهان وقشر الخشب والتطععيم باألخشعاب المتباينعة األلعوان أحيانعاً والمععادن أحيانعاً أخعرىال

، وكانت فعي  ورافق الط استخدام التوابم المحنية عالمتوسةا إلى األمام أو الخلف في أكثر تلط التطع

بطعراز الملكعة بادئ األمر تزخرف بحفر قليل ثم كعدت السعمة الربيسعية فعي قطعع األثعاث الموسعومة 

 وظلت سابدك في المستعمرات األمريكية حتى الثورك األمريكية. (Queen Ann Style)آن

 

 األثاث الحدٌث 1-2-6

وقعد  ،تطلق صفة األثاث الحديث عادك على األثاث الا  أنتو منا أوابل الترن العشرين حتعى اليعوم    

 اتخا تصميم األثاث الحديث منحيين اثنين: 

 خشب السندٌان األبٌض واألحمرب مطعمصندوق ( ٌمثل 21 – 1شكل )
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إحياء األساليب التتليدية مع حرية التصرف في إدخال تعديالت عليها، إا يندر التتليعد الحرفعي  : ولاأل

 .  في هاا الميال

االسعععتيابة للمتطلبعععات الحياتيعععة المعاصعععرك المتععع ثرك بعععالتحوالت االيتماعيعععة واالقتصعععادية  : ثبببانًال

هععاا المنحععى أكثععر المواهععب المعنيععة وقععد ايتععاب  ، ، وبتطععور فععن العمععارك والمسععاحات السععكنية االسععتهالكية

، وفتحت المواد والتتنيات اليديدك األبواب واسعة أمام صعناع  بصناعة األثاث منا أواخر الترن التاسع عشر

 . ةمهناألثاث لالبتكار والتنويع حتى صار التيديد هدفاً أساسياً من أهداف هاه ال

لتعرن العشععرين االتياهععات التتدميععة التععي كلبععت علععى صععناعة األثعاث فععي العتععدين األولععين مععن احيعث 

هنعر  عالتعي تزعمهعا البلييكعي  االفعن اليديعدع، وكان أكثرها تع ثيراً حركعة  ظهرت في أواخر الترن السابق

، ومععن مبادبهععا اسععتخدام أشععكال الطبيعععة وأحيابهععا فععي الزخرفععة والشععكل واعتمععاد االنحنععاءات افععان د  فلععد

، إلى يانب التركيبات البعيدك عن التنعاظر المسعتلهمة معن الفعن  النحيلة المعبرك عن حيوية الطبيعة األفعوانية

وقد ت ثر بهاا الماهب أيضاً  ، ، والزخارف التيريدية التي تدكد األثر النفسي لالنحناءات واتياهاتها الياباني

 (B. Pankok)نعار بعانكوط وبر (R. Riemerschmid) مصممون ألمعان معن أمثعال ريتشعارد ريمرشعميت

 . من ميونيخ

ظهرت في بداية الترن العشرين حركة تتدمية تدعو إلى اليمع بين اليمال الهندسي لتطعع  اوفي ألماني

، وعمل المصممون األلمعان علعى تطعوير هعاا المعنهو حتعى  األثاث واالقتصاد في المواد مع استخدام اآلالت

 ا1919عا سعنة اعألمانيع افايمعارعالتعي أسسعت فعي مدينعة  اوالمهن للفنون الباوهاو عبل  اروته في مدرسة 

وكان من أهداف هاه المدرسة اليمع بين الفن  ، (Walter Gropius) االتر كروبيو عوبإشراف مدسسها 

، واإلفعادك معن الخبعرات المهنيعة فعي تطعوير  والتصميم الصناعي إلنتاج كل ما يلزم لالسعتخدام ولعي  الزينعة

وكان من مبادئ هاه المدرسعة االقتصعاد  ،  وتدريب الطالب على تصميم األثاث وإنتايه باليملة،  الصناعة

، وإيعراء التيعارب علعى  في المواد وخفض التكلفة واإلفادك التصوى من مردود المكنعات والتتنيعات اليديعدك

رك هاه المدرسعة ععدد معن وقد تولى إدا ، المواد المستحدثة مع المحافظة على المظهر اليمالي للتطع المنتية

مشععاهير المعمععاريين والمصععممين والفنععانين ، وتمكنععت مععن إنتععاج أثععاث يميععل ومععريح ومناسععب للوظيفععة 

المخصععص لهععا، اسععتعملت فععي إنتايععه أنابيععب الفععوالا المطلععي بععالكروم والباكليععت األسععود وألععواح الزيععاج 

ععن أصعول ابتكرتهعا  متتبسعاً ت الترن العشعرين منا ثالثينا ا، وكان أكثر األثاث الا  أنتو في أورب والخشب

ا يبين نوعين من الكراسي المصنوعة معن األنابيعب الفوالايعة المطليعة 22 – 1والشكل ع مدرسة الباوهاو 

  .بالكروم 
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د  عت ثر المصممون الهولنديون ب فكار المدرسة األلمانية وأنتيوا نمطاً من األثاث أطلتوا عليه اسم       

 اكيريت ريتفلدعا واقترن اسمه باسم صانع األثاث الهولند  الشهير De Stijlعأ  األسلوب  اشتيل

(Gerrit Rietveld)  كراسي من شرابح الخشب الرقابتي المطبق ميموعة  (8181)الا  صمم في العام

 امارسيل برويورعكالط صمم المعمار الهنغار  األصل  ، بوساطة لوالب عبراكيا ومطلية ب لوان أولية

(Marcel Breuer)  أثاثاً  (8111-8111)الا  تعلم في الباوهاو  وترأ  ورشة صناعة األثاث فيها

وعرف باسم  (Tubular Steel) ل كرسي مصنوع من أنابيب الفوالاكما صمم أو االستيلعخشبياً من نوع 

لودفيط ميز فان در عوممن سار على النهو نفسه المعمار األلماني  ، (Wassily Chair) اكرسي فاسيليع

لو ع، والمعمار السويسر  ا برشلونةعالا  ينسب إليه كرسي  (Ludwig Mies Van der Rohe) اروهه

الا  صمم الكرسي الطويل والكرسي المحني إلى الخلف ووضع تصميمات  (Le Corbusier) اكوربوزيه

مبتكرك من التضبان الفوالاية أما في البالد االسكندنافية فتد ساعد توافر الخشب على إنتاج أثاث حديث 

وقد صمم  ، مكافا ألسلوب الباوهاو  مع استعمال تتنيات يديدك في تطبيق الخشب ومعاليته وحنيه

كراسي اوات  (Bruno Mathsson) ابرونو ماتسونعوالسويد   (Alvar Aaalto) األفار آلتوعلفنلند  ا

، وكانت  أطر من الخشب الرقابتي المطبق ثبتت متاعدها وظهورها بالطريتة التي استخدمت في الباوهاو 

الترن العشرين واالقتصاد قابلة للتراكم الواحد فوق اآلخر تمشياً مع متطلبات  اآلتوعالكراسي التي صممها 

 .ا نوعين من الكراسي المصنوعة من الفوالا 23 – 1ونالحظ في الشكل ع في المساحة

 

 

 

 

 

 من أنابٌب فوالذٌة مطلٌة بالكرومالمصنوعة سً اكر( ٌبٌن نوعٌن من ال22 – 1شكل )
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 (Mogens Kooch) امعوكنز كعوخعوتلمياه  (Kaare Klint) اكار كلنتعركي اكالط توصل الدنم

كمعا صعمم  (Collapsible chairs)بابتكارهمعا الكراسعي والمتاععد المطويعة  الفضعاءإلى حعل آخعر لمشعكلة 

 . أثاثاً مواده الخشب والفوالا (Hanz Wegner) افغنر  هانزعركي االدنم

على النتيض من هاه المدار  حافظ المصممون الفرنسيون على إنتاج األثاث الفاخر األنيق من الخشب     

( Deco Art) افن الديكوعالثمين المطعم بالعاج والفضة والنحا ، وطوروا إنتايهم وفق نمط خاص يسمى 

، كما صمم الشريكان  أثاثاً بهاه المواصفات (J. Ruhlman) اياط إميل رولمانع، وأنتو المصمم الفرنسي 

أثاثاً كالسيكياً مطوراً من مواد كالية الثمن  (Andre Mare) امار  أندرع و (Louis Sue) الو  سوع

 – 1والشكل ع حمار الوحأل أو اليلد المحبب دوعليه زخارف منمتة مستوحاك من الفن اإلفريتي ومزينة بيل

 .ا يبين صوان يدار  صنع عياط آميل روهانا 24

        

 ككرسً من الفوالذ مطلً بالكروم ومنجد )لودفٌ

 (وهةرمٌزفان در 

مارسٌل )كرسً من أنابٌب فوالذ مطلٌة تصمٌم 

 (بروٌور

 من الكراسً المصنوعة من أنابٌب الفوالذ  ( ٌبٌن نوعٌن23 – 1شكل )

 صوان جداري صنع آمٌل رولمان وفق طراز فن الدٌكور الفرنسً( ٌبٌن 24 – 1شكل )
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وصعمم  االفعن اليديعدعازدهرت صناعة األثاث في ثالثينعات التعرن العشعرين علعى كعرار  اوفي إيطالي

 اكعارلو مولينعوع، وصعمم  كرسعياً بعاراعين علعى هيبعة زهعرك اللعوت  (Gio Ponti) اكيو بونتيعاإليطالي 

(Carlo Molino)  بعععد الحععرب العالميععة الثانيععة طععاوالت وكراسععي مععن ألععواح الخشععب الرقععابتي المطبععق

، وسععار علععى الععنهو عععدد مععن مشععاهير المصععممين اإليطععاليين ومععنهم  متطوعععة ومحنيععة ب شععكال متراكبععة

، وقاسمهما الشهرك  (Marco Zanoso) اماركو زانوسوع و (Osvaldo Borsani) اأوزوالدو بورسانيع

وقعد ابتكعر  (Ernest Race) اإرنسعت ريع ع و (Robin Day) اروبعين دا عفي هاا الميال البريطانيعان 

المتولب بالحتن عوهعي معادك يديعدك  االبولي بروبيلينعكراسي مميزك منها الكرسي المصنوع من مادك  ادا ع

فتععد ابتكععر كرسععياً مععن األلمنيععوم الصععب نععال عليععه الميداليععة الاهبيععة فععي  اريعع ع، أمععا  ا8111نة صععنعت سعع

أطلعق علعى أحعدهما اسعم  (8118)، وصعمم كرسعيين معن قضعبان الفعوالا ععام  (8111)معرض ميالنو عام 

ينوبي  عالتوفز نوع من الظباء يعيأل في (Springbok) االتوفزعوعلى الثاني اسم  (Antelope) االظبيع

 . إفريتيةا

، ف نتو المصمم الفنلند   وفي الواليات المتحدك األمريكية سار إنتاج األثاث على خطى األثاث األوربي    

 (8116)عام  افن الديكوعأثاثاً من نمط  (Eliel Saarinen) اإليل سارينينعاألصل األمريكي الينسية 

في شيكاكو أسلوب الباوهاو  إلى الواليات المتحدك  ، في حين أدخلت شركة هاول والقى رواياً كبيراً 

، كما ا فولفغان  هوفمنعوأكثره من تصميم  ، وأنتيت األثاث المصنوع من أنابيب الفوالا بكميات تيارية

ظهر في حتبة ما بين الحربين العالميتين أسلوب ثالث أكثر أصالة يعتمد الصفات اليمالية لناطحات السحاب 

كالط يرت في الواليات المتحدك  ، ، واستعملت فيه مواد يديدك كاأللمنيوم والباكليت راتوالتاطرات والسيا

 ارا عوزويته  اشارلز إيمزع، وكان  تيارب طموحة لتولبة الخشب الرقابتي ب شكال ثالثية األبعاد

(Charles and Ray Eames)  رابدين في هاا الميال وصمما كراسي متاعدها من الخشب الرقابتي

 ، وظهورها مثبتة إلى أطر معدنية من الفوالا المطلي بالكروم أو األسالط المحبوكة متولب أو البوليسترال

 .ا يبين كرسي من اللدابن تصميم عتشارلز آيمزا 25 – 1والشكل ع

 

كرسً من لدائن مقولبة ( ٌبٌن 25 – 1شكل )

 ٌمزآز لقاعدة من أنابٌب الفوالذ تصمٌم تشار  على
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التي تت لف  (Storage Wall)مفهوم الخزابن أو المكتبات اليدارية  (G. Nelson) انلسونيورج عوطور 

 اآيرو سارينينع، وابتكر  من مكتبات ورفوف ومكاتب ميموعة بترتيبات مختلفة ومثبتة إلى اليدار

(Eeero Sarinen )ب في األربعينات طاوالت وكراسي من اللدابن المتولبة أو الخشب الرقابتي المتول

 االرحمع و (Tulip) ازهرك السوسنع:  استوحيت أشكالها من األعضاء الحية كما تدل عليها أسمادهما

(womb) ا يبين كرفة طعام أمريكية26 – 1والشكل ع وكير الط. 

 

 

عوهو سليل أسرك ألمانية من صانعي األثاث ( H. Knoll) اهانز كنولعوفي أوابل الخمسينات توصل 

هععايرت إلععى الواليععات المتحععدك مععع كيرهععا مععن حرفيععي الباوهععاو ا إلععى صععنع المطععاط الركععو  واإلسععفنو 

فعي تنييعد كرسعي صعنعه معن  (Harry Bertoia) اهعار  برتويعاعواسعتعمله  (foam rubber)عي االصعن

 . قضبان الفوالا الملحومة

 اوروبععابعععد الحععرب العالميععة الثانيععة ونتييععة االنفيععار السععكاني وارتفععاع مسععتويات المعيشععة فععي     

والواليات المتحدك، باإلضافة إلعى تطعور العلعوم والتتانعة فعي مختلعف الميعاالت، وتعواتر ظهعور معواد يديعدك 

يععاف الزياييععة والمطعععاط الركععو  واإلسععفنو الصعععنعي واللععدابن والبوليسعععتر تصععلح لصععناعة األثعععاث كاألل

 رو سارٌنٌنٌعٌة تصمٌم آاغرفة طعام أمرٌكٌة استعملت فٌها مواد صن( ٌبٌن 26 – 1شكل )
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واأللمنيععوم، كلععب علععى صععناعة األثععاث المفهععوم التيععار  الموحععد العناصععر فتتلصععت التفصععيالت الزخرفيععة 

فصععلة والتابلععة للتركيععب واليمععع ب شععكال مختلفععة كالمكتبععات نوالشععكلية فععي التصععميم، وكثععر إنتععاج التطععع الم

ة والرفوف المركبة واإلطارات الشعبكية المتععددك الوظعابف واألرابعط والمتاععد عالتابلعة للتحويعل إلعى اليداري

، وأطلتت يد المصممين والصناع في اختيار المواد التي تناسب تصاميمهم والوظابف المطلوبة منهعا  سريرا

التصعال واإلععالم والمععارض ، وساعدت وسابل ا من حيث توفير المتانة والراحة واليمال مع قلة التكاليف

والمدتمرات على حل هاه المعادلة الصعبة بتوفير إمكانات االتصال وتبادل الخبرك بين مصممي األثعاث فعي 

، وتنامي  ، وكان من نتابو الط محاوالت توحيد المفاهيم التتنية المتعلتة بصناعة األثاث مختلف أنحاء العالم

العنمط ع، وظهور نمط عصر  من األثاث يمكن أن يطلق عليه اسعم  صنعةالتيارك الدولية بالمواد والسلع الم

ييمععع أفكععار المصعممين ويتععارب بينهععا وبعين وسععابل اإلنتععاج الحديثععة  (Cosmopolitan Style) االععالمي

 والمواد المستحدثة وتتبناه صناعة األثاث في مختلف دول العالم وتستييب فيه لمتطلبات السوق الشعبية.

متابل يرفض كثير من المصممين والحرفيين المهرك التخلي عن مهنة صناعة األثاث التتليد  وفي ال    

وموادها التتليدية كالخشب اليميل والمواد الثمينة ويسعون في أعمالهم وصحفهم ومعارضهم إلى إحياء 

 اإيشريط هارتونعومن هدالء الرسام والنحات األمريكي  ، صناعة األثاث بمظاهرها اليمالية والفنية

(Wharton Esheriek) وكالط المعمار  الا  ابتكر أثاثاً خشبياً مزخرفاً بالحفر الناعم والسطوح الحبيبية ،

 .S) اسام معلوفع ، و الا  أبدع قطعاً فنية لي  لها نظير (G. Nakashima) ايورج ناكاشيماع

Maloof) اوندل كاسلع ، و الا  استوحى األثاث التتليد  في ابتكار كرسي هزاز (Wendell Castle) 

الا  ابتكر في سبعينات الترن العشرين نمااج شاعرية من الخشب المحفور والمطبق وصنع في منتصف 

ا يمثل كرسي من 27 – 1ا والشكل عرفن الديكوعالثمانينات قطعاً فاخرك ملبسة بتشر الخشب مستوحاك من 

 .الخشب الرقابتي المتولب من تصميم عوندل كاسلا 

 
وٌندل  مرسً مزدوج من الخشب الرقائقً المطبق والمقولب تصمٌ( ٌمثل ك27 – 1شكل )

 كاسل
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 والبالد العربٌة اسورٌ 1-2-7

 : وهي كاآلتي  تسير صناعة األثاث في أكثر البالد العربية في اتياهات ثالثة مختلفة    

األثاث النمطية المستخدمة فعي يهتم بمتابعة نمواج صناعة األثاث العالمية وإنتاج قطع :  االتجاه األول

 .  المكاتب واألماكن العامة على أسا  الوظيفة في مصانع متخصصة لهاه الغاية وب يد محلية

فيعنى بإنتاج األثاث الفني العصر  المتتعب  فعي أكثعره معن النمعااج الغربيعة التتليديعة :  االتجاه الثانً

، ومعظم هاا األثاث من  يه بما يتناسب مع استعماالتهوالحديثة مع محاولة إضفاء لمسات محلية أو شرقية عل

 .  األخشاب المعالية أو الطبيعية وكالباً ما يتم تصنيعه يدوياً في ورشات النيارك الموزعة في المدن

ل : االتجاه الثالث  فهو محاوالت إحياء األثعاث اإلسعالمي الشعرقي المحفعور والمطععم والمكفعت والُمنعزل

، وإنتعاج  والععاج والمععدن وتعرميم معا بتعي منعه فعي البيعوت والمسعايد والكنعاب  ايعطالموزايعفيه الصعدف و

وضع بصمات يديدك على هاا النعوع معن األثعاث ليغعدو ب، مع محاولة المصممين المحليين  أشكال يديدك منه

ما موضح ك ، ويبتى إنتاج هاه األنواع محدوداً ومخصصاً لفبات معينة من النا  مناسباً الستعماالت العصر

 .ا 29 – 1ا والشكل ع28 – 1في الشكل ع

 

    

 صندوق مالبس من خشب الجوز المطعم بالصدف صنع دمشق( ٌمثل 28 – 1شكل )

 طاولة مكتب موزاٌٌك صنع دمشق( ٌمثل 29 – 1شكل )
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النباتية والهندسعية والكتابعة العربيعة ، وقعد تعتمعد أحيانعاً بععض  وكانت الزخرفة تتتصر على التزيينات

إا مععن المعععروف أن مععن أولععى ميععزات الفنععون اإلسععالمية بعععدها عععن تصععوير  ،األشععكال الحيوانيععة والطيععور 

وكعان الفنعان المسعلم يهعرب معن الفعرات وينفعر منعه ، فكعان يسعرف فعي اسعتعمال الزخعارف  ، الكابنات الحيعة

والسععطوح ، وال يععدمن بحصععر الزخرفععة فععي نطععاق خععاص بهععا ، وقععد تطلععب الععط تكععرار  حاتالمسععا لتغطيععة

على موضوع ربي  فيها ، وقد تراكبت  التركيز عناصر الزخرفة إلى درية تكاد تكون ال متناهية ، مع عدم

ععالم هاه العناصر وتمازيت في تشكيل زخرفي رابع اليمال انفرد به الفن العربعي اإلسعالمي واشعتهر فعي ال

وخاصعة المخعارط وأدوات التثتيعب والحفعر علعى  ، كله باسم عأرابيسطا واستعملت في إنتايه أدوات مختلفعة

األرابيسععط بكثععرك فععي مصععر حيععث دخععل  وقععد انتشععر اسععتعمال .ا30 – 1فععي الشععكل عموضععح  الخشععب كمععا

األرابيسععط فععي كافععة الصععناعات الخشععبية مععن األثععاث واألبععواب والشععبابيط وفععي كراسععي المتععاهي وكراسععي 

وامتععد اسععتعمال األرابيسععط ليصععل إلععى دول المغععرب العربععي حيععث اشععتهرت تععون  بصععناعة االسععتراحة 

يعة كنعوع معن األثعاث الفعاخر المزخعرف والمطععم الكراسي والطاوالت األرابيسط واستعمل في المنازل الراق

 . ا 31 – 1كما في الشكل عباألصداف والنحا  والماهب 

 

 

( ٌوضح نوعٌن من كراسً األرابٌسك أحدهما مزخرف ومذهب واآلخر 30 – 1الشكل )

 محفور بزخارف على الخشب

 ( ٌوضح طاولة وكرسٌٌن صنعا بطرٌقة األرابٌسك31 – 1الشكل )
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 االنسانٌةأهمٌة األثاث ودوره فً الحٌاة 

عكرفعة غعرف النعوم والسعفرك المغعرب فتعد أخعا األرابيسعط بالعدخول إلعى كافعة كعرف المنعزل كأما في 

حيث أصبحت أكلب قطع أثاث هاه الغرف تمتعاز بطعابع األرابيسعط الطعام وكرفة االستتبالاكرفة اليلو  

تعملة وتميزت طاوالت وكراسي هاه الغرف بالروعة ودقة الخطوط والزخرفة اليماليعة وتنعاكم المعواد المسع

كمعا والتي يتم التطعيم بها مما يضفي رونتا على قطع األثاث كما واستعملت الطاوالت الثمانيعة أو السداسعية 

 ا .32 – 1نالحظ في الشكل ع

 

 

 أسئلة الفصل

 / عرف كالً مما ي تي :1 

 . أثاث الزينة4. األثاث المكتبي     3. األثاث المنزلي       2األثاث        .1

يِّن بشكل مويز مما يصنع2   كالً من األثاث المنزلي واألثاث المكتبي ؟  / بة

 / اشرح بشكل مفصل أثاث ما قبل التاريخ مع اكر أمثلة لالط ؟3 

 / أملا الفراكات التالية :4 

 أقدم نمااج األثاث تريع إلى الصناع ..................... التدماء . .1

............... و .............. و اسعععععتعمل ................. أخشعععععاب األشعععععيار المحليعععععة مثعععععل . .2

 ...................... التي صنع منها قطع ........................ .

 وطاولة صغٌرة لغرفة جلوس صنعت من األرابٌسك ٌة( ٌوضح طاولة وسط32 – 1الشكل )
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 االنسانٌةأهمٌة األثاث ودوره فً الحٌاة 

صععععنعت الكراسععععي والمتاعععععد مععععن .................. و متاعععععد ................... كمععععا اسععععتعملت  .3

 الصناديق ................ واألرابط المصنوعة من ..................  .

 وضع على المتعد حشية وثيرك من .............. و .................... . .4

اسعععععععتعملت فعععععععي التزيينعععععععات كتابعععععععات هيروكليفيعععععععة وزخعععععععارف معععععععن ................... و  .5

 ........................ و أزهار ......................  .

 التفصيل ؟/ ما هي مميزات قطع األثاث في العصر السومر  ؟ اشرح الط ب5 

 / اشرح بالتفصيل األثاث في بالد فار  وما هي مميزاته ؟6 

 / إلى كم نمط ينتسم األثاث في بالد الهند ؟ اشرح الط بالتفصيل مع بيان مميزات كل نمط من األنماط.7 

/ ما هي أنماط األثاث الصيني ااكرها ؟ وبين مميزات هاه األنماط معن ناحيعة الطعالء ، معع اكعر أنعواع 8 

 لطالء المستخدم في األثاث الصيني ؟ا

 / ااكر السبب الربيسي في تطور األثاث في إيطاليا  في عصر النهضة األوربية ؟ 9 

 / ما هو األثاث الا  اختصت به إسبانيا ااكر مميزاته وفي أ  أسلوب ت ثر هاا األثاث ؟11 

 ي عصر النهضة األوربية ؟/ ما هي مميزات األثاث الفرنسي ؟ وفي أ  األساليب كان ت ثره ف11 

 / ااكر مميزات األثاث في إنكلترا ؟ وما هو األسلوب الا  ت ثر به األثاث في الطالء ؟ 12 

 / األثاث الحديث اتخا منحيين في تصميمه أاكر هاين المنحيين ؟13 

 / ما هي عمدرسة الباوهاو  للفنون والمهنا متى أسست وفي أ  بلد ؟14 

 ية اخات صناعة األثاث الحديث اتياهات متعددك ، ااكر هاه االتياهات بالتفصيل ؟ / في البالد العرب15 

 / ما هي مميزات األثاث العربي في العصر الحديث ؟16 

يِّن مواصفات األرابيسط في األثاث العربي وفي أ  البلدان اشتهر هاا األثاث ؟17   / بة

 



 

 

  األثاثاالنسان والعالقة بين 
 العضوية والقياسية

 

 
 
 

 اهداف الفصل

 يهدف الفصل الى:

 واالطوار ،والتفريق بين كل منهما ،تعريف الطلبة بماهية ومفهوم العضوية والقياسية .1
 التي مرت بها الدراسات العضوية والقياسية.

 تمكين الطلبة من اجراء الحسابات العضوية النابعة من ابعاد الجسم اإلنساني. .2
تمكين الطلبة من تصميم وتنفيذ قطع اثاث على وفق الحسابات القياسية المتالئمة مع  .3

 جسم االنسان.
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 مقدمة 2-1

 Ergonomic and االرجونومااو واالنثروبااومترو العضااوية والقياسااية  ان ببساااطة     

Anthropometrics   تعمل على جعل البيئات التي يعاي  فيهاا اإلنساان تبادو وك نهاا طبيعياة

بشاكل واساع  تعرفا والقياسايةومريحة قدر اإلمكان. وعلى الرغم من أن مصطلحات العضوية 

وبااألصه التصاميم  ،إال أن المجال األصلي لهاذا التصصاه هاو التصاميم ،في الفترة المعاصرة

اذ كان يستصدم هذا التصصه في صناعة الطاائرات وبااألصه فاي الحارع العالمياة  ،الصناعي

 .aviation safetyالثانية لتحسين سالمة المالحة الجوية 

  والقياسية ماهية العضوية 2-2

ماان النااواحي التصااميمية  االفتراضااي،باادءا ماان التصااور  ثاالثااان بتحسااين ييهااتم المصاامم      

 العضاااوية(و. أماااا ويهاااتم متصصاااه علااام الااانفف بدراساااة الااانفف والسااالو ،األدائياااة والجمالياااة

للناف. ذلو الكائن الموضوعي الاذ  يساتحق تحساين أداء جمياع  االثاثفتهتم بتهيئة  ،)والقياسية

 . " فمان االثااثتكاون منهاا يبما في ذلو اإلنسان وجميع العناصار التاي ة الكونية  أنواع األنظم

 ،أو منتجا من أ  ناوع اثاثاومعنى ذلو أننا لو صممنا  ،األسهل ثني المعادن من أن نفتل ذراعا"

باادال ماان أن نقااول  ،ي نجاحااا للتصااميمفااان ذلااو يعناا ،ماان دون حاادوث أصطاااء أثناااء اسااتصدام 

مى مان أهاداف ن الاالبية العظيستصدم  بطريقة صاطئة. وذلو ألأو يحدث األصطاء  أالللمستصدم 

وذلو لتحسين  ،التي تدار وفق نشاطات اإلنسان هو لتحسين الفعالية والكفاية ،القياسيةوالعضوية 

 نوعية الحياة التي يعيشها من صالل:

 رفع مستوى األمان.  

 خفض مستوى اإلرهاق واإلجهاد.  

 .رفع مستوى الراحة والرضا 

و القياسية  الدراسات المتصصصة حولومن الصعوبة تحديد البداية الفعلية لنشوء أو ظهور       

إال ان  يمكن تتبع أثرها فاي االهتماام العاام "بالمشااكل التاي كانات تحادث فاي مصاانع  ،العضوية

لتادار ". إذ لاوحظ أن المكاائن التاي كانات مصاممة سلحة صالل الحرع العالمية األولىالعتاد واأل

ا بروز مشاكل في السيطرة على صطوط اإلنتاج عندما كانت تادار المكاائن ذاتها ،من قبل الرجال

عناد إدراكهام  ،هذه المكائن من التوصل لحلول لهاذه المشااكل من قبل النساء. وقد تمكن مصممو

ت. بان الصلل يكمن في تصميم المكائن بعد أن كاانوا يعازون الصلال إلاى تقصاير فاي أداء العاامال

 ومن ثم صممت المكائن وصطوط اإلنتاج لتدار من قبل الجنسين. 

 ،الرغم من أن الميدان األصلي لهذا العلم يعود إلى الميدان المعرفي بمكان العملعلى و          

بالنتاجاات الصاناعية إال ان  توسع ليشامل جمياع الحقاول والمجااالت التاي يتفاعال معهاا اإلنساان 

. المصتلفاة ب نواعا  للمستهلو ليتعامل معهاا بشاكل مباشار المقدم االثاثذلو بما في  والتكنولوجية

 والبيئات المصتلفة. االثاثتوسعت لتشمل جميع نشاطات اإلنسان مع  العضوية والقياسيةأ  إن 

  العضوية والقياسيةضرورة  2-3

فااي البياات والعماال. وذلااو االثاااث نحاان جميعااا متااملفون مااع اإلحباااط المصاااحع السااتصدام       

 ،الصزاناات ،االسارة ،االرائاو ،الكراسي: االثاثللصعوبات التي يواجهها الناف في جميع أنواع 

تبدو ك نهاا  ،والتي من المفترض أن تجعل حياتنا أسهل ،هذهقطع األثاث وغيرها كثير. لَِم تكون 

إلاى تحدياد المشاكلة بكاونهم يميلون األثاث تقاوم أفضل مقاصدنا؟ احد األسباع هو إن مستصدمو 
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. فالناف غالبا ما يلومون أنفسهم عندما يفشلون تصميم االثاثبدال من أن ينسبوها إلى  ،مسببوها

 . االثاثاستصدام أو عندما تحدث األصطاء أثناء  ،كيفية استصدام او تركيع قطع االثاثفي فهم 

وتوضا   ،التاي تصاف ،األصيارةات فاي السانوات ويبدو أن هناو عدد متناامي مان المعلوما      

كاساتجابة لمتطلباات  وقد يبدو هذا االهتماام المتزاياد ،هذه الوفرة من النظريات العضوية وتعتنق

الحاجة إلى المزيد من المقترحات لتقييم المستصدم واحتياجات . وب وج  مصتلفة قد يبدو ذلو بكون  

وبكون  اعُتنق بشاكل جاد  مان قبال  ،صدم مركز التكوين التصميمي"استجابة جدية لنداء " المست

والمؤسساات المتصصصاة منظماات الفقاد فارض هاذا النجااى علاى  ،المصممين. وعلاى أياة حاال

بشكل صااه. ويبادو أن األثاث بتطوير األطر النظرية لتقييم تصميم  بمفاهيم العضوية والقياسية

ذات األساف القياساية للعضاوية وهذا المتطلع قاد نشاا وفاق التطاورات الناشاطة للطار النظرياة 

 العلمية الدقيقة. 

التصااميم  يالعضااوية والقياسااية قااد يكااون مربكااا لمتصصصااإن وفاارة النظريااات المتعلقااة ب      

 االثاثقيمة يتمكن من صاللها المصممون من تحسين جودة  تإال أنها أدوا ،العضوية والقياسيةو

 manufactured بكونا  وحادة مصانعة للثااثلمفهوم العاام للمساتصدم والمساتهلو. فاا المقادم

item،  يساتصدم بشاكل مباشار مان قبال  االثااثذات فائدة لإلنسان وتؤد  غرضا ما. ولكاون أن

فاان ذلاو سايولد قلقاا علاى  ،الُمساَتصَدم   االثااثفان أ  صطورة أو مجازفاة مرافقاة لاذلو  ،اإلنسان

أو  ،ل موظاف فاي مؤسساة معيناةسيستصدم من قب االثاثفيما لو كان ذلو  ،سالمة ذلو المستصِدم

أو ليدور أو يتحرو  ،سيستصدم من قبل فرد أو مجموعة االثاثوفيما لو كان  ،لالستصدام المنزلي

ماان  قطااع اثاااثولين عاان تقااديم يجااع أن يكونااوا مسااؤ والمصاانعينن يممفااي فضاااء مااا. فالمصاا

 إلى أقصى الحدود.وجيدة ومريحة الضرور  أن تكون أمينة 

 االثاثا بتصميم موعالقته والقياسيةالعضوية  2-4 

. وقاد ظهار ذلاو قياسايةلالعضاوية وافي السنوات األصيرة أصاب  االهتماام متزايادا بدراساة       

: هاو اآلخررو. العضاوية والقياساية: هو التوسع األدبي الواسع المتعلق بقضاايا األول: عدةطرق ب

. ومان العضاوية والقياسايةالتي عقدت بشكل صاه لمناقشاة قضاايا  ،عدد من المؤتمرات الدولية

ومااؤتمر  ، UKأمثلااة هااذه المااؤتمرات " مااؤتمر المجتمااع العضااو " والااذ  عقااد فااي انكلتاارا 

. USAوالمجتمع العضاو "  والاذ  عقاد فاي الوالياات المتحادة األميركياة  قياسيةلالعضوية وا"

 ،قياسايةلالعضوية واأهمية حول جدية طرى قضايا ربما يكون االنعكاف األكثر  ،وعلى أية حال

وماا يتبعا  مان قضاايا  ،واالهتمام المتزايد بها نابع من النمو المطارد لعملياات اإلنتااج الصاناعي

في القطااع  العضوية والقياسية يرهما إلى االهتمام بتوظيف متصصصواللذان أديا بدو ،التسويق

األثااث بتوسع االهتمام في تصاميم  ،قياسيةلالعضوية واالصناعي. وبالتحديد بدا االهتمام بقضايا 

وما تتطلب  من اهتمام بالعنصر البشر  لتحقيق الفائدة والمنفعة ل  وللشركة  ،والمنتجات االصرى

وشااااركات  ،والمؤسسااااات الصااااناعية ،المصاااانعة. وتوظااااف اان فااااروع التصااااميم الصااااناعي

 االثااثن بت كياد وضامان أن المكلفاي ،عددا من المتصصصاين ،يميةاالستشارات الهندسية والتصم

مصاانعي يااالءم احتياجااات أولئااو الااذين يسااتصدموه. باإلضااافة إلااى المتصصصااون مثاال  المصاانع

وان  ،قياسااايةلالعضاااوية واوالاااذين يتوقااع مااانهم أن يكوناااوا علااى إدراو كاااافي بقضااايا  ،االثاااث

إذ أن  ،تكاان تلااو هااي القضااية األساسااية. ولاام االثاااثيضااعوها فااي مركااز اهتمااامهم عنااد تكااوين 

يبادو أنهاا كانات قاد مارت بثالثاة  ،االثاثفي مدصالت تصميم  قياسيةلالعضوية وامستويات دمج 

 وهي كالتالي: ،أطوار متميزة
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  قياسيةلالعضوية وا األول: تجاهلالطور 

والمؤسسااات  الصااناعية،قلااة ماان المؤسسااات  عامااا،او ثالثااون لصمااف وعشاارون فبااالعودة       

حتااى  ،والقياساايةالعضااوية  وظفاات متصصصااو االثاااث،المصتصااة بالتصااميم الصااناعي وتصااميم 

الكثيار مان  قياسايةلالعضاوية والم ت صذ قضايا  ،وبالت كيد ،بالنسبة للمؤسسات الصناعية الضصمة

 للمستهلو. اثاثمن قبل المؤسسات المتصصصة بتقديم  ،االهتمام

  قياسيةلالعضوية واالطور الثاني: االندفاع نحو 

 مصانع االثااثومان ثام يقاوم  جديادة،وكانت هاذه هاي الفتارة التاي تام فيهاا ابتكاار منتجاات       

ليساعد في إضافة هيئاة مقبولاة مان المساتصدم. وكانات  ،والقياسيةالعضوية باستشارة متصصه 

الفاعلة  االثاثتكون هيكلية  التصميمي،ان  في هذه المرحلة من اإلبداع في التكوين  هنا،المشكلة 

لهيئاة إلجاراء التحساينات مساحة سطحية فقط وهي ا مصنع ومصمم االثاثويترو  سلفا،مقررة 

 والقياساية،العضاوية فقاد شاكل ذلاو عصارا جديادا مان االهتماام ب ذلاو،الارغم مان على عليها. و

ومن  متزايد،ي صذ مدى  الصناعية،في المؤسسات  قياسيةلالعضوية وا يوأصب  وجود متصصص

 ثم زيادة االهتمام بقضايا هذا العلم الجديد.

  قياسيةلالعضوية واالطور الثالث: تكامل 

وفاي العدياد مان المؤسساات الصاناعية المتصصصاة بمنتااج منتجاات مقدماة  هاذا،الى يومنا       

  شيئا ال أصب قياسيةلالعضوية وانرى إن االهتمام بدراسة  مباشر،ليتعامل معها المستهلو بشكل 

نتاج سات االاالبية العظمى من مؤس . وبذلو فانوتصميم االثاثتكوين يمكن فصل  عن عمليات 

العضاوية بمعلوماات كافياة عان  االثااثقد وضعت فاي االعتباار تزوياد عملياات تطاوير  ،االثاث

وفق ماا تتطلبا   االثاثالفرصة في تحسين مصنعي ومصممي األثاث . وقد أعطى ذلو قياسيةلوا

واعتبااارات القضااايا النفسااية  واالسااتصدام،قواعااد وأسااف العنصاار البشاار  فااي مااديات الوصااول 

قيد التصنيع. وربماا يقودناا ذلاو إلاى  للثاثبدءا من التصور االفتراضي  الجمالية،والتفضيالت 

الصناعية والمؤسسات المتصصصاة  تاييرات في المؤسساتتساؤل مفاده: حول ماذا كانت هذه ال

هاو فاي إدراو هاذه المؤسساات للفائادة  الرئيساي،؟ وربماا يكاون السابع وتصنيع االثااثتصميم ب

باان  ،والتاي عنات بشاكل فاعال ،قياسايةلالعضاوية واالتي تجلبها معها عملياات االهتماام بقضاايا 

 Organic  التصااميم العضااو    يةقياساالالعضااوية واالمصاامم وفااق شااروط وأسااف  االثاااث

Design، وماا  ،روباذلو تكاون احتمااالت قبولا  مان المساتهلو اكبا ،هو في الواقع تصميم جياد

 ،. وتتضمن عمليات االهتمام بقضايا التصميم العضو االثاثتسويق يتبعها من ضمان لعمليات 

. مماا أدى إلاى أن والفنياةوالتكنولوجياة  التقنياة ،علاى مصتلاف األصاعدة االثااثعملياات تحساين 

وذلو بتوظياف كال  ،والرقيى مستوى عال من التعقيد عل االثاث تصنيعتصميم وتكون عمليات 

والتاي يمكان تصانيفها تحات  ،باين المؤسساات الصاناعية ما يمكن أن يكاون احتمااال فاي التناافف

 .واالعتمادية والكلفة الصناعية ،الوظائفية ،مصطلحات

اان  ،والمنفااذين االثاااثمصاانعي ماان المصااممين و ،التصااميم متصصصااوولااذلو فااان اغلااع     

ماان صااالل  ،ك حااد المجاااالت التااي ال زال بممكانهااا تحقيااق منااافع هامااة وكبياارةياارون التصااميم 

م وفاق المصام االثاثأساليع التنافف بين المؤسسات المتصصصة بالقطاع الصناعي. ولذلو فان 

هااو  ،ومااا تتطلباا  قياساايةلالعضااوية وا  ووفااق دراسااات مااا يتطلباا  العنصاار البشاار   المسااتهلو

 مركزا للوصول إلى التميز في التصميم. ،بالت كيد
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وفاق حادود تناامي  ،وأكثر تطلبا ،أكثر حنكة ،فقد أصب  مستهلو الوقت الحاضر ،وبالت كيد      

يتوقاع  ومستوى النوعية العتبارات التصميم العضاو  التاي ،قياسيةلالعضوية وامعرفت  بقضايا 

 قياسايةلالعضاوية وا ع . فحالماا بادا المصاممون ومتصصصاوالذ  يتعامل م االثاثأن يجدها في 

اعتباارات االهتماام بواحاد أو أكثار مان عناصار  تركيبتهاتحمل في  قطع اثاثفي التعاون لتقديم 

. فالمستصدم اان لم يعد يتقبل أن أكبرأصب  المستصدم اان متطلبا بشكل  ،العضوية في التصميم

 ،وكاثمن لاذلو يرضاى المساتهلو أن يادفع أكثار فاي مقابال ،االثااثيجد صعوبات في تفاعل  ماع 

والمساتهلكون اان يطاالبون  ،اثااث يتناساع ماع صصائصا  العضاوية ومقاساات  الفردياةاستصدام 

 ،قياسيةلالعضوية واام بقضايا ويطالبون باالهتم ،في اإلنتاج واالستصدام   االثاثمن بهذا النوع 

في تقديم مستوى عال من    يفشل مصمموهذال االثاثوبذلو يبتعد المستهلو المعاصر وال يتقبل 

 النوعية في االستصدام.

 العضوية وتصميم االثاث 2-5

  ذالاا االثاااثاإلنسااان قاعاادة كاال مقياااف وهااو المسااتفيد األول واألصياار ماان األشااياء و

 Human)عااااادة تطااااابق المقياااااف اإلنساااااني  تكااااون أبعاااااده   يجااااع أنذيسااااتصدم  والاااا

Dimension)  وقااد عاارف هااذا المتطلااع اإلنسااان منااذ القاادم. حيااث اسااتصدمت أعضاااء جساام

 اإلنسان كقاعدة لجميع وحدات القياف. أ  مقارنة األشياء ب عضاء جسم اإلنسان. 

هي: الدراسة المصتصة بفهم ومعرفة سياقات التفاعل ماا   االرجونومكف والعضوية او 

وبين الناف الذين يستصدمونها. وهاو ناوع مان الدراساات الاذ   -بما فيها األثاث –بين المنتجات 

 يعمد الى إيجاد معايير علمية لتصميم األثاث بما يضمن راحة وسالمة المستصدم.

 ،ع  اإلنسان بشكل مباشر أو غير مباشر أحياناإن كل ما نشاهده في حياتنا والذ  يتعامل م      

قيااف اإلنسااني. اذ إن هاذه األشاياء ميعطينا تصورا عن االرتباط الوثيق بين قياسات األشياء وال

قد صممت صصيصا لتناسع الحجم اإلنساني، فالقلم الذ  ال يناسع الياد اإلنساانية يعتبار شايئا ال 

وماادى توافقهااا مااع األبعاااد  االثاااثأنااواع لكافااة نساابة وكااذلو هااو الحااال بال ،يمكاان االسااتفادة مناا 

بالتاالي  لمتطلبات وسهولة االستصدام فهاي تكن مناسبةأثناء االستصدام إذا لم  الجسمانية للمستصدم

 من اجل .  تصدم الارض الذ  صممتوال  ةميم غير ناجحاتص

ات  فقاط أيجاد مثل هذا المعيار من قبل اإلنسان لم يكن لارض قياف ما ينتج  وتحديد مقاس ان   

ام  لهاا والوضاعيات التاي ساينجزها داساتصوماع قياساات  هاو  االثااث ابل لتحديد مدى موافقة هاذ

 .االثاث ات التي سيؤديها عند استصدام  لهذوالحركا

هو العلم الذ  يهتم بتصميم منتجات تكون مناسابة  كما ذكرنا فيما سبق والقياسية ان العضوية   

للمستصدم ومتماثلاة ماع ابعااده الفيزياوياة ومتطلباتا  فاي الراحاة النفساية والبدنياة. اذ ان التطبياق 

العلمي للمعايير والمقاييف الدقيقة لهذا التصصه تتي  للمستصدم سهولة االساتصدام والتفاعال ماع 

كرسايين وهماا  ،ينالتاالي االثااث قطعتاي نا نظارة تحليلياة علاى. على سبيل المثال: لو اصاذاالثاث

 لوجدنا فرقا واضحا في تصميم كل منهما. ،مكتبيين
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بنياة تصاميم الكرساي تتناساع بشاكل جياد ماع البنياة  ان ،الساابق  1-2  اذ نالحظ في الشكل    

وذلو الن تصميم الكرسي كان منطلقا من وضاع الحسابان للبنياة العضاوية  ،الفيزياوية للمستصدم

واصااذت اشااكال أجاازاء الكرسااي انحناااءات وتعرجااات مشااابهة النحناااءات وتعرجااات  ،للمسااتصدم

ن المصمم اجرى دراساة دقيقاة لبنياة الجسم البشر  على مستوى الورو والظهر والساقين. أ  ا

 ووضع حساباتها ومعاييرها في البنية األساسية لتصميم الكرسي. ،الجسم البشرية

 

 ( يىضح انطبيؼت انؼضىيت نهكزسي وكيفيت تًبثههب يغ انطيؼت انؼضىيت نهًستخذو1-2شكم )
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نالحظ ان تصميم الكرسي لم يكن متناسبا مع االبعاد والحسابات  ،السابق  2-2 وفي الشكل     

وذلو الن تصميم الكرسي لم يضع بالحسبان كيف ان الجسم البشر  مكون  ،العضوية للمستصدم

 ،من انحناءات وتقعرات يجع ان تكون مسندة عند عملية الجلوف عند استصدام الكرسي. ومن ثم

ذه الحالة الكثير من المشاكل الصحية التي يمكن تؤذ  المستصدم فان تصميم الكرسي يسبع في ه

عند اساتصدام الكرساي. وهناا فاان علاى المصامم والمصانع ان يكاون ملماا بحساابات واعتباارات 

البنيااو العضااوية للمسااتصدم لكااي يااتمكن ماان تضاامينها فااي تصااميم األثاااث علااى اصااتالف انواعاا  

 وحجوم  وطرزه.

ملماا بالمعاايير المثالياة لتصاميم الكراساي علاى اصاتالف أنواعهاا  اثولكي يكون مصانع االثا    

المقاساات العضاوية والقياساية لتصاميم الكراساي ان الشاكل التاالي سايحدد المعاايير وفا ،واشكالها

وذلو انطالقا من عرض المعايير القياسية لكرسي المكتع الذ  يمثل اكثر أنواع األثااث اتصااال 

( يىضح االختيبراث انسيئت نتصًيى انكزسي وانُببؼت يٍ ػذو وضغ انحسببٌ نهخصبئص 2-2شكم )

 انؼضىيت نهًستخذو ػُذ تصًيى انكزسي
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وهاذه المقاساات تمثال معياارا عضاويا  ،رات طويلاة وبشاكل ياوميبالمستصدم والذ  يساتصدم لفتا

 وكما يلي: ،وقياسيا عن طبيعة تصميم الكراسي

     

   

 ( يىضح انحسبببث انقيبسيت انًثبنيت نتصًيى انكزسي3-2شكم )



 

 Décor Art … Furniture Manufacturing ... صُبػت األثبث          فٍ انذيكىر 

 انؼضىيت وانقيبسيت

43 

 التدريب العملي □

ويقاوم بدراساتها  ،يصتار الطالع مجموعة من الكراساي فاي البيئاة المدرساية او المنزلياة .1

 بحث مصار. لويقدم النتائج بشك ،من ناحية مدى اسنادها للنواى العضوية للمستصدم

يتم تحديدها بالتشاور مع األستاذ  كرسي  ،رسم الطالع كرسي ذو طبيعة وظيفية معينةي .2

اسااتلقاء...ال   دارسااا حسااابات  العضااوية عباار دراسااة الجساام  ،اسااتقبال ،مكتبااي ،طعااام

واضاعا كال تلااو  ،والتقوساات والباروزات ،ناحياة الطاول العارض والعماقالبشار  مان 

 الحسابات في تصميم الكرسي.

 

 القياسية وتصميم االثاث 2-6

مان معطياات األثااث االعتباارات العلمياة لعملياات تصاميم  هاي ،فيماا سابقعنا   ناتحادثان ما    

حياة للمساتصدم مان نا االثااثدى مالئمة بمالمهتمة وهي الدراسات  ،العضويةو  االرجونومكف 

وتوافقا  ماع البنياة الفيزياوياة للمساتصدم بهيكليتهاا وانسايابيتها وتقعراتهاا  ،واألمانتحقيق  للراحة 

 .األجزاء وأجزاء

ماان ناحيااة  ،المسااتصدم وأبعااادمااع مقاسااات  االثاااثامااا فيمااا يصااه عمليااات تناسااع قياسااات     

النثروباااااومترو  ا بالقياساااااية فاااااان ذلاااااو يعااااارف ،السااااامو ،العااااارض ،االرتفااااااع ،الطاااااول

anthropometrics   أ  هااي الدراسااة التااي تهااتم بتناسااع مقاسااات المسااتصدم مااع مقاسااات .

 .االثاثوأبعاد 

ووضاعيات االساتصدام  ألبعاادالقياساية الممكناة  األبعاادبطارى كافاة  يا تيفسنقوم فيماا  ،ولذلو   

 ،الجلاوف ،الوقاوف–لالساتصدام  األساسيةمتصذين الوضعيات  ،االثاثالفيزياوية بين المستصدم و

 ،كالياد القادم ،جسم المساتصدم أجزاءومقاسات  أبعاد ،مدى حركات المفاصل ،االستلقاء ،االنحناء

 األبعااادلتكااون متوافقااة مااع  االثاااثلتكااون دلاايال مرجعيااا مبسااطا حااول كيفيااة تصااميم  -.. الاا 

 الفيزياوية للمستصدم.

 

 the vitruvian manلفيتروفي الرجل ا 2-6-1

عاان العمااارة والمسااماة  عاان العمااارة  بكونهااا  vitruviusالعشاارة التااي كتبهااا  األجاازاءتعااد    

ف فاي هاذه قاام فيتروفياو إذ. النهضاةر والتي تعاود لعصا ،عن العمارة األولىالسلسلة المرجعية 

 اليوم ذات قيمة علمية جيدة.  إلىوالتي تعد  ،التصميم أساليعحول  أساسيةالسلسلة بوضع قواعد 

عملية تحديد النسع فيما هي  ،التي حاول طرحها فيتروفيوف في هذه السلسلة األساسياتومن    

ماان طاارى تلااو المفاااهيم  إن إالأ  مسااتصدمها. – باإلنسااانالمصااممة وعالقتهااا  يصااه األشااياء

هااو  ،والبيئااة المحيطااة باألشااياء اإلنسااانكمرجعيااات قياسااية عاان عالقااة  ،النساابوية والقياسااية

 ليوناردو دافنشي.

 ،وكان عبارة عن تصطيط بقلم الرصاه والحبر ،1490اذ رسم دافنشي هذا الرسم في العام    

تصاور هيئاة رجال  ،على اعمال المعمار  فيتروفيوف. ان تلاو الرسامة ملحق بمالحظات مبنية

وتحااط الهيئاة بادائرة ومرباع  ،ويدي  ورجلي  متباعدتان عن بعضهما الابعض ،بوضعيات مركبة

  .4-2في الوقت نفس . كما في الشكل  
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. اذ بنيات الرساومات proportion of man اإلنسان ِنَسعالرسم والمالحظات تدعى          

مع حسابات هندسية موصوفة من قبل المعماار  ،بناء على حسابات النسع المثالية لجسم االنسان

. اذ وصف فيتروفياوف الهيئاة الروماني فيتروفيوف في الكتاع الثالث من سلسلت   عن العمارة 

 االنسانية بانها المصدر االساف للنسع والتناسبات بين النظم الكالسيكية للتصميم.

و يرسم رجل فيتروفيان .. ولكنا  ذهن  هذا المصطل  وه فيفى الواقع لم يكن ليوناردو يضع    

 فايالرومانى "فيتروفيااف" قبلهاا بقارون عديادة وتحديادا   المعمارطرحها  التيكان يضع الفكرة 

 االثاااثتاادور حااول أن اإلنسااان هااو محااور هااذا الكااون ... وماان أن  والتاايقباال الماايالد  1العااام 

أحساان تقااويم .. وأن  فااي صلقاا  ه الااذ المطلااق اإلتقااان هااو مااا يصاارج ماان نسااع اإلنسااان نفساا  

 .منتج واحد فييجمع الشكل والوظيفة والجمال  الذ الجمال المتقن هو 

 ( يىضح انزجم انفيتزوفي نذافيُشي4-2شكم )
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تعرف على الجازء او االجازاء التاي يجع على المصمم ال ،معين قطعة اثاثم وعند تصمي       

العمال.  ويدعم فعالياات االنساان اليومياة فاي الراحاة او ،االثاثستكون على اتصال مباشر بذلو 

فان على المصمم معرفة االبعاد والمقاسات الصاصة  ،المراد تصميم  هو كرسي االثاثفاذا كان 

 ،الماراد تصاميم  وتنفياذه بالكرسايالمستصدم المعني والتي ساتكون علاى اتصاال مباشار  ب جزاء

 والتي يجع ان يحددها بالتالي:

 عرض المقعد. .1

 طول المقعد. .2

 .األرضارتفاع المقعد عن  .3

  .5-2كما في الشكل   ارتفاع مسند الظهر. .4

 

 

 

    

    

 

  

 

 

 

     

    

معرفة زاوية ميالن مسند الظهار لتحقياق الراحاة فاي  قد يحتاج المصمم الى ،ىوفي احيان اصر 

وطبيعاة اساتصدام  فيماا باين كونا   ،التي يقدمها الكرسي األساسيةوذلو تبعا للوظيفة  ،االستصدام

بان  ،كرسي طعام ام كرسي مكتع ام كرسي استراحة. اذ نالحظ ان الكرسي المقدم في الصورة

ممااا يتااي  حريااة فااي التفاعاال  ،تاياار الجلسااةمسااند الظهاار يحااو  علااى عتلااة متحركااة تتااااير ب

 .االثاثواستصدام 

 

 التدريب العملي □

لكي يتعرف على األساف العلمياة  ،يقوم الطالع برسم الرجل الفيتروفي بحسابات  الدقيقة .1

 لدراسة القياسية  االنثربومترو .

ارتفاع مسند 

 الظهر

عرض 

 المقعد

 طول المقعد 

 ارتفاع المقعد 

 ( يىضح انحسبببث األسبسيت نتصًيى انكزسي5-2شكم )
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القياسااية ماان ناحيااة  ويقااوم بحساااع ابعادهااا ،يصتااار الطالااع مجموعااة ماان قطااع األثاااث .2

للتعرف على المقاسات األساسية لالثاث المتواجد فاي البيئاة  ، الطول العرض االرتفاع 

 ت مدرسية ام منزلية او اية بيئة أصرى يحيا فيها.نالتي يحيا فيها سواء اكا

  

فاي أمااكن  عملا ،ان الحركة لدى االنسان سلوو طبيعي يمارس  بشكل دائام فاي منزلا  وفاي     

 وهذه العوامل هي: متعددة،وينشا هذا السلوو نتيجة عوامل  والترفي ،التسلية 

 أوال: طبيعة الحركة لدى االنسان

راره على أنواع مصتلفة من األنشطة الحياتية متحرو، يعتمد في بقائ  واستمان االنسان كائن     

ناتمكن مان التي تتي  ل  العمل والعي  في هذا العاالم مان اجال اساتمراره ورفااه معيشات . ولكاي 

تصااميم وحاادات اثاااث تكااون مناساابة لالسااتصدام اليااومي فااي الفضاااءات التااي يحيااا ويعماال فيهااا 

لجسم البشر  في األوضاع المصتلفاة االنسان، يجع على مصنع األثاث ان يكون ملما بمقاسات ا

 التي يتصذها المستصدم في نشاطات  اليومية في مصتلف أنواع الفضاءات التي يحيا فيها. 

كما ان عملية تصنيع قطعة اثاث تشترط من المصنع ان يكون ملما بعالقة قطعة األثاث تلو      

وكياف يمكان ان تانظم  ،تاينوما حجم الفضااء المطلاوع ان يكاون باين القطع ،مع القطع األصرى

 هذه القطع لتصلق مجال حركة مناسع لمستصدم األثاث والفضاء الحاو  لهما.

تتي  لمصنع األثااث ان يكاون ملماا بالمقاساات  standardsان معرفة القياسات القياسية        

مان  تكون عملية التصانيع منطلقاة ،ومن ثم ،الضرورية لتصنيع اية قطعة اثاث يطلبها المستهلو

مماا  ،مدى تناسع قطع األثااث ماع المقاساات الصاصاة بالمساتصدم وانطالقاا مان مقاساات  وابعااده

   التالي يوض  بعض هذه المقاسات.6-2والشكل   يتي  ل  حرية الحركة وسالمة االستصدام.

 
 

 ( يىضح االبؼبد انقيبسيت نجسى االَسبٌ وانخبصت ببنزجم وانًزأة وانطفم6-2شكم )
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فان على مصنع األثاث ان يكون ملما بالحركات المصتلفة التي يقوم بها مستصدم  وكذلو،     

مثل مستوى النظر حركة النظر ودوران الراف  ،األثاث عند استصدام  لقطعة اثاث معينة

وضمان عدم وجود ما يعيق الرؤيا لمستصدم األثاث عند استصدام  لقطعة األثاث. فاالستصدام ال 

وليف بمعزل عن الفضاء الذ   ،لقطعة األثاث بمعزل عن قطع األثاث األصرى يتطلع استصدام

تستصدم في  قطعة األثاث. بل ان عملية االستصدام يجع ان تكون محسوبة من مصتلف النواى 

 التي تتي  للمستصدم ان يكون مرتاحا في استصدام  لقطعة األثاث.

 ثانيا: المدى الحركي لإلنسان

على وفق منظومة من القدرات الحركية تتي  ل  القيام بمهام  اليومية على  يحيا االنسان    

 مصتلف تنوعاتها لكي يكون قادرا على االستمرار والعي  حياة جيدة تتناسع مع امال  وتطلعات . 

وابعاد  وهذه المنظومة من القدرات الحركية تتطلع من مصنع األثاث معرفة جيدة بمديات    

أ  المقننة والتي تمثل مقاسات موحدة وعالمية برغم االصتالفات بين ياسية  الجسم البشر  الق

المجتمعات  لكي يتمكن من تصميم وتصنيع قطع اثاث تكون متناسبة مع التايرات الحركية 

 والوضعيات التي يتصذها االنسان عند استصدام  لقطع األثاث.

وذلو  ،ن القياسات والكتل والحجومويمكن عد الجسم البشر  في كون  عبارة عن مجموعة م    

انطالقا من طبيعة الحركة التي يتصذها االنسان وانطالقا من الوضعية التي يتصذها عند 

كذلو يجع ان يملو  ،والنوم ،واالستلقاء ،واالنحناء ،كالجلوف ،استصدام  لقطعة اثاث معينة

في فضاءات  التي يحيا فيها  المعرفة حول المساحات الواجع توافرها بين قطع األثاث المستصدمة

وان تكون عملية  ،من اجل ان تكون عملية استصدام الفضاء الداصلي عملية مريحة وانسيابية

التحرو في الفضاء بوجود قطع األثاث عملية محسوبة ومدروسة لكي تكون الحركة انسيابية 

 ومتناسبة مع نوع النشاط الذ  يقدم  الفضاء.

ع األثاث ان يكون ملما عملية الوقوق والحركة في الفضاء الداصلي تتطلع من مصن   ان    

والحركة او السير في الفضاء واليدان مفتوحتان تتطلع التعرف على العرض  ،بمعدل الطول

القياسي لإلنسان لكي تكون الحركة سلسة وال تتعارض مع مكونات الفضاء من قطع األثاث 

  .7-2ي يحويها الفضاء. كما في الشكل  وغيرها من األشياء الت

 
 ( يىضح االبؼبد انقيبسيت نجسى االَسبٌ وانخبصت بؼًهيت انىقىف وانحزكت2-7شكم )
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فان معدل اطوال وحجوم االنسان ت صذ مقاسات مصتلفة تبعا  ،ومثلما يظهر الشكل السابق     

سدلتان على طول الجسم يصتلف نللوضعية التي يتصذها الجسم. اذ ان عرض الجسم واليدان م

وكذلو يتصلف عن مقاف الحيز الذ  يتصده  ،عن عرض الجسم اليدان مفتوحتان الى الجانع

الجسم واليد ممدودة الى االمام... وهكذا فالجسم البشر  يشكل حجما يشال الفضاء الذ  يوجد 

   في الحياة اليومية.وهذا الحجم يصتلف باصتالف الوضعيات التي يتصذها الجسم عند تفاعل ،في 

م يعة الحركة الجسمية لإلنسان ومعدل مقاسات الجسبالتالية ط  9-2  و 8-2  وتوض  االشكال

 .وفقا للتموضع الذ  يتصذه الجسم

 

 
 

 التدريب العملي □

 ،قوم الطالع بحفظ االبعاد القياسية لجسم االنسان والمذكورة في الموضوعات السابقةي .1

 ،وبعدها يقوم باجراء دراسة على االبعاد القياسية لمجموعة محددة من الناف  رجال

ومدى توافقها مع المقاسات  ،أطفال  ليتعرف على معدل المقاسات الصاصة بهم ،نساء

 العالمية المطروحة في الموضوعات السابقة.

يعمد الطالع الى اصتيار مجموعة محددة من األثاث المستصدم في المنزل او المدرسة او  .2

ويقوم بمقارنة مدى تناسع  ،ارتفاع  ،عرض ،ويقوم بقياف ابعاده الكلية  طول ،العمل

االنسان عند استصدام  وتفاعل  مع األثاث او الفضاء األثاث مع الوضعيات التي يتصذها 

 الداصلي الذ  يتواجد في  كالهما  األثاث والمستصدم .

 ( يىضح االبؼبد انقيبسيت نجسى االَسبٌ في أوضبع يحذدة8-2شكم )

 في وضؼيبث يؼيُت ( يىضح االبؼبد انقيبسيت نجسى االَسب9ٌ-2شكم )
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 ثالثا: المجال الذاتي لإلنسان

هو الحيز الذ  يشال  الفرد في الفضاء الحاو  ل  ولالثاث  ،المجال الذاتي لإلنسان     

 دعن يكون هذا المجال يتي  للفرد الشعور بالراحة واالسترصاء على ان ،ولالشصاه االصرين

استصدام  لالثاث بوجود حيز يتي  ل  حرية الحركة والقيام بنشاطات  اليومية من دون ان تكون 

 عملية التفاعل ذات معوقات من قطع األثاث األصرى او االفراد االصرين الذين يشالون الفضاء.

تكون عملية استصدام قطعة األثاث من قبل االنسان ذات و ان أ  ان المجال الذاتي ه     

وان  ،مواصفات وحسابات قياسية تتي  للمستصدم ان يتحرو بحرية عند استصدام  لقطعة األثاث

ها االفراد يستصمها وقطع األثاث التي يستصدم تكون االحياز والمساحات مابين قطعة األثاث التي

األثاث والتي تتي  مجاال  عالقياسات األساسية لقط ،تالي  ال10-2االصرين. ويوض  الشكل  

 ذاتيا جيدا عند استصدام األثاث بوجود قطع اثاث أصرى تستصدم من قبل افراد اصرين.

 
     

بعض أنواع األثاث وابعادها القياسية وكيفية  ،التالية  12-2  و  11-2  وتوض  االشكال    

حساع وتشكيل المجال الذاتي لمستصدمي األثاث والفضاء الذ  يحويها والمسافات البينية ما بين 

 قطعة اثاث وأصرى.

 

 

( يىضح االبؼبد انقيبسيت نطبونت طؼبو وانكزاسي انخبصت بهب, واالبؼبد انقيبسيت نهًجبل 10-2شكم )

 انذاتي نًستخذيي انكزاسي

 ( يىضح االبؼبد انقيبسيت نبؼض أَىاع وفضبءاث قطغ األثبث11-2شكم )
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 رابعا: النشاط الحركي ضمن الفضاء الداخلي

ترتفع  الحركات،هو عبارة عن مجموعة متعاقبة من  اليومية،نشاط االنسان في حيات      

العملية في نطاق معين. ويتحدد مجال  وتنصفض معدالتها تبعا لظروف  اليومية ومجموع انشطت 

 والفنان،فالعامل والموظف والمهندف والمحامي والطبيع  الظروف،النشاط الحركي تبعا لهذه 

وهكذا ربة المنزل ومربية األطفال. ويمكن  عملهم،تصتلف انشطتهم الحركية تبعا لظروف 

 حصر هذه النشاطات في التالي:

 .مساحة الحيز الكلي للفضاء 

 حدات األثاث والعناصر المكملة.حجم و 

 زمة للحركة والتنقل.حياز الالمساحة الممرات واال 

 

 مساحة الحيز الكلي للفضاء .1

يكون ذا  يشترط من المصمم ومصنع األثاث ان ،ان مساحة الحيز الكلي للفضاء الداصلي    

قدرة على كيفية توزيع قطع األثاث في الفضاء بما يتي  عملية إيجاد موقع جيد لقطعة األثاث 

وكذلو اتاحة الفرصة لمستصدم الفضاء ان يتحرو  ،تتناسع مع النشاط الذ  يحدده الفضاء

بحرية في الفضاء باستصدام  وتفاعل  مع قطع األثاث التي يحويها. أ  ان يكون الفضاء 

وذلو انطالقا من حسابات دقيقة  ،حت  الكلية حاويا بشكل مثالي لقطع األثاث وشاغل الفضاءبمسا

  التالي 13-2ويوض  الشكل    .لكال العنصرين الشاغلين للفضاء  المستصدم وقطعة األثاث

 بعض مقاسات األثاث والمستصدم في ضمن الحيز الصاه بكالهما.

 ( يىضح االبؼبد انقيبسيت نبؼض أَىاع قطغ االثبث12-2شكم )



 

 Décor Art … Furniture Manufacturing ... صُبػت األثبث          فٍ انذيكىر 

 انؼضىيت وانقيبسيت

51 

 
التالية كيفية التنظيم والتوزيع المثالي   16-2  و  15-2  و  14-2  وتوض  االشكال    

الالزمة للحركة التنقل انطالقا من  لقطع األثاث في فضاء المطب   كمثال  والممرات واالحياز

والمساحات  ،وقطع األثاث التي يشترط تواجدها في الفضاء ،الحسابات الكلية لمساحة الفضاء

 والممرات المطلوبة للحركة والتنقل في الفضاء من قبل المستصدم.

     
 

نًسبحت انحيش انكهي واالبؼبد انقيبسيت نبؼض اثبث ( يىضح االبؼبد انقيبسيت 13-2شكم )

 انًطبخ وكيفيت تُظيى قطغ األثبث ضًٍ انًسبحت انكهيت نهحيش

( يىضح كيفيت تىسيغ قطغ 14-2شكم )

 األثبث في فضبء انًطبخ

االبؼبد انقيبسيت ( يىضح 15-2شكم )

نًُضذة طؼبو دائزيت وانكزاسي انخبصت 

بهب وكيفيت حسبة االبؼبد انًكبَيت 

نهكزاسي وانًُضذة وانًسبحبث 

 انضزوريت نهحزكت وانتُقم
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 التدريب العملي □

ويقوم  ،مع قطع األثاث التي يمكن ان تتواجد في  ،الطالع بتصميم فضاء داصلييقوم  .1

ووضع ابعاد المجال الذاتي  ،بحساع ووضع االبعاد الصاصة بالفضاء وقطع األثاث

 المثالي الذ  يحقق الراحة للمستصدم.

 ويقوم بحساع مساحت  الكلية ويقوم باصتيار قطع اثاث ،يرسم الطالع فضاء داصلي .2

 قطع األثاث بما يتناسع مع المساحةيقوم بتوزيع  ،ومن ثم ،مالئمة لوظيفة الفضاء

 معتمدا في ذلو على اصتيار االحجام المناسبة مع المساحة الكلية للفضاء. ،الكلية للفضاء

 

 حجم وحدات األثاث والعناصر المكملة .2

وأجهزة وأدوات وغيرها  يعد الفضاء الداصلي مساحة الحتواء أشياء مصتلفة من قطع اثاث     

وجودها الطبيعة الوظيفية للفضاء. وقطع األثاث على وج  التحدد تعد  من األشياء التي يفرض

ووحدات األثاث التي يحويها الفضاء عادة  ،العنصر الرئيسي من موجودات الفضاءات الداصلية

جما من الفضاء ما تكون ذات حجم محدد يحتل موقعا مماثال ل  في الفضاء. فالكرسي يحتل ح

وان كان هذا الكرسي يحتو  عناصر مكملة مثل  ،مما ثال لمقاسات  وابعاده وطبيعت  التصميمية

وحدة اراحة االرجل فان الحجم المحدد للكرسي في الفضاء سيتاير باصتالف األجزاء المكملة 

 والعناصر المرافقة للتصميم.

لمقاسات األساسية للفضاء من طول فان على مصنع األثاث ان يكون ملما با ،ومن ثم    

وتحديد طبيعة المقاسات الضرورية لقطع األثاث لتكون متالئمة  ،وعرض لتحديد المساحة الكلية

مع طبيعة المساحة الكلية للفضاء.   فضال عن ان طبيعة توزيع وحدات األثاث والعناصر 

( يىضح حسبببث انحزكت 16-2شكم )

وكيفيت تُظيى قطغ األثبث ػهى وفق 

 وضغ انحسببٌ نهحزكت وانتُقم
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القة قطع األثاث مع بعضها المكملة لها يجع ان تكون متوافقة مع الطبيعة الوظيفية للفضاء وع

 . للصر أحدهاارات وظيفية مكملة االصر لتكون ذات اعتب

وحجوم ومقاسات الوحدات  ،ان عملية توزيع قطع األثاث على وفق حجومها ومقاساتها    

يجع ان ينطلق من عالقات التناسع والتتام ما بين قطع األثاث ووحداتها المكملة  ،المكملة لها

وكيف يكون الفضاء حاويا لهذه الوحدات بما يتناسع مع  ،ة الكلية للفضاءوما بين المساح

الطبيعة الوظيفية للفضاء وكيف يتمكن مستصدم الفضاء من الحركة والتفاعل في داصل الفضاء 

بما يضمن ل  الراحة والحرية في استصدم الفضاء وموجودات  من قطع األثاث. ويوض  الشكل 

ي تنظم بها االسرة ووحداتها المكملة من الصزانات المرتبطة بها مع   التالي الكيفية الت2-17 

 بعضها االصر ومع المساحة الكلية للفضاء.

 
    

التالية طبيعة بعض الفضاءات الداصلية ومكوناتها من   19-2 و 18-2  وتوض  االشكال    

والحجمية لها  قطع األثاث وكيفية توزيعها في داصل الفضاء انطالقا من الطبيعة التكوينية

وعالقاتها احدها باالصر وكيفية تنظيم الممرات اليجاد نظاما مرنا وانسيابيا من الحركة والتفاعل 

 في استصدام الفضاء.

 

 ( يىضح يكىَبث غزفت َىو نفزديٍ وكيفيت تُظيى االسزة17-2شكم )

بحجىيهب ووحذاتهب انتكًيهيت يغ انًسبحت انكهيت نهفضبء بًب يتيح 

 إيكبَيت وضغ يسبحت كبفيت نهحزكت وانتُقم
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 واالحياز الالزمة للحركة والتنقل مساحة الممرات .3

يكون ملما بالطبيعة  ان عملية تصميم وتصنيع األثاث ال تعني ان على مصمم األثاث ان    

الهيكلية والتركيبية لالثاث وكيفية تركيب  وصناعت  فقطو وانما يتطلع من  معرفة الكثير من 

وانما بالموقع والفضاء الذ  سيستصدم في   ،الجوانع المعرفية المتعلقة ليف فقط بقطعة األثاث

( يىضح انتىسيغ انًثبني نغزفت َىو ػهى وفق االبؼبد انقيبسيت نالثبث وانًسبحت انكهيت 2-18شكم )

 نهفضبء

كيفيت انتىسيغ انًثبني نالثبث ػهى وفق بؼبد انقيبسيت الثبث غزفت يؼيشت و( يىضح اال19-2شكم )

 انًسبحت انكهيت وحسبببث انًًزاث وانحزكت وانتُقم
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ألثاث في الفضاء؟ وطبيعة الناف الذين سيستصدمون  واعمارهم وكيف سيوزع هذا ا ،األثاث

 وكيف سيستصدم؟ وكم عدد االفراد الذين سيستصدمون الفضاء؟

ان اإلجابة عن تلو األسئلة السابقة ستتي  لمصنع األثاث ان يمتلو معرفة كافية بالطبيعة      

وبالتالي فان  سيكون قادرا على  ،الوظيفية لالثاث والفضاء الذ  سيستصدم في  ومن سيستصدم 

 اث تملو الكفاية الوظيفية التي تتي  لمستصدمها ان يعتمد عليها في حيات  اليومية.انتاج قطع اث

ومن األمور ذات األهمية القصوى في هذا المجال هو طيعة الفضاء وكيفية توزيع قطع     

األثاث في داصلى بما يسم  بميجاد ممرات حركية جيدة يتنقل عبرها مستصدم الفضاء بسهولة 

لية صناعة األثاث على وفق حجومها ومقاساتها يجع ان تكون متناسبة مع ومرونة. اذ ان عم

بما يتي  إيجاد ممرات حركية ذات مرونة  ،المساحة الكلية للفضاء الذ  سوف تستصدم في 

-2وانسيابية تتي  مستصدم الفضاء ان يحيا مسترصيا ومستمتعا عند استصدام  للفضاء. والشكل  

ولكن عملية التوزيع  لفة لعملية توزيع األثاث في فضاء واحد  التالي يوض  أساليع مصت20

والسؤال هنا  ،عن االصر أحدهااالمر الذ  ولد ممرات حركية تصتلف  ،عن االصر أحدهاتصتلف 

 مرونة؟ أكثرحركية التنظيمية هو األنسع لصلق ممرات أيا من األساليع 

 

( يىضح خيبراث تىسيغ 20-2شكم )

غزفت جهىص وإيكبَيت اختيبر  اثبث

انتىسيغ انًثبني نخهق يًزاث حزكت 

 وتُقم جيذة
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 التدريب العملي □

ويقوم برسم وحدات األثاث  ،يعمد الطالع الى رسم فضاء داصلي ذو وظيفة معينة .1

ومن ثم يقوم باصتيار  ،ورسم المكمالت الصاصة بوحدات األثاث تلو ،الصاصة ب 

ويقوم الطالع بتقديم اكثر من  ،ث والعناصر المكملة لهاالتوزيع المثالي لوحدات األثا

 فكرة لتوزيع وحدات األثاث ليتمكن من التعرف على عملية التوزيع األفضل.

 ،ويقوم بتوزيع وحدات األثاث الصاه ب  ،رسم الطالع فضاء داصلي ذو وظيفة معينة .2

واالحياز الالزمة يقوم برسم الممرات  ،ومن ثم ،وحساع ابعادها ومقاساتها الدقيقة

 ،للحركة والتنقل. وفي هذا الفرض يقوم الطالع برسم عملية توزيع األثاث اكثر من مرة

وفي كل مرة يقوم بتايير عملية توزيع األثاث بما يصلق ممرات حركية مصتلفة في كل 

لكي يتعرف الطالع على األسلوع األمثل للتوزيع والذ  يصلق افضل  ،عملية توزيع

 .ممرات حركية

 

 أسئلة الفصل

 / ما هي الوظيفة األساسية للعضوية والقياسية؟1ف

 / ما هي األهداف األساسية للعضوية والقياسية؟2ف

 / كيف ومتى ظهرت الدراسات المتصصصة حول العضوية والقياسية؟3ف

/ ما هي االطوار األساسية التي تؤسف عملية دمج مدصالت العضوية والقياسية في تصميم 4ف

 األثاث؟

 / ما الفرق بين العضوية والقياسية؟5ف

 الفيتروفي؟ وكيف يرتبط بالحسابات القياسية لتصميم األثاث؟ اذا نعني بالرجل/ م6ف

ان تمد عليها في تحديد سلوكيات االنس/ ماذا نعني بطبيعة الحركة لدى االنسان؟ وكيف يع7ف

 عند استصدام  لالثاث؟

 / ماذا نعني بالمدى الحركي لدى االنسان؟8ف

 / ماذا نعني بالمجال الذاتي لإلنسان؟9ف

/ ماذا نعني بالنشاط الحركي لإلنسان ضمن الفضاء؟ وما هي العناصر األساسية التي 10ف

 يعتمد عليها؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Décor Art … Furniture Manufacturing ... صُبػت األثبث          فٍ انذيكىر 

 انؼضىيت وانقيبسيت

57 

 مصادر الفصل
 .1985شيرين إحسان شيرزاد، مبادئ في الفن والعمارة، مطبعة الدار العربية، باداد،  .1

2. BLUM، M.L. Readings in Experimental Industrial Psychology. 

Prentice Hall. New York، 1952. 

3. ISO 6385 

4. KANIS، H. and WEEGELS، M.F. Research into accidents as a 

design tool، Ergonomics، 1990. 

5. NEVILLE STANTON and MARK YOUNG، Ergonomics 

methods in consumer product design and  evaluation 

،Department of Psychology، University of 

Southampton.usa.1998. 

6. NEVILLE STANTON، Human Factors in Consumer products ، 

Taylor & Francis ، London،1998.  

7. NORMAN، D.A. The Psychology of Everyday Things. Basic 

Books، New York، 1988. 

8. OBORNE، D.J. Ergonomics at Work. Chichester: Wiley. 1982. 

9. Patrick W. Jordan، DESIGNING PLEASURABLE PRODUCTS، 

Taylor & Francis، London and New York،2000. 

10. REASON، J. Human Error. Cambridge: Cambridge 

University Press. 1990. 

11. SANDERS، M.S. and McCORMlCK، E.J. Human Factors in 

Engineering and Design (2nd ed). McGraw-Hill. New 

York.1992. 

12. W.S. Green and P.W. Jordan (eds) Human Factors in Product 

Design: Current Practice and Future Trends: Taylor & Francis، 

London ،1999. pp. 234-48. 



 

 

 العمليات التصميمية

 

 

 ف الفصلاهدا

  :ٌهدف الفصل الى    

 .تعرٌف الطلبة بكٌفٌة إٌجاد الفكرة المثلى والمالئمة لطبٌعة الحاجة اإلنسانٌة .1

 تقنٌة مختلفة. ه الفكرة عبر وسائلاظهار هذان ٌكون الطالب قادرا على  .2

تنفٌذ الفكرة بالمواد المالئمة واالنهاءات وأسالٌب اإلخراج المتالئمة تمكٌن الطالب من  .3

 مع طبٌعة الفكرة ومع طبٌعة المواد المستخدمة فً التنفٌذ.
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 تمهيد 3-1

هةةً فةةً الواقةةع مجموعةةة مةةن العملٌةةات واإلجةةراءات التةةً ٌعتمةةدها  االثةةا إن عملٌةةة تصةةمٌ     

. وٌمكن تصنٌف هذه العملٌات قطعة االثا  إلظهارالمصم  من اجل التوصل إلى الفكرة المثالٌة 

 إلى: مرحلة البح  ومرحلة التصمٌ .

  مرحلة البحث: 3-1-1

وفً هذه المرحلة على المصم  إجراء الكثٌر من عملٌةات البحة  والتنقٌةب واالستك ةاف مةن    

وهةً مرحلةة ت ة  مراحةل متعةددة  تصةمٌم، المةراد  نةو  االثةا اجل تكوٌن معرفة  املة عةن 

 سنو ح كل منها فٌما ٌأتً:

 تحديد الحاجة 3-1-1-1

 ذلة، لكن بعد  للمعٌ ة األساس ما هً الحاجة؟ جمٌعنا ٌحتاج الطعا  والملجأ على المستوى     

عن اآلخر. إذ ٌسةتخد   أحدنافنحن نحتاج إلى أ ٌاء مختلفة وذل، ألننا جمٌعا نعٌش حٌاة مختلفة 

مهةامه  الٌومٌةة. وحةٌن ٌتقةد  اإلنسةان فةً العمةر فدنة، ٌرٌةد تسهٌل باالثا  من اجل القٌا  الناس 

ومن ث   أٌ ا ونظرته  إلى الحٌاة تتغٌر  ومسؤولٌاته  إذ تتغٌر احتٌاجات الناس  مختلفة أ ٌاء 

 فان قناعاته  بطبٌعة الحاجة تتغٌر هً أٌ ا.

وهنا فان المسؤولٌة تقع على عاتق المصم  فً الك ف عن هذه االحتٌاجات ومعرفة طبٌعتها    

فةً بمتطلبةات تلة، الحاجةة. قطعةة اثةا  مةا تودوافعها من اجةل إٌجةاد حلةوال لهةا ممثلةة بتصةمٌ  

صم  أٌ ا معرفةة كافةة التفاصةٌل المعرفٌةة والسةٌاقٌة لطبٌعةة الحاجةة والنطةاق البٌئةً وعلى الم

وذل، لكً تكون الحلول مدروسة بعناٌة وٌمكن أن تكون ممثلة للحاجة وسٌاقها  فٌ، الذي تولدت 

 البٌئً.

ب ةكل تسةند فعالٌةات حٌةاته  الٌومٌةة التً اقتنوهةا ال  قطع االثا غالبا ما ٌتذمر الناس من أن    

. ومن هذا نفه  أن احتٌاجات اإلنسان ل  تقابل بحل صحٌح ٌر ٌها. فالحاجة هً ما ٌحتاج، جٌد

ة نا ةئة مةن مجموعةة مسةتهلكٌن ممثلةٌن لطبقةات ٌالمستهل،. وهذه الحاجات قد تكون حاجة حقٌق

 أو أن تكون حاجة نا ئة من خٌال تصمٌمً ٌر ً حاجات  منٌة أو نفسٌة. مختلفة 

 ف الحاجاتمصادر استكشا 3-1-1-2

تتةةٌح للمصةةم   محٌطةة، المالحظةةة الدقٌقةةة واالنتبةةاه إلةةى كافةةة تفاصةةٌل تفاعةةل اإلنسةةان مةةع     

ن مصادر للتفكٌر  وهذه العملٌةة تتطلةب دراٌةة بتفاصةٌل كثٌةرة  أالبتكاري استك اف حاجات تكوِّ

ومتداخلةةة التوجهةةات مةةن نةةةوا  التفاعةةل اإلنسةةانً وارتبةةاط عملٌةةةات التفاعةةل هةةذه مةةع النتةةةاج 

 التصمٌمً أٌا كان نوع،.

تحتاج إلى الخوض  ومعرفة محددة  ألنوا  من االثا إن عملٌات استك اف الحاجة اإلنسانٌة    

وهذه الجوانب ٌمكن تحدٌدها مةن خةالل تةأطٌر بنةى استك ةاف  بتفصٌالت جوانب حٌاتٌة كثٌرة.

 الحاجات إلى عدد من النقاط الرئٌسة:

و ع قائمة بالجوانب الحٌاتٌة التً تمت مالحظتها والتعرف علٌها وثبت أنها ٌمكةن  .1

 .االثا  الحالًأو تطوٌر  اثا  جدٌدأن تكون حقوال البتكار 
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الةةذي ٌمثةةل أف ةةل أنةةوا  جوانةةب الحاجةةة والتةةً اختٌةةار الجانةةب التفةةاعلً للمسةةتخد   .2

 ٌمكن أن تؤدي إلى إٌجاد حل ابتكاري جٌد نابع من تل، الحاجة.

و ع قائمة بالجوانب التً تثٌر المستخد  المستهدف وهواٌاتة، لتكةون نقطةة انطةالق  .3

 الستك اف حاجات جدٌدة.

اولةة إٌجةاد الفصل بٌن تل، االهتمامةات والهواٌةات والتفكٌةر بهةا ب ةكل منفصةل ومح .4

 حلول أو ابتكارات جدٌدة لكل جانب من جوانب االهتما  تل،.

إجراء مقابالت مع المستخد  المستهدف من اجةل التعةرف علةى جوانةب أخةرى تثٌةر  .5

 اهتمام، ومعرفة طبٌعت، ال خصٌة وما ٌثٌره وٌف ل،.

االطةةةال  علةةةى جوانةةةب العمةةةل والراحةةةة واللعةةةب لمفةةةراد أو مجةةةامٌع المسةةةتخدمٌن  .6

ر ةً اثةا  ٌهدفٌن فً محاولة إلٌجاد احتٌاجات حٌاتٌة ٌومٌة تفٌةد فةً ابتكةار المست

 تل، الحاجات وتتس  بطبٌعة إثارة االهتما  وتحقٌق الرغبات.

 التدريب العملي

ٌقةو    ومةن ثة  األسةتاذ اجراء بح  عن قطعة اثا  معٌنة ٌحددها الطالب بالت اور مع  .1

بحةة  مٌةةدانً عةةن مجموعةةة مختةةارة مةةن المسةةتخدمٌن وٌحةةدد أسةةباب ودواعةةً  بةةاجراء

 حتٌاجه  لقطعة األثا  تل،.ا

وفةً كةل فكةرة ٌقةد   ةٌئا جدٌةدا   ٌقو  الطالب بدٌجاد أفكار مختلفةة لقطعةة األثةا  ذاتهةا .2

 ٌحدد فٌ، حاجة احد المستخدمٌن الذٌن ت  استبٌانه  والتعرف على ارائه . 

 المحددات التصميمية 3-1-1-3

كل تصمٌ  باختالف طبٌعت، الوظٌفٌة وال كلٌة ٌحتةوي علةى محةددات تعةد محةددا إبةداعٌا فةً    

 الوقت نفس،. 

وتكةةون بمثابةةة عناصةةر   :  ةةروط تفةةرض علةةى المصةةم  والمصةةنعوالمحددددات التصددميمية هددي

ن خصةائ  مةوعلةى المصةنع ان ٌعمةل وفقةا لحةدودها ومةا تفر ة،   ملزمة ال ٌمكةن تجاوزهةا 

 ومٌزات بنائٌة واظهارٌة ملزمة.    

وهنةةا فةةان علةةى المصةةم  أن ٌ ةةع هةةذه المحةةددات بالحسةةبان حتةةى تكةةون العملٌةةة التصةةمٌمٌة     

وإجراءاتهةةا وعملٌةةات التنفٌةةذ مقٌةةدة وم ةةترطة علةةى وفةةق هةةذه المحةةددات. وعلةةى الةةرغ  مةةن أن 

فةان لهةا فوائةدها فةً التعةرف  عبا صالمحددات التصمٌمٌة تجعل عملٌة االبتكار والتصمٌ  عمال 

على طبٌعة األجزاء والمواد الداخلة فً العملٌة التصمٌمٌة. وعندما ال تكون لدى المصةم  قائمةة 

األمر الذي سةٌؤدي فةً  التصمٌ  بالمحددات فان ذل، ٌعنً ان، ل  ٌجر دراسة كافٌة حول طبٌعة 

  خطاء.النهاٌة إلى عرقلة عملٌات التنفٌذ ووجود الكثٌر من األ

 والمحددات ٌمكن تصنٌفها إلى:

: وتتحدد بالطبٌعة الوظٌفٌة ألجزاء األداء الوظٌفً وارتباط هذه محددات األداء الوظيفي .1

 كما فً اال كال التالٌة: .لقطعة االثا األجزاء مع بع ها البعض ومع التركٌبة النهائٌة 
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: وهً ترتبط باألبعةاد التركٌبٌةة للتصةمٌ  والنابعةة مةن متطلبةات الحاجةة محددات شكلية .2

ومةةع منةةاطق اتصةةالها  االخةةر وتةةرتبط كةةذل، بعالقةةات األجةةزاء مةةع بع ةةها  اإلنسةةانٌة 

بالمستخد  عندما تكون وظٌفة التصمٌ  مرتبطةة بجةزء أو أكثةر مةن األجةزاء الجسةمانٌة 

واال كال السابقة الخاصة بالمحدد الةوظٌفً تبةٌن طبٌعةة ارتبةاط أجةزاء قطةع  للمستخد .

 األثا  مع بع ها االخر لت كل الكل التصمٌمً.

ان فً   ما الفرق بٌن المحدد ال كلً والمحدد الوظٌفً؟ والجواب هو اذ  قد نتسائلوهنا 

فةةةان المحةةةدد الةةةوظٌفً ٌتحةةةدد بالعناصةةةر التةةةً تقةةةد  الوظٌفةةةة الرئٌسةةةٌة   قطةةةع األثةةةا 

فةان المقعةد   وفً قطع األثا  التً تةوفر إمكانٌةة الجلةوس علةى سةبٌل المثةال  للمستخد 

هً األجزاء الوظٌفٌة التً تثل   للمقعد ومسند الظهر واالرجل التً توفر ارتفا  مناسب

اال انة، ٌجةب   قد نغٌر فً  كل، وخاماتة، وتصةمٌم،  محددا وظٌفٌا ال ٌمكن ان نتجاوزه

ان ٌكون موجودا لٌقد  الوظٌفة التةً اعةد مةن اجلهةا اثةا  الجلةوس. وهةذه األجةزاء هةً 

هةا الوظٌفٌةة انطالقةا اذ ان قطع األثا  تبنى هٌكلٌت  التً تحدد ال كل العا  لقطعة األثا 

فةان المحةدد ال ةكلً والمحةدد الةوظٌفً فةً قطةع األثةا    ومن ث   من ال ، الذي تقدم،

وذلةة، الن  ةةكل   هةةً عناصةةر متداخلةةة ومتراكبةةة وال ٌمكةةن فصةةل احةةدها عةةن االخةةر

 األثا  هو وظٌفت، والعكسز 

ٌ  أو وتةةرتبط بمةةدى االتصةةال المبا ةةر الةةذي سةةٌرتبط بةة، التصةةم :محددددات ارجوموميددة .3

 قطعةةة االثةةا ومةةدى مالءمةةة أجةةزاء  الجسةةمانٌة النتةةاج التصةةمٌمً بةةأجزاء المسةةتخد  

االحتةواء.. المقاسةات وإمكانٌةات  والوزن االرتفا  وألجزاء المستخد  من ناحٌة الطول 

 كما فً ال كل التالً: وغٌرها.

 التدريب العملي

ٌقو  بتفكٌكها الى اجزائها األساسٌة   ومن ث   ٌختار الطالب قطعة اثا  ٌرسمها كما هً .1

وما هً   للتعرف على بنٌتها الوظٌفٌة وال كلٌة وكٌف ارتبط األجزاء مع بع ها االخر

 طرق الربط التً استخدمت فً تصنٌعها.

( َىضخ طثُؼح ارتثاط أجساء 1-3شكل )

 للكرضٍ األداء الىظُفٍ

( َىضخ أضلىب ارتثاط 2-3شكل )

 أجساء األداء الىظُفٍ للطاولح الىضطُح
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ٌقةو  بةالتعرف   ٌختار الطالب قطعة اثةا  ذات اتصةال مبا ةر بالمسةتخد  مثةل الكرسةً .2

ٌةةة الفٌزٌاوٌةةة للمسةةتخد  وكٌةةف طبقةةت المعةةاٌٌر علةةى نقةةاط قوتةة، و ةةعف، فةةً اسةةناد البن

 االرجونومٌة فً تطبٌق،.

          
 

ومةةدى  االثةةا : وٌتمثةةل بطبٌعةةة المةةادة دالمةةوادد المسةةتخدمة فةةً تركٌةةب محدددد المدداد  .4

 اختٌارٌةة  رطٌة هذه المةواد فةً تكةوٌن الحةل االبتكةاري. هةل هةً  ةرطٌة الزامٌةة ا  

 كما فً ال كل التالً: وهذا بالتأكٌد ٌرتبط بكافة المحددات السابقة الذكر.

 
 

: وتتمثةل بطبٌعةة األدوات والماكٌنةات والمعةدات التةً ٌحتاجهةا محدد األدوات والمعددات .5

األنةوا   أحةدومدى توافرها والبدائل المتوافرة عن عد  تةوافر   االثا المصم  فً تنفٌذ 

 ( َىضخ هتطلثاخ الذطاتاخ االرجىًىهُح ػٌذ تصوُن االحاث3-3شكل )

 ( َىضخ تؼض أًىاع األحاث هصٌؼح هي أًىاع هختلفح هي الوىاد4-3شكل )
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منها. إذ إن وجةود األدوات والمعةدات الالزمةة للقٌةا  بعملٌةات التنفٌةذ تتةٌح للمصةم  أداء 

بكفةةاءة عالٌةةة ودقةةة فةةً التنفٌةةذ واختصةةارا للجهةةد كافةةة العملٌةةات التصةةمٌمٌة والتنفٌذٌةةة 

 كما فً ال كل التالً: والوقت.

 
 

: ٌعةد األمةان مةن اال ةتراطات التصةمٌمٌة الفائقةة األهمٌةة التةً ٌبنةى علةى محدد األمدا  .6

أساسها الكثٌر من الحسابات التصمٌمٌة بةدءا مةن الفكةرة. إذ إن ا ةتراطات األمةان تتةٌح 

التفاعل مع التصمٌ  بحرٌة وراحة من دون أن ٌكةون قلقةا أو خائفةا مةن  االثا لمستخد  

تأخةذ مفةاهٌ  وتصةورات  تصةمٌ  االثةا مان فً أن ٌتعرض لمذى. كما إن حسابات األ

وبةاختالف المةادة المكةون  لالثةا وحسابات إجرائٌة مختلفة باختالف الفكرة التصةمٌمٌة 

وباختالف الوظٌفٌة التً ٌقدمها وباختالف طبٌعة االتصال بةٌن التصةمٌ   التصمٌ  منها 

  والمستخد .

وان ال تكةةون   مختلةةف األو ةةا اذ ٌجةةب ان تكةةون قطعةةة األثةةا  مهٌةةاة لالسةةتخدا  فةةً 

كمةا انهةا   حاوٌة على زواٌا حادة تتعارض مع طبٌعة الحركة والتنقل حولها او جوارها

ٌجب ان تكةون ذات عملٌةات انهةاء وت ةطٌب للمةادة او المةواد المكونةة منهةا لكةً تكةون 

 عملٌة االستخدا  امٌنة وسلسة وال ٌمكن ان تعرض المستخد  لالذى. 

أو التصةةمٌ  ب ةةكل عةةا  ٌعةةد محةةددا مهمةةا فةةً انجةةاز الفكةةرة  االثةةا عر : سةةمحدددد الكلفددة .7

حتةى ٌكةون التصةمٌ   مختلفةة وهً عملٌة تتطلةب اختٌةار بةدائل العتبةارات  التصمٌمٌة 

بةةدءا مةةن نةةو  الوظٌفةةة وطرٌقةةة ت ةةمٌنها فةةً  للمسةةتخد  متناسةةبا والةةدخل االقتصةةادي 

. إذ إن كةةل تلةة، الحسةةابات التنفٌةةذومةةرورا بةةالمواد المسةةتخدمة فةةً  التصةةمٌمٌة الفكةةرة 

واالختٌةةارات التةةً تكةةون  ةةمنها والبةةدائل المتةةوافرة لكةةل منهةةا تتةةٌح للمصةةم  إمكانٌةةة 

 االختٌار النجاز حال تصمٌمٌا متناسبا مع الدخل االقتصادي للمستخد .

 ( َىضخ تؼض أًىاع األدواخ الوطتخذهح فٍ صٌاػح االحاث5-3شكل )
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وهذه الحاجات  إنسانٌة : غالبا ما تكون الفكرة التصمٌمٌة نابعة من حاجات محدد الوقت .8

وأخرى مستقبلٌة. وهنا فان على المصم  أن ٌحدد طبٌعةة الحاجةة  آنٌة تطلب حلوال قد ت

وو ةةع جةةدوال زمنٌةةا للعملٌةةة التصةةمٌمٌة ابتةةداء مةةن  إلر ةةائها ومةةا هةةو الوقةةت الةةالز  

 اإلجراءات األولٌة وانتهاء بالتنفٌذ النهائً.

 التدريب العملي

  وٌقةو  بتحدٌةد المةواد الداخلةة فةً تصةنٌعها’ من مةواد محةددة ٌختار الطالب قطعة اثا  .1

وبعدها ٌحةدد األدوات والمعةدات   وكٌفٌة تصنٌعها وطرق الربط المستخدمة فً ت كٌلها

 والمكائن التً استخدمت فً تصنٌعها.

ة واألمةان وٌقةو  بتحدٌةد عوامةل السةالم  سةابقاٌرس  الطالب قطعةة األثةا  التةً حةددها  .2

 تركٌبها وكٌف ت  ت مٌنها فً تصمٌ  وصناعة قطعة األثا  تل،.الداخلة فً 

وتحدٌةةةد المةةةواد   بعةةةد تحدٌةةةد المةةةواد الالزمةةةة لصةةةناعة قطعةةةة األثةةةا  المةةةذكورة سةةةابقا .3

ومةدى   ب كلفةة صةناعة قطعةة األثةا ٌقو  الطالةب بحسةا  الزمة لصناعتهاوالمعدات ال

 ،.مالئمتها لمستوى دخل الفرددالمفترضد الذي صنعت من اجل

ٌقو  األستاذ بتحدٌد وقت محدد لجمع المعلومات ورس  قطعة األثةا  لكةً ٌلةز  الطالةب  .4

 بوقت صناعة األثا  وتسلٌمها الى الزبون.

 ع  األثاث المراد تصميمه إجراء األبحاث 3-1-1-4

إن إجةةراء األبحةةا  ٌتحةةدد بمجمةةل العملٌةةات الالزمةةة للبحةة  عةةن الحقةةائق الخاصةةة بالحاجةةة    

دد على  وئها الفكرة األساسٌة للتصمٌ  المراد انجازه. وفً هذه المرحلة قةد اإلنسانٌة والتً تح

وهنا ٌف ل أن  تصمٌمٌ، المراد  باألثا ٌتوصل المصم  إلى عدد من الحلول واألفكار الخاصة 

ولكةن تجنةب أن تكةون هةذه  بعةد ٌقو  المصم  بتدوٌن هذه األفكار أو الحلول للرجو  إلٌهةا فٌمةا 

أو الفكرة  االثا األفكار مؤثرا على عملٌات إجراء البح  والك ف عن الحقائق الخاصة بطبٌعة 

 التصمٌمٌة المراد تنفٌذها.

ٌجةب علةى المصةم  تقسةٌ  متطلبةات الفكةرة التصةمٌمٌة  والتنقٌب فً هذه المرحلة من البح     

حقائق كل جزء وماهٌت، ومتطلبات،. وٌمكةن تقسةٌ   حتى ٌتمكن من البح  فً طبٌعة أجزاء إلى 

 عملٌة البح  للك ف عن حقائق الفكرة التصمٌمٌة المراد تنفٌذها إلى التالً:

 م  الموع مفسه االثاث المتوافر .1

وتعد هذه المرحلة األولى فً الك ف عن الحقائق ومعرفة طبٌعة متطلبات الفكرة التصمٌمٌة 

وعالقات األجزاء مع بع ها. ولكن على المصم  تجنب   ثا االواألجزاء التً ٌتكون منها 

الذي ٌقو  باستك ةاف،  لمثا أو إٌجاد فكرة  كلٌة أخرى مغاٌرة   قطعة االثا إعادة تصمٌ  

. بل علٌ، التعرف على حقائق التصمٌ  إلٌجاد فكةرة الهٌكلٌة ت،ومعرفة حقائق تركٌب، وطبٌع

المبحةو  ولكةةن ٌجةةب أن تكةةون للمصةةم   االثةةا مبتكةرة قةةد تلبةةً نفةةس الحاجةة التةةً ٌقةةدمها 

رؤٌت، فً إٌجاد اعتبارات ومٌزات وظٌفٌة وأخرى  كلٌة تكةون ملبٌةة للحاجةة ومعبةرة عةن 

  فكره االبتكاري المتمٌز.

أي تكةةةون متعةةةددة   ان تصةةةم  دكنبةةةةد ذات تعةةةدد وظٌفةةةًفةةةاذا اردت علةةةى سةةةبٌل المثةةةال    

أي الكنبات التً تحوي تعةدد   فان علٌ، ان تبح  عن األنوا  المحددة لهذا النو   االستخدامات

وظٌفً وتقو  بمعرفة طبٌعتها وبنٌتها وما هً الوظائف التً تقدمها وكٌف ارتبطت األجزاء مع 

ة دان احتةوتد مةع األجةزاء األخةرى. وبعةد عملٌةة بع ها االخر؟ وكٌف ت كلت البنٌةة المتحركة
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البح  والتنقٌب عن تصامٌ  الكنبات الم ابهة للفكرة التً تبغً تصمٌمها بعةدها ٌمكةن ان ت ةع 

 تصمٌم، وا افت، الخاصة لكً ٌختلف تصمٌم، وال ٌكون مقلدا. كما فً اال كال التالٌة:

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م  ممتجات أخرى غير مشابهة أفكار .2

من المه  والمفٌد فً البح  عن حلةول ومصةادر لمفكةار عبةر استك ةاف منتجةات صةممت      

ألغةةةراض أخةةةرى ال ٌ ةةةاب، الغةةةرض الةةةذي دعةةةت إلٌةةة، الحاجةةةة التةةةً حةةةددها المصةةةم  لفكرتةةة، 

 .  مبتكرةالتصمٌمٌة. إذ إنها قد تكون مصدرا جٌدا ألفكار تصمٌمٌة 

هذه المرحلة على المصم  جمةع صةور للمنتجةات األخةرى التةً قةا  باستك ةافها وعلةى  وفً    

هذه الصور ٌقو  بكتابة المالحظات التً توصل إلٌها أثناء عملٌةة البحة  واالستك ةاف. وعملٌةة 

 المصةم  كتابة المالحظات هذه تعد خطوة مهمة لتثبٌت األفكار واالستنتاجات التً توصل إلٌهةا 

ا فً تدوٌن تل، المالحظات حتى ال تنسى. كما ٌجب أن تكةون المالحظةات ملحقةة وتكمن أهمٌته

مةا الةذي أعجبة،  ذا، أو  االثا ولماذا قا  المصم  باختٌار هذا  المنتجات بتبرٌرات على صور 

 مثل: محددة وٌمكن تحدٌد ذل، بأسئلة  الصور الذي التقط ل،  االثا فً 

 ال كل النهائً؟  الحج   التصمٌ  ظهر بها  االنسٌابٌة التً اللون هل أعجب،  - 

 هل أعجبت، الخامة المستخدمة أ  طرٌقة إنهاء األسطح؟  -

 ونسبة األمان فً تصمٌم،؟ استخدا  األثا  هل أعجبت، طرٌقة  -

 هل ٌبدو جٌدا ومو حا للغرض الذي اعد من اجل،؟  -

 هل تستطٌع تحسٌن تصمٌم، والطرٌقة التً ٌعمل بها؟  -

 المستخد  أو مجموعة المستخدمٌن المستهدفة سٌقتنون هذا المنتج؟ هل إن -

( َىضخ طثُؼح التؼذد 6-3شكل )

ي هالىظُفٍ فٍ تصوُن الكٌثح اًطالقا 

هفهىم الثذج ػي طُؼح الوٌتج الوراد 

 تصوُوه هي ًفص الٌىع

( َىضخ هفهىم التؼذد 7-3شكل )

الىظُفٍ لٌىع اخر هي الكٌثاخ الوراد 

تذخها للتؼرف ػلً هىاصفاخ التؼذد 

 الىظُفٍ فٍ الكٌثاخ
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 معلومات ع  طبيعة المستخدم وشخصه .3

ٌجةب علةى المصةم  معرفةة المسةتخد  أو مجةامٌع المسةتخدمٌن  البح  فً هذه المرحلة من     

. وهنا على المصم  معرفة أنوا  متباٌنةة مةن الحقةائق قطع االثا الذٌن سٌقتنون أو ٌستخدمون 

فةان معلومةات  ثة  عن مجموعة المستخدمٌن الذٌن اوجدوا الحاجة إلٌجاد فكرة تصمٌمٌة. ومن 

ستكون معلومات قٌمة ٌمكن االنطالق منهةا لتحدٌةد  الجنس  العمر  الحج  الوزن.  الطول مثل 

 الصفات والمٌزات الفردٌة للفكرة التصمٌمٌة.

أال وهةو المسةتخد . إذ إن معرفةة  الحاجةة وهً معلومات تنبع مةن المكةون األسةاس لعنصةر    

سٌتٌح للمصم  و عها بالحسةبان  والوزن الطبٌعة الجسمٌة للمستخد  من ناحٌة الطول والحج  

والمةادة التةً   اوأبعادهة قطعة االثةا من ناحٌة حج   التصمٌمٌة فً البداٌات األولى من الفكرة 

ون منهةا. ف ةال عةن أن معرفةة جةنس المسةتخد  سةتتٌح للمصةم  معرفةة األبعةاد والمقاسةات ٌتك

والوزن بصورة أدق. كما إن معرفة الجنس ستتٌح للمصةم  إٌجةاد اعتبةارات تصةمٌمٌة وأخةرى 

إذ إن لكةل مةنه  متطلباتة، واهتماماتة،  اإلنةا  إخراجٌة مغاٌرة فٌما إذا كان التصةمٌ  للةذكور أ  

 والتأثٌر الذي تثٌره. وعناصر الجذب

 معلومات ع  السياق البيئي .4

العناصةةر المةةؤثرة فةةً تحدٌةةد  أحةةد  االثةةا ٌمثةةل السةةٌاق البٌئةةً الةةذي ٌعمةةل وٌسةةتخد  فٌةة،     

ومةرورا  المسةتخدمة وانتهاء بالخامةة  المظهري بدءا من التركٌب  مختلفة اعتبارات تصمٌمٌة 

. إذ إن معرفةة طبٌعةة السةٌاق ونةو  التنجٌةد وخاماتة، بطبٌعة الطالءات وطرق اإلنهاء السطحً

إن كةةان التصةةمٌ  لف ةةاء منزلةةً داخلةةً ا  ف ةةاء منةةزل خةةارجً تتةةٌح للمصةةم  تحدٌةةد  البٌئةةً 

طبٌعة الفكرة التصمٌمٌة على مستوٌات أدق من مسةتوٌات التنفٌةذ والت ةكٌل والطةالء واإلنهةاء. 

ونو  خامت، ونةو  االنهةاءات  فً تصمٌم، ٌصم  لف اءات منزلٌة داخلٌة ٌختلفي الذ فاألثا 

االثةا  صم  لف اءات خارجٌة. بةل أن االثا  الذي ٌالسطحٌة ونو  الطالءات المستخدمة عن 

التصةمٌمٌة بةاختالف الطبٌعةة  ختلةف فةً طبٌعتة، وفكرتة،ٌصم  لف اءات داخلٌة منزلٌةة ٌي الذ

إذ إن لكل منها متطلبات، وطبٌعت،  والمطبخ ما بٌن ف اء االستقبال والمعٌ ة  للف اء الوظٌفٌة 

فةةان علةةى المصةةم  تحدٌةةد  وبةةذل، الوظٌفٌةةة واعتبةةارات تصةةمٌ  وإنهةةاء تختلةةف عةةن األخةةرى. 

لتكةةون الحقةةائق التةةً ٌجمعهةةا حةةول طبٌعةةة الفكةةرة  سٌو ةةع فٌةة، االثةةا السةةٌاق البٌئةةً الةةذي 

 وكما فً اال كال التالٌة: التصمٌمٌة  املة ودقٌقة.

 

( َىضخ تؼض أًىاع احاث الفضاءاخ الذاخلُح والتٍ تختلف فٍ تصوُوها وخاهاتها وطالءاتها ػي 8-3شكل )

 األحاث الوخصص للفضاءاخ الخارجُح
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 االثاثالوظيفة )الوظائف( التي يقدمها  .5

فً هذه المرحلةة ٌجةب علةى المصةم  التعةرف علةى الطبٌعةة الوظٌفٌةة التةً سةتقدمها فكرتة،     

حاجةةة اإلنسةةانٌة. وهنةةا فةةان علةةى المصةةم  تحدٌةةد الصةةٌ  الوظٌفٌةةة أو التصةةمٌمٌة إلر ةةاء ال

 إلى: بتصمٌمٌ، الذي ٌقو   االثا الوظائف المتباٌنة التً تقدمها فكرت، التصمٌمٌة أو 

o وهةذه  لمسةتخدم، : إن لكل تصمٌ  أو فكرة تصمٌمٌة وظٌفة أساسٌة ٌقدمها الوظيفة الرئيسة

ومن ةدة الطعةا    الجلةوسالرئٌسةة  فالكرسةً وظٌفتة، الرئٌسةة الوظٌفة تختلف باختالف الفكرة 

. أي إن على المصم  وظٌفتها توفٌر سطح مستوي بارتفا  محدود لو ع واحتواء اوانً الطعا 

وعلٌ، أن ٌتعةرف علةى  التصمٌمٌة فً هذا الجانب التأكٌد على الطبٌعة الوظٌفٌة الرئٌسة للفكرة 

وكٌفٌةة تركٌةب كةل  األجةزاء الةوظٌفً وعالقةات ارتبةاط هةذه األجزاء الداخلة فةً تكةوٌن األداء 

 منها مع بع ها البعض ومع الهٌئة النهائٌة للفكرة التصمٌمٌة.

o إن الوظٌفة الثانوٌة نقصد بها الوظٌفة أو الوظائف التً ٌقدمها التصمٌ  أو : الوظيفة الثاموية

ة الرئٌسة التً ٌصم  مةن اجلهةا والتً ت اف كاعتبارات أدائٌة ثانوٌة تختلف عن الوظٌف االثا 

أي تةوفٌر حٌةز الحتةواء جسة   الجلةوس هةً  للكرسةً . فمثلمةا قلنةا فةان الوظٌفةة الرئٌسةةاالثا 

فةان هةذه الوظةائف   خزن او مكتبة لحفظ الكتةبإما إذا أ فنا وحدة   المستخد  لتوفٌر الراحة ل،

وإنمةا  مبا ر ب كل  الكرسًاجلها من  وال ترتبط بالوظٌفة التً صم  الثانوٌة تسمى بالوظائف 

 وزٌادة المٌزات التً ٌقدمها. التصمٌ  هً إ افة ثانوٌة لزٌادة قٌمة 

 
إن الوظٌفة الثانوٌة ترتبط بالتركٌبة الهٌكلٌة للمنتج بأ كال وصور تحددها طبٌعة الفكرة        

ٌجب على المصم  تحدٌد كٌفٌة ارتباط أجزاء  الجانب وفً هذا  ذاتها أو طبٌعة الوظٌفة الثانوٌة 

ف ال عن   االثا الوظٌفة الثانوٌة ببع ها البعض وكٌفٌة ارتباطها بالتركٌبة الهٌكلٌة لهٌئة 

وظٌفت، الرئٌسة. لكً تكون عملٌات تنفٌذ الفكرة التصمٌمٌة مدروسة وذات ارتباط  كلً 

 ووظٌفً متجانس مع الهٌئة النهائٌة للمنتج.

o المواصفات الخاصة للفكر  التصميمية 

قد ٌ ترط المسةتخد  أو مجةامٌع المسةتخدمٌن المسةتهدفٌن بوجةود مٌةزات خاصةة مةن ناحٌةة     

أو من ناحٌة التركٌبة ال كلٌة أو عملٌات اإلخةراج السةطحً   االثا األداء الوظٌفً الذي ٌقدم، 

أو نةةو  الخامةةة التةةً ٌنفةةذ مةةن خاللهةةا المنةةتج. وهنةةا فةةان علةةى المصةةم  مراعةةاة هةةذه المتطلبةةات 

( َىضخ الىظُفح 9-3شكل )

 الخاًىٌ لكرضٍ توكتثح
( َىضخ الىظُفح 10-3شكل )

 الخاًىَح لكرضٍ رو ودذج خسى
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وتحدٌدها كا تراط تصمٌمً وتنفٌذي  المطلوب  االثا ا بالحسبان عند التفكٌر بتصمٌ  وو عه

 ٌجب علٌ، تنفٌذه.

 العوامل البشرية 3-1-1-5

وت مل كافة البٌانات المطلوبة حول الطبٌعة الجسمٌة من مقاسات وأبعاد وأجةزاء الجسة      

ول كٌفٌةةة تحقٌةةق الب ةةري وطبٌعةةة المفاصةةل وكٌفٌةةة حركتهةةا .. الةةخ. ف ةةال عةةن البٌانةةات حةة

والتةً   االثا مستوٌات من الراحة والسهولة فً االستخدا  ودرجات األمان فً التفاعل مع 

 غالبا ما تأخذ طبٌعتها المادٌة ب كل مقاسات وأبعاد وحجو  ٌظهر بها المنتج. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريب العملي

وعلٌ، ان   عن قطعة اثا  محددة ٌراد التصمٌ  لها وتصنٌعها قو  الطالب بدجراء بح ٌ .1

وٌقو  بجمع صور   ٌقو  بجمع التصمٌمات الخاصة بها على المستوى المحلً والعالمً

وٌتعرف على اجزائها وكٌف ارتبطةت هةذه األجةزاء مةع   كافة التصامٌ  المتواجدة عنها

 ط المستخدمة؟بع ها االخر؟ وما هً طرق الرب

ٌعمةد الطالةب الةى إٌجةاد أفكةةار محفةزة مةن منتجةات أخةةرى ال عالقةة لهةا بقطعةة األثةةا   .2

  مثل اللةون  وٌحدد الجوانب التً اعجبت، فً تل، المنتجات  المراد تصمٌمها وتصنٌعها

طرٌقة تراكب األجزاء... الخ. وٌجمع صور تل، المنتجات وٌكتب   االنسٌابٌة  التصمٌ 

 ما الذي اعجب، فً تصمٌ  المنتج. على كل صورة

فترض الطالب دبالت اور مع األستاذد بوجود زبون محتمل ٌرغب باقتناء قطعة األثا  ٌ .3

كةان ٌكةون احةد  –دوٌف ةل ان ٌكةون زبةون حقٌقةً   وٌقةو  بجمةع معلومةات عنة،  تل،

ت ةةاور معةة، الطالةةب وٌسةةال، عةةن رغباتةة،د وعةةن طبٌعتةة، ٌ -زمالئةة، ٌقةةو  بةةدور الزبةةون

 ٌة وطبٌعة الف اء الذي ستوظف قطعة األثا  فٌ،.ال خص

 مرحلة التصميم واإلخراج والتمفيذ 3-2

الكثٌر مةن عملٌةات البحة  والتنقٌةب وجمةع المعلومةات   هدنا تتطلب الفكرة التصمٌمٌة كما     

وكٌفٌةةة ت ةةمٌنها فةةً سةةٌاقات مختلفةةة متباٌنةةة فةةً طبٌعتهةةا مةةن  اإلنسةةانٌة حةةول طبٌعةةة الحاجةةة 

سٌاقات التفكٌر والتحلٌل وإعةادة التركٌةب ومةن ثة  االسةتنتاج. ولكةً ٌسةتطٌع المصةم  السةٌطرة 

ٌجب أن ٌقةو  بدظهارهةا إلةى ارض الواقةع  تكون على طبٌعة الفكرة التصمٌمٌة وكٌف ٌجب أن 

وٌن الةواقعً للمنةتج المطلةوب. وهةذه األسةالٌب تتحةدد وصوال إلةى مرحلةة التكة متعددة بأسالٌب 

( َىضخ الطثُؼح الؼلوُح 11-3شكل )

 لذراضح الؼىاهل الثشرَح
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تبدأ من مرحلةة  التصمٌمٌة بمراحل معٌنة ومحددة تتطلب إجراء عملٌات إظهار خارجٌة للفكرة 

 وتنتهً بوجود المنتج بٌن ٌدي المستخد . األولً التخطٌط 

 مرحلة التخطيط األولي 3-2-1

 وتخ ع عملٌةمو و  والغرض الوظٌفً. وٌت  من خاللها تنظٌ  الوحدة الفكرٌة بحسب ال      

أي إن المصم   للهٌئة التحك  فً إظهار مو وعات هذه المرحلة للعوامل األدائٌة وال كل العا  

وعنةدما وتحدٌةد ال ةكل العةا .  تصةمٌم، فً هذه المرحلة ٌحدد الغةرض الةوظٌفً للمنةتج المةراد 

ٌتطلةب ذلة، و ةع مخططةات   المرحلةةالمصم  متطلبات التصمٌ  ب كل وا ةح فةً هةذه  ٌحدد

أولٌةةةة لهٌئةةةة المنةةةتج بصةةةورة عامةةةة. بمعنةةةى أن ٌقةةةو  المصةةةم  بو ةةةع المخططةةةات األولٌةةةة 

د للفكرة التصمٌمٌة من اجل دراستها والتعةرف علٌهةا فةً ارض الواقةع وبأسةلوب sketchesد

فةً  أي كصورة أو مخطط للهٌئة المطلوب تكوٌن الفكةرة التصةمٌمٌة علةى وفقهةا. كمةا صوري 

 األ كال التالٌة.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

        

 فقط وذل، ال ٌعنً أن الفكرة التصمٌمٌة تتطلب حال واحدا أو  كال معٌنا ٌتحدد المصم  ب،     

وإنما قد ٌتطلب ذل، إجراء الكثٌر من األفكار وتطوٌر كل منها ومتابعة هذه التطورات الختٌار 

الفكرة األمثل أو الفكرة التً تتوافق مع كافة االعتبارات والمتطلبات التً حددت للحاجة 

اإلنسانٌة ومتطلبات المحددات التصمٌمٌة من الوظٌفة والجمال واالعتبارات االرجونومٌة.. 

ٌرها. وهنا ٌتطلب من المصم  أو فرٌق التصمٌ  القٌا  بو ع تل، األفكار بمجامٌعها على وغ

الورق كمخططات أولٌة لدراستها والتعرف علٌها كأنموذج صوري ٌسهل رؤٌت، واإلحساس ب، 

 وإجراء التعدٌالت والتغٌٌرات المطلوبة علٌ،.

 َجاد هتغُراخ وتذىالخ فٍ الفكرج االصلُح( َىضخ كُفُح تطىَر الفكرج التصوُوُح ػثر إ13-3شكل ) 

 ( َىضخ كُفُح التىصل للفكرج التصوُوُح ػثر هرادل التخطُظ االول12ٍ-3شكل )
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 مرحلة التخطيط المهائي  3-2-2

المرحلة التً تتحدد بعد اختٌار الفكرة النهائٌة وتحدٌدها واإلقةرار بأنهةا الفكةرة التةً تكةون  وهً

استجابة لكافة المتطلبات واالعتبارات التً وجدت وانبثقت من معطٌات الحاجة اإلنسانٌة. وهةذه 

  فهٌئةةة التصةةمٌ  العامةةة وأجزاؤهةةا لهةةا  ةةكل وحجةة للمنةةتج المرحلةةة ت ةة  النظةةا  الكلةةً ال ةةامل 

المكون من عناصر النظا  الثانوٌة والوحةدات األساسةٌة التةً ٌجةب أن  الكلً ومركز فً النظا  

تكون على وفق وحدة بنائٌة وبصرٌة بمةا ٌحقةق التكةوٌن النهةائً بعالقاتة، المكانٌةة والبنائٌةة مةع 

 أجزاء ووحدات المنتج األخرى.

هةةو مةةا ٌمثةةل التكةةوٌن النهةةائً للمنةةتج المحمةةل  وتجمٌعهةةا إن عملٌةةة تنظةةٌ  هةةذه الوحةةدات       

منهةةا التكةةرار والتقةةارب والتةةدرج والتراكةةب  أسةةالٌب بوظائفٌةةة أدائٌةةة وجمالٌةةة. وٌةةت  ذلةة، بعةةدة 

إلةى أن تظهةر فةً كٌةان واحةد تحقةق مةن خاللة، عناصةر مختلفةة مةن  ذلة، والتداخل .... وغٌةر 

فةان هةذه المرحلةة ت ة  كافةة  ثة  ة. ومن عناصر الفكرة التصمٌمٌة أو متطلبات الحاجة اإلنسانٌ

وعالقةات  التصمٌمٌة اعتبارات و رطٌات التصمٌ  من الوظٌفة أو الوظائف التً تقدمها الفكرة 

بةاآلخر لتحقٌةق  أحةدهاوكٌفٌةة ارتبةاط األجةزاء  النهائٌةة األجزاء مع بع ها البعض ومع الهٌئةة 

ئة الخارجٌة. كذل، ٌتطلب األمر تحقٌق البعد وكٌفٌة ارتباط هذه األجزاء بالهٌ المطلوبة الوظٌفة 

الجمالً فً مظهرٌة الهٌئة والتً كانت انطالقا من متطلبات المستخد  ومن المعلومةات التةً تة  

 جمعها حول الطبٌعة الفردٌة والذاتٌة للمستخد  أو مجامٌع المستخدمٌن المستهدفٌن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاث( َىضخ طثُؼح التخطُظ الٌهائٍ لتصوُن اال14-3شكل )
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 إيضاح التفاصيل الدقيقة للفكر  التصميمية 3-2-3

قد تحوي بعض األفكار التصةمٌمٌة علةى أجةزاء وعناصةر تركٌبٌةة تكةون مسةؤولة عةن تقةدٌ     

هذه المرحلة فان علةى  ض. وفًواالذر  المتحركة العتالت مثل  والوظائف الكثٌر من األفعال 

 للمسةتخد  المصم  بٌان  كل وموقع هذه األجزاء وبٌان طبٌعتها ال كلٌة وما تقدم، من وظائف 

لكً تكون الفكرة وا حة بمجمل تفصٌالتها وأجزائها وكٌفٌة عر ها للوظٌفة أو الوظائف التً 

 تقدمها. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريب العملي

 كلها وطبٌعتها  إلظهاروق  بعمل تخطٌطات أولٌة لها   حدد فكرة لقطعة اثا  معٌنة .1

 المظهرٌة.

الفكرة المثلى والتً تحوي كافة  غٌر الفكرة عدة مرات فً نفس الورقة حتى تصل الى .2

 الجوانب التً ٌمثل كل منها ابتكارا جدٌدا.

 لبٌان طبٌعتها النهائٌة. وباأللوانارس  الفكرة ب كلها النهائً  .3

 

 مرحلة التخطيط القياسي 3-2-4

الطرٌقةة األولةى وهةً  بطةرٌقتٌن وفً هذه المرحلةة علةى المصةم  إظهةار الفكةرة التصةمٌمٌة    

والتةةً تتحةةدد برسةة  الفكةةرة التصةةمٌمٌة علةةى وفةةق اعتبةةارات الرسةة   الهندسةةً ر طرٌقةةة اإلظهةةا

الهندسً وو ع أبعاد ومقاسات الفكرة التصمٌمٌة ومقاسات كل جزء من هذه األجزاء باالعتماد 

وعلةى طرٌقةة  ومقاسةات، على الرس  االٌزومتري وإظهار الفكرة التصمٌمٌة ككل مجس  بأبعةاده 

وجةة، ال ةةرورٌة ومقاسةةات كةةل منهةةا علةةى وفةةق محةةددات الفكةةرة رسةة  المسةةاقط إلٌ ةةا  األ

التصمٌمٌة والتً بنٌت علةى وفةق متطلبةات المسةتخد  مةن ناحٌةة الحجة  واألبعةاد وسةبل التنةاول 

 واالستخدا . 

 

 

( َىضخ 16-3شكل )

هطوار لىلثٍ لتؼذَل 

 هطتىي تىازى الوٌاضذ

( َىضخ 15-3شكل )

ػتلح تؼذَل هطتىي 

االرتفاع فٍ الطتىالخ 

 وكراضٍ الوكتة
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كذل، ٌمكن استخدا  طرٌقة الرس  التجمٌعً إلٌ ا  عالقات األجزاء ببع ها البعض       

لكً تكون معلومات قٌمة حول كٌفٌة ت كٌل المنتج وكٌفٌة  اآلخر وكٌفٌة ارتباطها ببع ها 

 تركٌب أجزائ، لتقدٌ  الوظٌفة التً صم  من اجلها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( َىضخ طثُؼح االظهار القُاضٍ لالحاث لثُاى الجىاًة األضاضُح 17-3شكل )

 لالحاث والوقاضاخ واالوجه

كُفُح ارتثاط أجساء  ( َىضخ طثُؼح الرضن التجوُؼٍ الَضاح18-3شكل )

 األحاث هغ تؼضها االخر
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وفً هذه المرحلة ٌستطٌع المصةم  إظهةار  المنظوري فهً طرٌقة الرس   الثانٌة أما الطرٌقة    

إلةةى التصةةور واإلدرا، الحسةةً مةةن طرٌقةةة  أقةةربالفكةةرة التصةةمٌمة بهٌئةةة ثالثٌةةة األبعةةاد تكةةون 

الرسةة  الهندسةةً. وهةةً طرٌقةةة لهةةا متطلباتهةةا وسةةبلها التةةً علةةى المصةةم  المعرفةةة واإللمةةا  بهةةا. 

وهةً محاولةة لمحاكةاة الهٌئةة الثالثٌةة  االستخدا  وتستخد  هذه الطرٌقة لو ع المنتج فً ف اء 

التةً ٌمكةن أن تقةارن بهةا. وبالتحدٌةد فةان  األبعاد للمنتج ومقارنتها بالمستخد  واأل ةٌاء األخةرى

هذه الطرٌقة تكون محاكاة صورٌة مثالٌة لهٌئة الفكرة التصةمٌمٌة وتو ةح جوانةب مختلفةة منهةا 

 وكما فً اال كال التالٌة:لكً ٌسهل تصورها. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( َىضخ ًىع اخر هي أًىاع الرضن التجوُؼ19ٍ-3شكل )

( َىضخ الطرَقح الوٌهجُح 20-3شكل )

 للرضن الوٌظىرٌ

( َىضخ رضن هٌظىرٌ 21-3شكل )

 لغرفح جلىش
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 التدريب العملي

بعةةد تحدٌةةد الجوانةةب ل ةةكلٌة والمظهرٌةةة للفكةةرة التةةً رسةةمت فةةً المو ةةوعات السةةابقة  .1

ومقاساتها  ق  برسمها بطرٌقة الرس  الهندسً وحدد ابعادها  دالتخطٌط االولً والنهائًد

 واوجهها ال رورٌة.

 ارس  الفكرة ذاتها بطرٌقة الرس  التفكٌكً لبٌان كٌفٌة ارتباط األجزاء مع بع ها االخر. .2

ارس  الفكرة ذاتها بطرٌقة الرس  المنظوري للتعرف على  ةكلها الةواقعً وطبٌعتهةا فةً  .3

 الف اء الذي ستكون فٌ،.

 مرحلة التمفيذ الهيكلي 3-2-5

فً هذه المرحلة ٌنبغً على المصم  أن ٌ ع بالحسبان كافة العناصر واإلجراءات التً ٌجب    

سةتكون بمثابةة  دالتً ذكرت سةابقاد . وهنا فان مرحلة البح االثا علٌ، العمل على وفقها لتنفٌذ 

ومةا هةً المةواد  االثةا القاعدة المعرفٌة التً ٌستند علٌها فً تحدٌد طبٌعة الوظٌفةة التةً ٌقةدمها 

 ( َىضخ رضن هٌظىرٌ ألحاث وفضاء هطثخ22-3شكل )
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؟ وما  االثا  ؟ ومن ه  األفراد أو المستخدمون الذي سٌستخدموناالثا الالز  استخدامها لتنفٌذ 

هً الحسابات االرجونومٌة الواجب و عها بالحسبان عند تحدٌد القٌاسةات واألبعةاد ال ةرورٌة 

 ؟االثا لكل جزء من أجزاء 

 االثا د واألدوات والماكٌنات الالزمة لتنفٌذ وفً هذه المرحلة ٌجب على المصم  تجهٌز العد   

وتحدٌةةد المتةةوافر منهةةا وغٌةةر المتةةوافر لتكةةون عملٌةةات التنفٌةةذ علةةى وفةةق مرجعٌةةة بحثٌةةة متٌنةةة 

على وفةق المحةددات وال ةواغط والحسةابات  األثا  المطلوبٌستطٌع من خاللها المصم  تنفٌذ 

 من متطلب الحاجة اإلنسانٌة. والذي كان نابعا االثا الوظٌفٌة لكل جزء من أجزاء 

فةان المصةم  ٌنبغةً أن ٌبا ةر عملٌةة  التنفٌذٌة وعند تجهٌز كافة العناصر الداخلة فً العملٌة    

كبنٌةة تتةداخل فةً تكوٌنهةا الحسةابات  االثةا على وفةق مخططةات هٌكلٌةة تتةٌح لة، تنفٌةذ  التنفٌذ 

 اآلخةةر كةل جةزء منهةا بةالجزء  علةى وفةق هٌكلٌةة تتابعٌةة ٌةرتبط والجمةال ال ةرورٌة للوظٌفةة 

وعلةى وفةق الحسةابات األساسةٌة لمتطلبةات القٌمةةة الجمالٌةة المتناسةبة مةع متطلبةات المسةةتخد  او 

 مجامٌع المستخدمٌن المستهدفٌن.

 مرحلة اإلخراج السطحي لهيئة الممتج 3-2-6

وأجزائها على وفةق متطلبةات  االثا وهً العملٌة التً ٌت  من خاللها معالجة سطو  هٌئة       

  االثةا إنهاء متناسبة ووظٌفة كل جزء من أجزاء الهٌئة ومتوافقة والوظٌفة النهائٌة التً ٌقدمها 

من خالل اإلخراج ال كلً واللونً والرمزي التً ت اف على سطو  الهٌئة باستخدا  العناصر 

 المنةةتج مةةادة المصةةنع منهةةا علةةى أن تكةةون العملٌةةات اإلخراجٌةةة هةةذه متوافقةةة وال التصةةمٌمٌة.

ومتوافقةةة وطبٌعةةة الخدمةةة التةةً ٌقةةدمها. كد ةةافة الطةةالءات باختٌةةار األلةةوان المتناسةةبة وطبٌعةةة 

 والبٌئة التً سٌستخد  فٌها.  ٌؤدٌ، وطبٌعة الغرض الذي   االثا 

والتةةً   عملٌةةات التنعةةٌ  والصةةقل والت ةةطٌب وكةةذل، التنجٌةةد والتغلٌةةفوٌ ةةمل ذلةة، جمٌةةع       

  وباختالف المادة المصنع منها.  لف طبٌعتها باختالف الوظٌفة التً ٌؤدٌها األثا تخت

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التدريب العملي
بالت اور مع األستاذ وتحدٌد   الفكرة التً رسمت فً المو وعات السابقةق  بتنفٌذ  .1

 والمعدات واألدوات الداخلة فً التصنٌع والتنفٌذ.  المواد الالزمة لتصنٌعها

( َىضخ ػولُح التٌؼُن 23-3شكل )

واالًهاء الططذٍ ألحاث هي هادج 

 الخشة

( َىضخ ػولُح الطالء 24-3شكل )

 واالًهاء اللىًٍ ألحاث هي الخشة
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وق  بت طٌب قطعة األثا  المنفذة   حدد المواد واألدوات الالزمة للت طٌب واالنهاء .2
 وطالئها باأللوان ال رورٌة والمتناسبة مع طبٌعتها ومع الف اء الذي ستوجد فٌ،.

 
 اسئلة الفصل

 / عرف العملٌات التصمٌمٌة وحدد مراحلها األساسٌة؟1س

 / ماذا نعنً بالحاجة اإلنسانٌة؟ وما هً مصادر استك افها؟2س

 دد أنواعها؟/ عرف المحددات التصمٌمٌة وع3س

 / ما الفرق بٌن المحدد الوظٌفً والمحدد ال كلً؟4س

 / عرف محدد المادة؟5س

 / ما هً مرحلة اجراء األبحا ؟ وما هً التصنٌفات األساسٌة لها؟6س

/ ماذا نعنً بالعوامل الب رٌة؟ وما هً أوج، ال ب، واالختالف بٌنها وبٌن المحدد 7س

 االرجونومً؟

سٌة لمرحلة التصمٌ  واإلخراج والتنفٌذ؟ عددها وبٌن طبٌعة كل / ما هً المراحل األسا8س

 منها.

 ومرحلة التخطٌط التجمٌعً؟  الفرق بٌن مرحلة التخطٌط القٌاسً ما/ 9س

 
 مصادر الفصل

مكتب الفتح للطباعة   1ط  مبادئ التصمٌ  الصناعً-اإلخراج الفنً  جاس  خزعل  العكٌلً .1
 .2014  بغداد  والن ر

2. Kuan  C.N.  Contrasting Designing: the Dynamism of Product 
Design. Taipei: Artist Press 1995. 

 



 

 

  األثاثتنجٌد  .1

2.  

 

 اهداف الفصل

 : ان ٌهدف الفصل الى 

 تعرف على مكونات التنجٌد وتحدٌد مكونات كل منها.ٌ .1

 المقارنة بٌن أنواع التنجٌد المختلفة من حٌث الممٌزات واالستعماالت. .2

 طرائق وخطوات مراحل التنجٌد. تحدٌد .3

التعرف على العدد واألدوات المستخدمة فً اعمال التنجٌد. فضال عن معرفة المواد والخامات المستعملة  .4

 فً تنجٌد األثاث.

اكتساب المهارة الفنٌة والعملٌة لدى الطالب من خالل الممارسة على بعض هٌاكل االسرة والكراسً  .5

 والكنبات.
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 مقدمة:  4-1

علم األنسان منذ بداٌة حٌاته بالفطرة انواعاً عدٌدة من الفنون والصناعات الحرفٌة التً تطورت مع تطور ت     

كٌف استطاع األنسان القدٌم منذ  ، اذ كشف كثٌر من العلماء العاملٌن فً مجال اآلثار ،اسلوب حٌاته ومتطلباتها

كالعصر الحجري  ، تطورها عبر العصور المتالحقةالٌب ه وأساثاثمن صناعة ادواته و اآلف السنٌن قبل المٌالد

اذ استخدم األغرٌق والرومان وألول  ، وعصر البرونز وعصر الحدٌد والعصر االغرٌقً )الٌونانً( والرومانً

فضالً  ، ةالخشبٌ االثاثمرة القش واألقمشة وشبكات برونزٌة وحشوات من القش والقطن والصوف فً تنجٌد 

شوري والبابلً واألسالمً والى ٌومنا هذا والتً شهدت قدرة االنسان على التكٌف نً واالالى العصر الفرعو

وكٌفٌة تنجٌدها وانتاج اشكاالً تتسم بجمالٌة الهٌئة  االثاثوالتطور واألبداع فً مجال الصناعة ومنها صناعة 

التً تم صناعتها  االثاثالمرٌح. واألشكال التالٌة توضح انواع  واالستخدام السلٌمودرجة عالٌة من الدقة والذوق 

 كما فً االشكال التالٌة: وتنجٌدها عبر الطرز التارٌخٌة المختلفة.

         

 مفهوم التنجٌد )النجادة / الدوشمة(: 4-2

او معظمها  االثاثاذ ٌتم فٌها تغطٌة بعض اجزاء  ،من العملٌات المهمة فً صناعة االثاث وهو مجموعة 

الشكل واللون المناسبٌن لتوفٌر الراحة الجسدٌة والصحٌة والنفسٌة للمستخدم. تعد  إلعطائهابمواد وخامات معٌنة 

الخشبٌة التً تحتاج الى التنجٌد إذ جاء تطور التنجٌد  والمقاعد والكنبات من اهم قطع االثاثالكراسً واألسرة 

ٌث األسالٌب والسٌاقات الفنٌة والمفروشات المختلفة من ح ٌذ قطع االثاثمساٌراً للتطورات التقنٌة فً تصمٌم وتنف

ناعتها. والبد من ربط العالقة بٌن عملٌة صالمتجددة فً الت واألدوات والمواد المتعددة واآل باستخدامفً تنفٌذها 

ألن التنجٌد سٌتم على هٌاكل ، الخشبً او المعدنً او اللدائنً )البالستٌكً( االثاثالتنجٌد وعملٌة صناعة 

ولهذا فالبد من التعرف على ادوات وعدد وآلٌات ، تكون خشبٌة متعددة وغالباً ما بتصمٌمات مختلفة واغراض

تصنٌع وتشكٌل االخشاب واعمال النجارة العامة ذات العالقة الوثٌقة مع عملٌة التنجٌد مثل األخشاب وانواعها 

)تم شرحها وتخطٌط ونشر )قطع( وتفصٌل وتصفٌة وتشكٌل وتجمٌع وتغرٌة وتشطٌب األخشاب بعد تصنٌعها 

 سابقاً(.

( اثاث منجد ٌعود الى 3-4شكل )

 العصر الفرعونً

( اثاث منجد ٌعود الى  2-4شكل )

 العصر الرومانً

( اثاث منجد ٌعود الى العصر 1-4شكل)

 االغرٌقً القدٌم
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سٌارة ... الخ من  ، مكتب ، ٌخلو منزل حٌث ال ، ٌعد التنجٌد من األغراض المهمة فً حٌاة المعٌشة 

 ، سواء كانت ألغراض استخدامٌة او تجمٌلٌة ، مفروشات منجدة بسبب الحاجة الماسة لها او اثاثوجود قطع 

وقد تطورت مهنة التنجٌد بمرور الزمن مع  ، الضرورٌةولهذا تعتبر عملٌة التنجٌد من المتطلبات والحاجٌات 

دائن واد المستخدمة فً اإلنتاج مثل اللوالمفروشات المختلفة من حٌث التصمٌم أو تطور الم االثاثتطور صناعة 

بدٌالً عن  اإلسفنجفضالً عن استخدام  ، معات وكذلك استخدام انواع مختلفة من األقمشةشوالجلود الصناعٌة والم

ومن ثم التطور فً  ، اخرى كالقطن والصوف والقش واأللٌات النباتٌة والصناعٌة والنوابض )الزنبركات( مواد

 استخدام الدهانات والمواد الالصقة وغٌرها.

 المواد واألدوات واللوازم المستخدمة فً اعمال التنجٌد  4-3

 Operation materials -مواد التشغٌل  4-3-1

 مختلفة ومتنوعة اهمها: دموا االثاثتستخدم فً عملٌة تنجٌد 

 ً:: وتشمل على ما ٌلمواد التثبٌت -1

والمفصالت والقطع  ، : تستعمل فً تثبٌت التعاشٌق الخشبٌة واجزاء الهٌاكل المعدة للتنجٌدالبراغً .أ 

 أو األلمنٌوم وهً على انواع عدة: ،أو النحاس ،ٌتم صناعة البراغً من الفوالذ المعدنٌة المختلفة.

 المفك باستخدامبراغً خشبٌة ذات رأس مسطح فٌه شق فً منتصفه لغرض التثبٌت  -

 براغً خشبٌة ذات رأس مسلوب فٌه شق فً منتصفه للتثبٌت وٌكون ظاهراً فوق سطح الخشب  -

 براغً خشبٌة ذات رأس نصف دائرة وله شق فً منتصفه للتثبٌت وٌكون ظاهراً فوق سطح الخشب -

 ، ٌنات مختلفة منا ما ٌكون على شكل رؤوس دائرٌة ومربعة وسداسٌةبراغً خشبٌة ذات رؤوس وتسن -

 ومنها ما ٌحتوي على صامولة تربط بواسطة مفاتٌح حسب قٌاس حجم البرغً وشكل الصامولة.

 

 ( ٌوضح أنواع البراغً المختلفة المستخدمة فً التنجٌد4-4شكل )
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: وهً عبارة قطع من األسالك المعدنٌة تستخدم لربط االجزاء الخشبٌة بعضها ببعض ومنها ما المسامٌر .ب

 ( او ذات مقطع دائري او ذات رأس مسطح ... الخTتكون على شكل حرف )

: فهً ذات رؤوس مسطحة وتختلف فً الطول والحجم حسب نوع العمل المطلوب مسامٌر التنجٌد .ج

 بٌت الكسوة الخارجٌة او فً أقمشة التغطٌة الداخلٌة.فمنها ما ٌستخدم فً تث ،تسمٌره

 

 

: ٌستخدم فً التنجٌد انواع متعددة من الكلبسات والشناكل ألجل تثبٌت النوابض الكلبسات والشناكل .د

بٌة والتً تكون على الخش االثاثفضال عن تثبٌت األسالك مع هٌاكل  ، االخر)الزنبركات( مع بعضها 

 متعددة وتصنع من مادة المعدن. شكل نابض )شداد متعرج( وهً بأشكال

 

 
 

( والتً تستخدم فً لصق Agoواهمها مادة اآلجو ) ، : تستعمل كثٌر من المواد الالصقةالمواد الالصقة .ه

واآلسفنج وغٌرها شرٌطة ان ٌكون السطح المراد لصقه جافاً وخالٌاً من الغبار الفورمٌكا والبالستٌك 

وتكون مادة اآلجو سرٌعة الجفاف فً درجات الحرارة المرتفعة لذلك تخزن فً اوعٌة مختلفة االوزان 

 ألنها مادة سرٌعة االشتعال.

 ( ٌوضح بعض أنواع مسامٌر التنجٌد5-4شكل )

 ( ٌوضح بعض أنواع الكلبسات الخاصة بالتنجٌد6-4شكل )
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 :االثاثفً تنجٌد  ةالخٌوط المستخدم انواع .2

 تنقسم الخٌوط الى عدة انواع منها: 

 للخٌاطة الٌدوٌة: –خٌوط الكتان  -1

تستعمل فً خٌاطة طبقات الحشو واألحرف وفً عملٌة ربط النوابض مع االقمشة وفً جمٌع انواع 

وتكون خٌوط الكتان  ،مختلفة الخٌاطة الٌدوٌة ألعمال التنجٌد وتكون على شكل كرات ٌتم لفها وباوزان

 (.8-4كما موضح فً الشكل رقم ) .االثاثمن اجود انواع الخٌوط المستخدمة فً تنجٌد 

             
 خٌوط القنب والجوت )الخٌش(: -2

 الكنبات(. ، )الكراسً: تستعمل لربط نوابض )زنبركات( التنجٌد فً المقاعد خٌوط القنب .أ 

 ، لذلك قهً تنقطع وٌتم استبدالها بٌن حٌن واخر ،وتمتاز هذه الخٌوط بضعف قوة الشد والتحمل

 (.9-4كل )شوتلف على شكل كرات مختلفة األوزان. كما موضح فً ال

 ( ٌوضح بعض أنواع االصماغ المستخدمة فً التنجٌد7-4شكل )

 ( ٌوضح خٌوط الكتان المستخدمة بالتنجٌد8-4شكل )
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ثاث وتستخدم فً ربط ط المستخدمة فً تنجٌد االوهً انعم انواع الخٌو خٌوط الجوت )الخٌش(: .ب 

والمساند بأنواعها وتلف على شكل كرات اٌضاً  االثاثنوابض )زنبركات( الوسائد فً ظهور قطع 

  وهناك خٌوط تركٌبٌة من خٌوط الناٌلون ، (.11-4وبأوزان مختلفة. كما موضح فً الشكل رقم )

 البولستر،  القطن ... الخ تستخدم فً عملٌات التنجٌد.

 
 

 دمة فً الحشو:خالمواد المست .3

لحشو الوسائد غٌر المثبتة فً الكراسً والكنبات بأنواعها. كذلك  االثاثدم القطن فً تنجٌد خ: ٌستالقطن .أ 

ٌستخدم القطن كطبقة واقٌة فوق الحشوة األصلٌة قبل التغطٌة النهائٌة لمنع تسرب الغبار الٌها. وٌعد 

 ، القطن من اجود األنواع صحٌاً لجسم االنسان وٌمتاز بالنعومة وخفة الوزن وكلفة عالٌة فً التنجٌد

كغم وٌمكن الحصول علٌه بسماكات 7خدم لباد القطن وهو على شكل لفات تزن الواحدة منها لذلك ٌست

 فٌكون مناسب وجٌد فً اعمال الحشو والتنجٌد. ، متعددة

وألٌاف جوز الهند وسعف النخٌل ... الخ وهناك  ،: تتكون مادة القش من الكتان وعٌدان القصبالقش .ب 

امة تمتاز بالمرونة وتحتفظ بشكلها األصلً مدة طوٌلة عند اجود انواع القش تسمى )الكرنٌة( وهً خ

 وهً مادة نظٌفة وال تتعفن ومصدرها نباتً. ،ذكرمها فً الحشو دون تشوه أو تغٌٌر ٌاستخدا

من مادة المطاط الرغوي وبكثافات مختلفة لتحدٌد درجة  اإلسفنج: ٌتم صناعة  Sponge - األسفنج .ج 

وقد أمكن التحكم فً درجات مرونته لٌكون متناسباً مع استخداماته المختلفة اذ تم صناعته  ، صالبته

 .)بدرجات مختلفة من اللٌونة والصالبة فمنه النوع اللٌن والمتوسط اللٌونة والصلب )الضغط العالً

( ٌوضح طبٌعة خٌوط 9-4شكل )

 

 ( ٌوضح بعض أنواع خٌوط الجوت10-4شكل )
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ألسفنجٌة وٌصنع االسفنج على شكل الواح مختلفة فً السمك والنعومة والوزن وٌتم تقطٌع األلواح ا 

بالمقص او بالمنشار الٌدوي او الكهربائً الى قطع واشكال متعددة حسب طبٌعة تصمٌم الهٌكل الذي سٌتم 

 تنجٌده.

اما ذو الضغط المرتفع فٌستخدم للمقاعد  ، ٌستخدم األسفنج ذو الضغط المنخفض او الوسط لتنجٌد الوسائد 

األسفنجً( الذي ٌمتلك تجاوٌف داخلٌة متعددة ٌستخدم واألسرة. وهناك نوع آخر من االسفنج ٌسمى )الكاوتشك 

 سم.18-3وله سماكات تتراوح بٌن  ، لتنجٌد المقاعد والظهور و المساند

الخشبٌة والمعدنٌة ألنه ٌمتلك خواص وصفات  االثاثلذا ٌعد االسفنج من المواد الضرورٌة فً تنجٌد  

فضال لما ٌوفره من راحة جسدٌة  ، ه بعد زوال المؤثرجٌدة كالمسامٌة العالٌة والقوة والتحمل واسترجاع شكل

والصوف والقطن وغٌرها  ، والخٌش ، للمستخدم. لذلك تم األستغناء عن كثٌر من مواد الحشو كالقش والشعر

 فً اعمال التنجٌد الحدٌثة.

وهً مادة مناسبة جداً ، : تصنع هذه المواد من خٌوط الجوت )الخٌش(اٌف القماش(الشرائط )سف -4

ٌتحمل الشد والضغط  االثاثاٌف القماش بسبب مرونتها العالٌة. والشرٌط المشدود فً قطع لصناعة سف

المتنوعة بشكل متقاطع بعد  االثاثعند تسلٌط القوة علٌه. تثبٌت الشرائط على القواعد واطارات قطع 

 11 – 5، 7(متراً وبعرض ٌتراوح ما بٌن 51اذ ٌتراوح طول الشرٌط ) ربطها بواسطة مسامٌر التنجٌد.

 (.11-4سم وٌكون على شكل لفات دائرٌة وكما موضح فً الشكل رقم)

 
خاصة لقواعد الكراسً ومفروشات  االثاث: تستخدم ألعمال تنجٌد  Springsالنوابض )الزبرنكات(  -5

 األسرة وهً على انواع منها:

: فهً عبارة عن اسالك قوٌة من الفوالذ الطري او من المعادن األخرى المتعرجةالنوابض  . أ

وتستخدم بكثرة فً جلسات المقاعد اذا  ، وتصنع بواسطة قوالب خاصة بشكل متعرج وبمقاسات مختلفة

 وفً تنجٌد الظهور اذا كان خفٌفاً. تثبت هذه النوابض )الزنبركات( ، كان من النوع القوي و السمٌك

تثبٌت النوابض المتعرجة فً الهٌكل الخشبً بواسطة الكلبسات بطرٌقة قوٌة بحٌث تثبت نهاٌة  ٌتم 

 والطرف االخر للٌسا وهكذا. اطرافه الملتوٌة فً اتجاهات متعاكسة على ان طرفه األول ٌتجه للٌمٌن 

من الفوالذ : تصنع من المعادن وخاصة من االسالك القوٌة المأخوذة  (النوابض الملفوفة )الدائرٌة . ب

وهً على نوعٌن :مزدوج  ، سم35الطري أو الحدٌد المطاوع وبأرتفاعات متعددة قد تصل الى 

 ومن ممٌزات النوابض إن اللف فً وسطها اضٌق من الف من طرفه. ، اللفات و مفرد اللفات

 ( ٌوضح أنواع السفاٌف11-4شكل )
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وط تستخدم هذه النوابض فً مقاعد )جلسات( الكراسً. اما النابض مفرد اللفات فأنه ٌشبه المخرو

 وٌستخدم فً االسرة والقواعد الصغٌرة. وٌثبت كال النوعٌن بواسطة الكلبسات.

: ٌستخدم هذا النوع من النوابض اللولبٌة )الزنبركات( فً عملٌة اللولبٌة –النوابض الشدادة  . ت

النوابض  التنجٌد كأربطة لطبقات الحشو وتقوٌة الصفوف الخارجٌة وكذلك تقوٌة المسافات مابٌن

هو بحلقات قوٌة متماسكة او بحلقات رخوة مفتوحة الحلقات وتستعمل  المتعرجة. ومن هذه النوابض ما

كأحزمة ورباط بٌن النوابض الشدادة التً بمسند الظهر لٌصبح لها مرونة جٌدة وتتحمل حشو التجنٌد 

 الخشبً. االثاث)طبقات الحشو( فً 

   

 التدرٌب العملً

سم وقم بجمع اضالعه باستخدام المسامٌر او البراغً او احد  41×  41اصنع اطار خشبً قٌاس  .1

 أنواع اللواصق.

واستخدم احد أنواع مواد استخدم السفاٌف )األشرطة( او الزنبركات )النوابض( لصنع القاعدة المرنة،  .2

 الحشو المتوافرة وقم بتثبٌتها على االطار الخشبً.

 استخدم احد أنواع االقمشة المناسبة والمتوافرة لتخطٌة الحشوة واالطار. .3

 

 خامات النسٌج الطبٌعٌة والصناعٌة المستخدمة فً التنجٌد: 4-3-2

 Natural materials: الخامات الطبٌعٌة -1

: ٌعد القطن من الخامات المهمة فً صناعة المنسوجات وقد تطورت صناعته بعدة Cottonالقطن  . أ

مجاالت وذلك لرخص ثمنه وسهولة زراعته ونسجه وغزله. والقطن الصالح للغزل بسهولة ٌسمى )طوٌل 

بوصة واقصرها  2التٌلة( اي طوٌل الشعرات وتقدر بحوالً 
 

 
والقطن )قصٌر التٌلة( تكون قٌمته اقل  ، بوصة 

 ٌفضل فً غزله وصناعته وال من حٌث الغزل ألنه قصٌر وٌتساقط عند العمل به اثناء عملٌات التمشٌط وال

ٌستعمل القطن فً طبقات الحشو بكثرة فً ٌعمل منه خٌوط لذلك ٌفضل القطن طوٌل الشعر او )طوٌل التٌلة(. و

 خاصة اذا وضع فوق طبقات اخرى مثل القش والشعر وغٌرها.، الجسدٌة التامة اعمال التنجٌد ألعطاءه الراحة

( ٌوضح 12-4شكل )

 النوابض المتعرجة
( ٌوضح 13-4شكل )

 النوابض الملفوفة

( ٌوضح 14-4شكل )

 النوابض اللولبٌة
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وهو ٌاتً بعد  ، : وهو المادة التً تغطً أجسام األغنام والجمال وغٌرها من الحٌواناتWoolالصوف  . ب

الصوف المختلفة وجودتها فً مصانع خاصة لهذا  القطن من حٌث األهمٌة فً صناعة النسٌج. وتفرز انواع

على هذا التصنٌف. وان اهم خواص الصوف هو المتانة  اءات متعددة بنعالغرض ثم ٌصنف وٌستخدم لصنا

والمرونة وثبات اللون وكذلك طول وقطر شعٌراته... وغٌر ذلك من الخواص وحسب مصادره من الحٌوانات. 

واف األغنام واصواف متوسطة الخشونة وناعمة. وتكون هذه الدرجات وتقسم األصواف الى انواع خشنة كأص

 فً النعومة والخشونة تبعاً لألغنام او الخراف والبالد التً تنتمً الٌها.

وٌستعمل الصوف فً كثٌر من الصناعات مثل اعمال الغزل والنسٌج بشكل عام وانواع متعددة من األقمشة      

او فً  االثاث( كمادة جٌدة للحشو سواء فً تنجٌد Feltوف مادة اللباد )والمالبس والسجاد وٌؤخذ من الص

 أعمال الغزل المختلفة.

     
: وهو نسٌج طبٌعً ٌتم الحصول علٌه من الٌاف نبات الكتان وهو من اقدم الخامات التً Linenالكتان  . ت

وٌعد من  ، باشكال متعددة منه الخفٌف و الثقٌل و المخلوط مع مواد اخرىصنعت منها المنسوجات وٌصنع 

لذلك  ، اكثر الخامات تحمالً وٌتمٌز بقلة قابلٌته للتجعد وسهولة ازالة البقع واألوساخ منه لكونه ناعم الملمس

 او على شكل اقمشة تغلٌف. ، استخدم فً عملٌة التنجٌد على شكل خٌوط ربط

 ( ٌوضح االقمشة القطنٌة15-4شكل )

 ( ٌوضح بعض أنواع االقمشة الصوفٌة16-4شكل )
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ت اخرى مثل اللمعان تتوفر بخاما : ٌعد الحرٌر من اجود خامات النسٌج المتالكه صفات الSilkالحرٌر  . ث

لذلك ٌكون مرتفع الثمن عن المنسوجات األخرى فً تنجٌد  ،المتانة وقوة التحمل، والمرونة ونعومة الملمسو

 والمفروشات. االثاث

 

 ، : وهو عبارة عن نبات ٌستخلص من سٌقانه الٌاف تحتوي على مواد راتنجٌةBraet(Hemp)القنب  . ج

فضالً  ، حٌث توضع هذه االلٌاف فً محالٌل كٌمٌاوٌة مختلفة. وٌصنع من نبات القنب الحبال وخٌوط التربٌط

 وكذلك ٌصنع منه انواعا من األقمشة والجوت. ، عمال التنجٌدعن انواع اخرى لٌفٌة تستخدم للحشوات فً ا

 

 

 بعض أنواع اقمشة الكتان ( ٌوضح17-4شكل )

 ( ٌوضح بعض أنواع االقمشة الحرٌرٌة18-4شكل )

 ( ٌوضح بعض أنواع قماش القنب19-4شكل )
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 Industrial materialsالخامات الصناعٌة  -2

 : Industrial silkالحرٌر الصناعً  . أ

السلٌلوز التً نحصل علٌها من القطن واألخشاب وتعد األلٌاف القطنٌة من أحسن  تصنع من الٌاف

%. اما الٌاف الخشب فتكون 91وانقى انواع السلسلوز وذلك الرتفاع نسبة السلٌلوز فٌه إذ تصل الى 

% فقط. وتتم صناعة األلٌاف الصناعٌة بطرٌقة كٌمٌائٌة من السلٌلوز 61-41نسبة السلٌلوز فٌه 

 بواسطة:

 اذابة السلٌلوز وعمل عجٌنة خاصة للغزل. -

 عملٌة الغزل وٌتم فٌها تجهٌز الخٌوط وتصنٌعها الى اقمشة الحرٌر الصناعً. -

 :Diolinالدبولٌن  - Barloonالبرلون  - Nylonلناٌلون ا . ب

 والبرلون ، فالناٌلون ٌصنع من الٌاف )كٌتر االهٌد( ، تعتبر جمٌعها من األلٌاف الصناعٌة الكٌمٌائٌة

ٌتم فرزها بالطرق الكٌمٌائٌة  ، والدٌولٌن من الٌاف)كٌتر األستر( ، من الٌاف )كٌتر البروتان(

وتصنع منها األقمشة حسب التصنٌف لكل منها. وتعد اقمشة الدٌولٌن من افضل انواع االقمشة فً 

 التنجٌد ألمتالكها خواص المتانة وقوة التحمل وعدم تعرضها للتجعد وسهولة التنظٌف.

 Upholstery Fabricsاالقمشة والجلود الصناعٌة فً التنجٌد :  4-3-3

 ا:هاهم االثاثتستخدم فً تنجٌد الصناعٌة ٌوجد انواع متعددة من االقمشة 

مختلفة  : وهومن النوع البسٌط ٌكون على شكل لفائف باطوال Campric -قماش المنصوري  -1

 االثاثسم . ٌستخدم القماش فً تنجٌد اغطٌة قطع 91-71متراً. وٌتراوح عرضه ما بٌن  41-31ما بٌن 

وكذلك ٌستعمل فً  ، المنجدة فً األسفل لحماٌة الطبقات الداخلٌة ومنع طبقات الحشو من تساقطها

 التغطٌة األولٌة لطبقات التنجٌد قبل تركٌب الطبقة النهائٌة.

وٌكون  ، المنجدة االثاث: ٌستعمل فً صناعة اقمشة التغطٌة النهائٌة لقطع  Fannel -الفانٌال  -2

م. ٌصنع هذا القماس من الخٌوط القطنٌة والصوفٌة 45-35على شكل لفائف طولها ٌتراوح ما بٌن 

أو المخلوط باأللٌاف  ، ومنه ما ٌصنع من الخٌوط الصوفٌة فقط ، وتركٌبه النسٌجً من النوع السادة

 عٌة.الصنا



 

 Décor Art … Furniture Manufacturing  88 ... صناعة األثاث          فن الدٌكور 

 تنجٌد االثاث

  

: ٌعد من األقمشة الخفٌفة وٌمتاز باللمعان ونعومة الملمس )ٌشبه ملمس  Satin -الساتان  -3

م وعرضه حوالً 45-35وٌتم صناعته بألوان متعددة وٌكون على شكل لفائف بطول من  ، الحرٌر(

 سم.91

 ، المنجدة الثمٌنة وذلك للمحافظة علٌها االثاثاولٌة أو خارجٌة لقطع الساتان كطبقة تغطٌة  قماشٌستخدم 

 وكذلك ٌستخدم الساتان فً تغطٌة الوسائد.

                                 
متعددة منها الخفٌف والثقٌل  وبأنواع: هو عبارة عن نسٌج ٌصنع من ألٌاف الجوت  Rurlap -الخٌش  -4

ٌستخدم الخٌش فً تنجٌد االثاث وخاصة فً تغطٌة  حسب خٌوطه وعدد تكرارها وٌظهر ذلك فً وزنه.

. وٌتم تثبٌته مع الهٌاكل الخشبٌة بالدبابٌس األخرىالنوابض وطبقات الحشو من القش والشعر والطبقات 

األنسجة فً  أرخصالخٌش من  ها من التفكك. وٌعداو المسامٌر، وٌجب ثنً نهاٌتها قبل تثبٌتها لحماٌت

 (.22-4عملٌات التنجٌد. وكما موضح فً الشكل رقم)

 ( ٌوضح بعض أنواع االقمشة الصناعٌة20-4شكل )

 ( ٌوضح بعض أنواع اقمشة الساتان21-4شكل )
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ٌصنع الجلد الصناعً من بعض اللدائن مثل البولً كلورٌد  :Artificial Leather-الجلد الصناعً  -5

وٌمتلك ، قطنٌة وبألوان مختلفة وذات سطوح مختلفة الملمس منها الصقٌل والناعم والخشن الفٌنٌل والٌاف

وعدم نفاذٌته للسوائل وسهولة تنظٌفه لذلك استخدم  وااللتحامالجلد الصناعً خواص منها قوة التماسك 

 الخشبٌة والمعدنٌة وخصوصا التغطٌة النهائٌة لها. االثاثفً تنجٌد 

    

 

 

 

 

 

 

 

 التدرٌب العملً

سم وٌعمد  15×21ٌقوم الطالب بجمع اكبر عدد ممكن من االقمشة الطبٌعٌة على شكل قصاصات قٌاس  .1

 الى ترتٌبها على شكل مجلد للتعرف على أنواع االقمشة الطبٌعٌة المستخدمة فً التنجٌد.

سم وٌعمد  15×21ن من االقمشة الصناعٌة على شكل قصاصات قٌاس ٌقوم الطالب بجمع اكبر عدد ممك .2

 الى ترتٌبها على شكل مجلد للتعرف على أنواع االقمشة الصناعٌة المستخدمة فً التنجٌد.

 

 ( ٌوضح شكل قماش الخٌش وطرٌقة تثبٌته22-4شكل )

 ( ٌوضح بعض أنواع االقمشة الصناعٌة23-4شكل )
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 : Special Hand Tool For Upholstery Worksالعدد واألدوات الالزمة ألعمال التنجٌد  4-3-4

 الخشبٌة الكثٌر من العدد واالدوات المختلفة والمتنوعة واهمها: االثاثتستخدم فً اعمال تنجٌد 

 : Upholstery Hammer -مطرقة التنجٌد )الشاكوش الممغنط(  -1

 وخاصة فً عملٌات التثبٌت المختلفة. ، تعد هذه المطرقة من األدوات الضرورٌة ألعمال التنجٌد

ملم ٌستخدم 15-12األول لها ٌتراوح قطره من  ، الطرفوتتكون المطرقة من رأس معدنً محدب قلٌالً 

وهو ممغنط لحمل المسامٌر  ، ملم11-6لطرق المسامٌر. اما الطرف الثانً فهو ضٌق وقطره مابٌن 

وتثبٌتها خاصة للزواٌا الضٌقة واألماكن العمٌقة التً ٌصعب طرق المسامٌر فٌها. وٌصنع مقبض 

 (.24-4سم. كما موضح فً الشكل رقم)35-25بٌن  المطرقة من الخشب الصلب وٌبلغ طوله ما

 
 

 : Wooden Mallet -المطرقة الخشبٌة  -2

تستخدم المطرقة الخشبٌة )الرقماق( للطرق على األخشاب عند عمل نقر معٌن ألعمال الوصالت 

او المناقٌر. وكذلك تستخدم لدك  والتعاشٌق الخشبٌة المختلفة وفً اعمال التفرٌغ سواء بأستخدام االزامٌل

حشوات التنجٌد لغرض تجانسها واعطائها الشكل المطلوب. وتصنع المطرقة الخشبٌة بأشكال عدة منها 

 (.25-4وكما فً الشكل رقم) ،األسطوانً أو الدائري أو متوازي المستطٌالت

             
 : Webbing Stretcher -مشد األقشطة  -3

 ، ملم8-5سم وسمكه من 11-7سم وعرضه ما بٌن 18-15وهو عبارة عن هٌكل خشبً طوله من 

ب األقمشة بها والطرف اآلخر مغطى بطبقة مطاطٌة رؤوس فوالذٌة بهدف سحومثبت من احد طرفٌه 

التنجٌد بها. وكما موضح فً الشكل  أو جلدٌة لعدم انزالقها واحتكال تشوٌه السطوح الخشبٌة التً ٌنفذ

 (.26-4رقم)

 ( ٌوضح مطرقة التنجٌد24-4شكل )

 ( ٌوضح بعض أنواع المطارق الخشبٌة25-4شكل )
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 :Metal Webbing Stretcher-مشد االقشطة المعدنٌة  -4

ٌشكل الطرف الطوٌل كمقبض والطرف اآلخر للشد  ،91oزاوٌة بٌتكون من قطعة معدنٌة من الحدٌد 

وٌفضل وضع قطعة من الخشب تكون حاجزاً بٌنه وبٌن  ،حٌث ٌحتوي على شق لشد األقمشة المعدنٌة

-4الهٌكل الخشبً المراد تنجٌده بغٌة عدم تشوه سطوح الهٌكل الخشبً. وكما موضح فً الشكل رقم)

27.) 

 
 : Ripping Chisel -أزمٌل الخلع  -5

حٌث انها منحنٌة لألسفل فً نهاٌة طرفها لسهولة خلع المسامٌر عند الطرق  ، وهو ٌشبه فً شكل العتلة

أما عن استخدامه فأنه ٌوضع الرأس المنحنً  ، وله مقبض من الخشب او من البالستك ، او الضغط علٌه

وٌدق علٌه بالمطرقة قلٌالً حٌث ٌندفع األزمٌل الى االمام  ، د خلعه)المثنً( تحت رأس المسمار المرا

 (.28-4وٌتم خلع المسمار. وكما موضح فً الشكل رقم)

                  
 : Ripping Toolsاداة الخلع  -6

 ( ٌوضح مشد االقشطة الخاص بالتنجٌد26-4شكل )

 المعدنٌة ( ٌوضح مشد االقشطة27-4شكل )

 ( ٌوضح ازمٌل الخلع28-4شكل )
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 وهً على نوعٌن :

ذراعها منحنً وفً طرفها األمامً رأس ٌشبه  : وهً تشبه أزمٌل الخلع اال اناداة الخلع المخلبٌة . أ

 لمخلب لخلع المسامٌر بسهولة. ا

وفً  ، سم4-2وقطر من  ، سم15-11: وهً تتكون من المعدن الصلب بطول من اداة خلع الدبابٌس . ب

الطرف اآلخر رأسه على شكل مخلب مزدوج لخلع  اما ، طرفها مقبض من الخشب او البالستك

 (.29-4الدبابٌس دون الطرق علٌها اثناء عملٌة التنجٌد. وكما موضح فً الشكل رقم)

 

 : scissors and Knives (cutters)-المقصات والسكاكٌن  -7

  : scissors-المقصات  . أ

وتعد من األدوات المهمة فً عملٌة التنجٌد ألجل قص وتفصٌل األقمشة وطبقات التغطٌة والجلود 

لذلك ٌجب ان تكون حادة دائماً ومن  والمشمعات والخٌش ... الخ للحصول على القٌاسات المطلوبة.

سم حسب األستخدام وتكون مقابضها 35-15 األنواع الجٌدة والمتٌنة. اطوال هذه العدد ٌتراوح مابٌن

مختلفة األشكال وعادة ماتكون مستوٌة او مقوسة لألعلى. وتصنع من الفوالذ او حدٌد الصلب أو 

غٌره. وهناك المقصات الكهربائٌة التً تستخدم لقص عدة طبقات دفعة واحدة وبطرٌقة سهلة 

 (.31-4ومرٌحة. وكما موضح فً األشكال رقم )

 
 : Cutters -السكاكٌن  . ب

اذ ٌجب ان ٌكون نصلها  ، تستعمل لقص واستخراج الزوائد من القماش أو الخٌش او الجلود وغٌرها

 وهً بأشكال واحجام مختلفة وحسب نوع وطبٌعة األستخدام ، حاد جداً ومن المعادن الصلبة جداً 

وبفضل استخدام السكاكٌن التراجعٌة حٌث ٌسهل سحب وتبدٌل الحد القاطع منها وتغٌٌره. وكما 

 (.31-4موضح فً األشكال رقم)

 ( ٌوضح أنواع أدوات الخلع )أ( أداة خلع مخلبٌة, )ب( أداة خلع الدبابٌس29-4شكل )

 ( ٌوضح أنواع المقصات المستخدمة فً التنجٌد30-4شكل )
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 : Needlesبر اال -8

اذ تختلف ، مختلفة وحسب طبٌعة العمل الى مجموعة من األبر بأشكال وانواع االثاثتحتاج عملٌة تنجٌد 

 :البعض من حٌث القٌاس ومن انواعهابر عن بعضها اال

 بر المقوسة:اال . أ

وبعض انواع الغرز المستقٌمة والمنحنٌة  ،لطبقات التغطٌة النهائٌة ،تستخدم لعملٌة الخٌاطة المخفٌة

 خشبٌة. ال لألثاثوطبقات الحشو الداخلٌة 

 بر المستقٌمة:اال . ب

واما الصغٌرة  ، مختلفة منها الكبٌرة والتً تستخدم لتنظٌم الحشو الداخلً للتنجٌد بأنواعوتصنع 

ك تركٌب وكذل ، تستعمل فً تثبٌت النوابض )الزنبركات( مع االقشطة او طبقات الخٌش )الجوت(

ملم او اكثر حسب العمل 51ملم أو ٌصل الى 31-25بٌن  بر المستقٌمة مااألزرار. وٌتراوح طول اال

 نفٌذه.المراد ت

 إبرة الحشو: . ت

وٌكون  ، بسٌط فً مقدمتها عند الرأس بانحناءتستخدم فً خٌاطة الخامات والمواد السمٌكة وتكون 

 سم. 25ى الرأس على شكل رمح وٌصل طولها ال

 
 : Stuffing Regulater –منظم الحشو  -9

تستعمل فً تشكٌل األحرف وتنظٌم الحشو ونقله الى زواٌا واجزاء اخرى فً الحشو )المناطق التً 

 ٌصعب وصول الحشو الٌها بسهولة( اي تنظٌم الحشو فً جمٌع األجزاء بدرجة وكثافة واحدة.

بٌن فً سم. وكما م35-15وتتراوح اطوالها ما بٌن  ، وان هذه االداة تشبه األبر المستقٌمة الى حد كبٌر

 (.33-4الشكل رقم)

 ( ٌوضح أنواع السكاكٌن المستخدمة فً التنجٌد31-4شكل )

 ( ٌوضح أنواع ابر التنجٌد32-4شكل )
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 : Cliping Pin -دبوس تثبٌت  -10

بشكل مؤقت قبل الوصول الشكل النهائً وخٌاطتها  ،ٌستخدم لتشبٌك طبقة التغطٌة حسب الوضع المطلوب

وهو  ،حشو األحرف وٌستخدم اٌضاً لتشبٌك طبقة الخٌش )الجوت( مع النوابض )الزنبركات( اثناء ،بالٌد

أحد طرفٌه مدبب واآلخر على شكل حلقة ، سم12-8عبارة عن قطعة معدنٌة على شكل سٌخ طوله من 

 (.34-4لسهولة مسكه بها. كما موضح فً الشكل رقم)

 
 : Hand Stapler -مدبسة ٌدوٌة )كابسة(  -11

وكذلك  ، والخٌش وغٌرها على الهٌاكل الخشبٌة المراد تنجٌدها وهً اداة معدنٌة تستعمل فً تثبٌت االقشطة

فً تثبٌت طبقات التغطٌة بأنواعها. وٌكون استخدامها سهالً وذلك بوضع فتحة خروج الدبابٌس فوق الموقع 

ٌتم  المراد تثبٌته مباشرة ثم الضغط على الزناد لألسفل فٌخرج الدبوس وٌثبت بنفس المكان المطلوب الى ان

 (.36-4و  35-4ل )اشكتثبٌت بقٌة األجزاء. وكما موضح فً اال

   
 : Springs Clips Pliers -النوابض  ةزرادٌة متشابك -12

تستخدم فً تثبٌت المشابك المعدنٌة لشد النوابض )الزنبركات( مع قضبان األحرف المحٌطة بمنطقة العمل 

 (.37-4للمحافظة على استقامتها واستقامة الحروف المحٌطة بها. وكما موضح فً الشكل رقم)

 ( ٌوضح منظم الحشو33-4شكل )

 ( ٌوضح دبوس التثبٌت34-4شكل )

 ( ٌوضح مدبسة ٌدوٌة 35-4شكل ) ( ٌوضح دبوس التثبٌت36-4شكل )
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 : Button Covering Press -مكبس تغطٌة األزرار  -13

تستخدم هذه االداة فً تغطٌة األزرار بوضع )تلبٌس( تغطٌة مناسبة او مشابهة لنفس نوع الطبقة الخارجٌة 

وٌعمل هذا المكبس ٌدوٌاً حٌث ٌزود بلقم خاص لنفس مقاس الزر المطلوب تغطٌته وذلك بوضع  ، للقماش

الزر فً مكانه على المكبس وٌتم كبسه بواسطة الذراع الذي ٌعمل ٌدوٌا لألعلى ولألسفل . ٌثبت المكبس 

م فً المصانع وتوجد مكابس كهربائٌة تعمل بشكل أوتوماتٌكً تستخد على طاولة خاصة اثناء األستخدام.

 (.38-4المنجدة. كما موضح فً الشكل رقم) ثاثالكبٌرة ذات األنتاج الكمً لال

 
 : Springs Bending Tool -اداة ثنً النوابض المتعرجة  -14

تستعمل هذه األداة لثنً اطراف الزنبركات المتعرجة بعد قصها وقطعها حسب القٌاس المطلوب ألجل 

حٌث انه ٌمكن ربطها بالملزمة  –تثبٌتها جٌداً على الهٌاكل الخشبٌة بالشناكل ولمنع ازاحتها او انفكاكها 

ألداة فً حالة عدم توفرها. قة )الشاكوش( المناسب بدٌالً عن هذه اى الطاولة والعمل واستخدام المطرعل

 (.39-4كما موضح فً الشكل رقم)

 

 ( ٌوضح زرادٌة متشابكة النوابض37-4شكل )

 ( ٌوضح مكبس تغطٌة االزرار38-4شكل )

 ( ٌوضح أداة ثنً النوابض المتعرجة39-4شكل )
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 تجهٌزات لوازم ورشة التنجٌد: 4-3-5

فأن ورشة التنجٌد بحاجة الى تجهٌزات  ،لى التجهٌزات األساسٌة فً العدد واألدوات التً تم شرحها سابقاً ااضافة 

 للقٌام بعملٌة التنجٌد وهً: اخرى

 :طاوالت العمل -1

ٌت القطع الخشبٌة اذ تحتوي على مالزم )منكنة( لتثب ،تعد طاولة من اهم التجهٌزات فً ورشة التنجٌد

 تصع طاولة العمال من األخشاب الصلبة كالزان او، علٌها عند عملٌات النشر او المشح او النقر ... الخ

وعوارضها المختلفة من كتل ثقٌلة ومتٌنة.  أرجلهاغٌره من األخشاب ذات المتانة العالٌة وٌجب ان تكون 

 (.41-4كما موضح فً الشكل رقم)

 
 

 :والت خاصة لتفصٌل وقص الموادطا -2

سم. وٌفضل ان 151-121م وعرضها من 3-2بٌن  اطوالها ماوهً طاوالت متعددة األشكال تتراوح 

تكون مغطاة بالفورمٌكا وتحتوي على أرفف وخزائن وجوارٌر وغٌر ذلك وكذلك توفٌر طاوالت اخرى 

والتسمٌر واعمال التغطٌة النهائٌة للقطع  ،مختلفة المقاسات ألغراض التنجٌد والتفصٌل والقص والكوي

 نجدة.الم

 حوامل خشبٌة : -3

-21سم وعرضها من91-81مابٌن تتراوح اطوالها  ، تصنع هذه الحوامل من اخشاب طرٌة أو صلبة

منها ماهو مبطن من اعلى )الوجه( لمنع تشوه المشغوالت  ، سم من أسفل41-31سم من أعلى ومن 31

 (.41-4ل )خالً من التبطٌن. كما موضح فً الشكومنها 

 
 

 ( ٌوضح أنواع طاوالت العمل المستخدمة فً ورش النجارة40-4شكل )

 ( ٌوضح الحوامل الخشبٌة41-4شكل )
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 األشكال:خزائن متعددة  -4

 ، ومنها لتخزٌن المواد او األقمشة او العدد الٌدوٌة الكهربائٌة ،تستخدم لتخزٌن العدد وادوات التنجٌد

او اللوازم الصغٌرة. تصنع الخزائن من  ، وكذلك عدة خزائن لغرفة األشراف واألدارة لحفظ الملفات

 (.42-4ل )لخ. وكما موضح فً الشك... ا وجوارٌر، الخشب او المعادن وتحتوي على أرفف

 
 :دارةلغرفة اال االثاثقطع  -5

 ذلك. طاوالت صغٌرة وطاوالت للرسم والتصمٌم وغٌر  ،خزائن، كراسً، وتشتمل على مكاتب

 التدرٌب العملً

 ٌتعرف الطالب على العدد واألدوات الالزمة للتنجٌد فً الورشة وكٌفٌة عمل وطرٌقة استخدام كل منها. .1

ٌقوم الطالب بعمل مقعد كرسً دائري وٌعمل على تنجٌده باستخدام العدد واألدوات الضرورٌة  .2

على شكل وقطعه  -بلوك–والالزمة.) مالحظة: ٌتم صناعة مقعد الكرسً الدائري باستخدام خشب لوحً 

 قٌاس ٌراه مناسبا(. ةدائرة وباٌ

 :Types of Upholsteryٌد نجالتوأسالٌب انواع  4-4

سالٌب وخطوات عملٌات التنجٌد حسب نوع التغطٌة )التغلٌف( التً سٌتم تنجٌدها والغرض من تختلف ا    

ومنها ما ٌخص الراحة الجسدٌة كاألسرة وغٌرها  ،ٌخص الجلوس كالكرسً والكنبات فمنها ما، استعمالها

وٌدخل فً تنجٌدها  الستعمالهوبالنسبة لكراسً الطعام ٌكون تنجٌدها سهالً ومبسطاً بسبب قصر المدة الزمنٌة 

او البالستٌك وبعض انواع األقمشة ، او الصناعٌة، مواد او خامات خاصة تتحمل التنظٌف كالجلود الطبٌعٌة

 للتنظٌف بسهولة.التً تكون قابلة 

التً تحتاج الى  االثاثاما الكراسً والكنبات الخاصة للجلوس ولمدة زمنٌة طوٌلة فتعد من أهم قطع  

غطٌتها بأنواع من مع امكانٌة ت االستعمال،عناٌة ودقة فً عملٌة التنجٌد مع توفٌر الراحة وقوة التحمل وسهولة 

   .األقمشة الجٌدة

 ( ٌوضح بعض أنواع الخزائن42-4شكل )
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 أنواع التنجٌد 4-4-1

 التنجٌد المتصل )الثابت(:  -1

او القطن ... ، او الصوف كاإلسفنج،على األقمشة ومواد الحشو  االعتمادفً هذا النوع من التنجٌد ٌتم  

ٌعتمد على النوابض )الزنبركات( بهدف اعطاء اللٌونة والراحة. وهذا النوع من التنجٌد ٌتم تنفٌذه  ، والالخ

 بأسلوبٌن هما:

 ة المنفصلة:الخشبٌ اإلطاراتتنجٌد  . أ

وغالباً  ،بعض كراسً الراحةام وكما فً الكراسً الطع ،ٌتم تثبٌت األطارات فً اماكنها الخاصة بها

، وهذا باإلطارحٌث ٌتم التنجٌد داخل تفرٌز ، ذاته اإلطارالقاعدة او الظهر )المسند( او ماٌظهر هٌكل 

ٌحتاج الى سٌور )شرائط(  المكبوس وال المنفصل منه مغلق وٌكون عادة من خشب الطبقات او اإلطار

وابض وٌكتفً باللٌونة والراحة الجسدٌة التً توفرها مواد الحشو فقط. وكما موضح فً الشكل او ن

 (.43-4رقم)

   

 
 التنجٌد الثابت على الهٌاكل الخشبٌة مباشرة: . ب

وهو ٌشبه النوع السابق من  ،الخفٌفة والثقٌلة على السواء االثاثٌستخدم هذا النوع من التنجٌد لقطع 

حٌث المكونات اال ان طبقات التنجٌد وتغطٌاتها المختلفة تمتد لتغطً األجزاء المعنٌة بالتنجٌد كافة من 

، ٌظهر شًء منها مما ٌعطً للتنجٌد فً هذه الحالة ضخامة وسمك اجمالً كبٌر هٌكل المشغولة وال

فضال عن اللٌونة والراحة  ،اٌجابٌاً على الناحٌة الجمالٌة األظهارٌة لشكل المشغولوهذا ٌنعكس 

الجسدٌة. وهذا النوع من التنجٌد منه ثابت على هٌاكل ارضٌاتها مغلقة للقاعدة او الظهر. وكما موضح 

 (.44-4فً الشكل رقم)

    
 

 ( ٌوضح اسلوب التنجٌد المباشر43-4شكل )

 ( ٌوضح أسلوب التنجٌد الثابت44-4شكل )
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 المنفصل )المتحرك(: التنجٌد -2

حٌث ٌعتمد فٌها على صناعة الوسائل المنفصلة )الوسائد( التً  ، البسٌطة االثاثٌستعمل هذا النوع لقطع 

سٌور(  –ٌتم وضعها على القاعدة او مسند الظهر فوق ارضٌة خشبٌة او على بعض السقاٌف )اشرطة 

اكثر مواد الحشو انتشاراً فً التنجٌد مثل )كراسً المورٌس(. وٌعد األسفنج او المطاط الرغوي من 

ثر وقوة التحمل بمواد الحشو األخرى. وكما وزنه واسترجاع شكله بعد زوال المؤوذلك لخفة  ، المتحرك

 (.45-4موضح فً الشكل رقم)

 
 التنجٌد المركب )المزدوج(: -3

وٌستعمل بشكل خاص فً المقاعد المخصصة للجلوس لمدة  ،والمنفصلوهو ٌجمع بٌن التنجٌد الثابت 

مثل  ،وٌمتاز بفخامة المظهر وجمالٌة الشكل واداء وظٌفً نفعً ٌوفر مزٌداً من الراحة الجسدٌة، طوٌلة

انواع التنجٌد تكلفة مادٌة  أكثروالمكاتب وغٌرها. وٌعد هذا النوع من  االستقبالكراسً وكنبات غرف 

، والقطن ،والقش ،والنوابض )الزنبركات( ،اٌف )السٌور(ام مواد حشو متعددة مثل السفتخدوذلك الس

 والمطاط الرغوي وغٌرها.، واإلسفنج ،والخٌش

 التنجٌد بالنوابض )الزنبركات(: -4

وٌعد هذا النوع  ،اللٌونة والراحة المطلوبة ى النوابض العادٌة او المتعرجة إلعطاءوهذا النوع ٌعتمد فٌه عل

اٌف )السٌور( تكنولوجً وفر مواد بدٌلة مثل السفاال ان التقدم ال ،انواع التنجٌد وأجودها لأفضمن 

وغٌرها لذلك قل استخدام المواد القدٌمة فً التنجٌد خاصة فً وقتنا الحاضر. كما موضح فً  واإلسفنج

 (.46-4الشكل رقم)

 

 التنجٌد الحدٌث: -5

المنتج  السٌور( إلعطاء –اٌف )األشرطة والسف اإلسفنجٌعتمد هذا النوع من التنجٌد على مواد 

المطلوبة والمناسبة لقٌاسات جسم األنسان لتكون منسجمة  واالرتفاعات)المشغولة( المرونة واللٌونة 

وكما موضح للمستخدم.  أكثرمع اعضاء جسمه وهناك انواع من الوسائد تضاف للمنتج لتوفٌر راحة 

 (.47-4فً الشكل رقم)

 ( ٌوضح أنواع التنجٌد المنفصل45-4شكل )

 ( ٌوضح أسالٌب التنجٌد بالزنبركات46-4شكل )
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 التدرٌب العملً

سم، وٌقوم بتنجٌده باستخدام مواد الحشو الالزمة  43×43ٌعمد الطالب الى صناعة اطار خشبً قٌاس  .1

 واقمشة التغلٌف المناسبة والمتوافرة.

بتنجٌد المقعد ومسند الظهر باستخدام األشرطة منجد، وٌقوم ٌقوم الطالب بجلب هٌكل كرسً غٌر  .2

 )السفاٌف( واالسفنج واقمشة التغلٌف المتوافرة.

أنواع الكراسً او الكنبات وٌقوم بعمل وحدة تنجٌد منفصلة )وسادة( متناسبة مع  أحدٌختار الطالب  .3

 فرة.وباستخدام االسفنج كمادة حشو او أي مادة حشو متوا األثاث،المقاسات االصلٌة لقطعة 

ٌختار الطالب هٌكل كرسً متوافر لدٌه، وٌقوم بتنجٌده باستخدام النوابض )الزنبركات( المتناسبة مع  .4

 نوع الكرسً، وباستخدام احد أنواع الحشوات المالئمة لذلك، وٌقوم أخٌرا بتغلٌفه بالقماش المناسب له.

 

 العملٌات األساسٌة فً التنجٌد: 4-4-2

 وتشتمل الخطوات التالٌة:

لبعض القطع الخشبٌة وخاصة األمامٌة باستخدام المبارد الخشبٌة والناعمة ثم  -تدوٌر األحرفدة وبرا -1

 اجراء عملٌة الصنفرة والتنعٌم لكً ال تسبب تمزقاً او اتالفاً لطبقات التغطٌة إثناء شدها علٌها.

مرنة ومرٌحة لطبقات التنجٌد االخرى التً  تستعمل األقشطة لتكون قاعدة استنادٌة :تركٌب األقشطة -2

سٌتركب فوقها وخاصة الهٌاكل واألطارات المفرغة وتصنع هذه األقشطة من الجون والقطن فً التنجٌد 

 القدٌم والبالستك والمطاط واألسفنج فً التنجٌد الحدٌث. وتتم عملٌة التركٌب كما ٌلً: 

 

 ( ٌوضح أسلوب التنجٌد الحدٌث47-4شكل )
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ٌتم تركٌب وتوزٌع النوابض سواء اللولبٌة او المتعرجة منها على القاعدة  تركٌب النوابض )الزنبركات(: -3

بشكل منتظم ثم ٌتم ربطها بالخٌوط المناسبة وعمل العقدة لكل ال تنفلت او تتفكك الخٌوط ومن ثم زحزحة 

 (.49-4النوابض من اماكنها. كما موضح فً األشكال رقم )

 

 فٌة تركٌب االقشطة( ٌوضح عملٌات تدوٌر الزواٌا وك48ٌ-4شكل )
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اللٌونة المطلوبة وذلك حسب نوعها وطرٌقة تربٌطها  م النوابض اللولبٌة فً التنجٌد إلعطاءتستخد 

 واكثرها استعماالً هً :

 النوابض اللولبٌة المفردة والمزدوجة -

 النوابض على شكل صفوف -

 النوابض المتعرجة -

 ة على ارضٌات مختلفة :وتركب النوابض اللولبٌ

ملم،  او من خشب الالتٌه 8-5ٌكون الخشب من النوع المعاكس بسمك من أرضٌة خشبٌة:  . أ

 ملم.16المكبوس سمك 

تركب على شرائح خشبٌة مثبتة هً اآلخرى فً حروف األطار أرضٌة الشرائح الخشبٌة:  . ب

ثاث الرخٌص واألقل )قاعدة او ظهر( بواسطة المسامٌر المناسبة،  وتستخدم هذه الطرٌقة لال

 تكلفة مادٌة.

 وهً عبارة عن ارضٌة من األقشطة مكثفة طولٌاً وسمكاً مناسباً أرضٌة أقشطة:  . ت

ولبٌة والمتعرجة فً مقاعد وظهور الكراسً لل( ٌبٌن استخدام النوابض ا51-4ل رقم )والشك

 والكنبات وفً صناعة فرش النوم.

 ( ٌوضح كٌفٌة تركٌب النوابض49-4شكل )
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 وتستخدم بعض الوصالت والشناكل وادوات الربط المتنوعة فً شد وتركٌب النوابض المختلفة. 

 تركٌب الخٌش )الجوت(: -4

الخٌش مصنوع من الٌاف الجوت على شكل طبقة متٌنة خشنة وتستعمل فً التنجٌد القدٌم لتغطٌة 

ألشرطة )السٌور( وكذلك ٌستخدم لحماٌة األسفنج النوابض اما فً التنجٌد الحدٌث فٌستخدم فً تغطٌة ا

من التقطع واألهتراء والتساقط وٌختلف نوع الخٌش بأختالف وزنه وسماكته حٌث تستخدم األنواع 

السمٌكة لألرضٌات والخفٌفة للظهور ومساند االٌدي. وتثبت طبقات الخٌش اما بالمسامٌر او الدبابٌس 

 المناسبة.

 وات التالٌة:ٌتم تركٌب الخٌس حسب الخط

اجراء عملٌة القٌاس للقاعدة والظهر مع تر زٌادة من كل جهة لعملٌة الثنً والتثبٌت. وهذه الزٌادة  . أ

 تختلف باختالف حجم وشكل القطعة المراد تركٌب الخٌش علٌها.

 قص الخٌش حسب المقاسات المطلوبة والبدء بالتركٌب. . ب

 بعد التثبٌت خاصة عند الزواٌا واألماكن الضٌقة. قص الزٌادة . ت

 د قبل وضع المسامٌر او الدبابٌس.تثبٌت طبقة الخٌش مع الش . ث

ٌستعمل الخٌش اعلى واسفل طبقات الحشو لحماٌتها من التساقط،  حٌث ان اول طبقة بعد األقشطة  . ج

قة خٌش اخرى،  وفوقها طب –هً النوابض التً تغطى بالخٌش بعد ربطها ومن ثم بطبقة الحشو 

 .عد ذلكولك ٌبق اال طبقة واحدة عادة ما تكون قطنٌة،  وٌتم تركٌب الطبقة النهائٌة ب

فً حالة استخدام النوابض المتعرجة فأنه من السهل خٌاطة وتثبٌت طبقة الخٌش معها وباألسلوب  . ح

 المناسب حتى ال ٌهبط الخٌش فً داخلها.

 وانات(:اسط -تجهٌز األحرف وعمل البرٌمات )روالت  -5

 اللولبٌة والمتعرجة( ٌوضح كٌفٌة استخدام النوابض 50-4شكل )
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استخدم قدٌماً احرف مصنوعة من مواد حشو مختلفة وكان المنجد ٌجهزها بمواد التنجٌد آنذاك،  ولكن 

بعض المواد البالستٌكٌة واللٌف  فً الوقت الحاضر تم اٌجاد بدائل مختلفة لعمل االحرف بأستخدام

والخٌاطة علٌها،  ومن ثم وصلها باألجزاء األساسٌة المطلوبة وعادة ما تستعمل األحرف والبرٌمات 

)روالت( ألعطاء المنتج السمة الجمالٌة واألنسٌابٌة فً التصمٌم من خالل عمل التدوٌرات و األنحناءات 

ألة الخٌاطة العادٌة على وجه القماش سواء فً المقعد او  وٌتم اٌضاً خٌاطة برٌمات باقطار صغٌرة على

الظهر لالثاث المنجد،  وكذلك عمل التقطٌعات واألشكال المطلوبة لزٌادة فً جمالٌة المنتج. وكما موضح 

 (.51-4فً الشكل رقم)

 
 تركٌب وتنظٌم طبقة الحشو: -6

استخدام طبقات الحشو فً التنجٌد هو بهدف الحصول على اللٌونة والمرونة والراحة الجسدٌة  ان

 للمستخدم،  وهذا ٌعتمد على نوع الحشو وسمكه وطرٌقة تركٌبه:

ٌفترض فً طبقات الحشو ان تكون سمٌكة بحٌث ال ٌظهر اماكن النوابض عند الضغط على طبقة  .أ 

 الحشو بالٌد.

مطلوبة فً مكانها المحدد بانتظام وبسمك واحد حتى ٌتم تغطٌة كافة ٌتم فرش طبقة الحشو ال .ب 

 االجزاء.

 ٌتم التنظٌم بواسطة اداة هامة هً نتظم الحشو. .ج 

ٌتم خٌاطة طبقة الحشو مع الخٌش،  وٌمكن وضع طبقة اخرى من الحشو فوق الخٌش وخٌاطتها  .د 

 وبقماش الموسلٌن األبٌض.

وٌفضل خٌاطة وتثبٌت طبقة  –لقطن لزٌادة اللٌونة ٌمكن تغطٌة طبقة الحشو بطبقة اخرى من ا .ه 

 الحشو مع قطعة خٌش قبل وضع طبقة القطن.

 ( ٌوضح عملٌات تجهٌز االحرف وعمل البرٌمات51-4شكل )
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( وهو عبارة عن نسٌج قطنً رقٌق كتغطٌة Muslinٌفضل تغطٌة طبقات التنجٌد بقماش الموسلٌن ) .و 

( ٌبٌن 52-4اولٌة للحصول على ارضٌة جٌدة لحماٌة طبقة التغطٌة النهائٌة لالثاث. والشكل رقم)

 بقات الحشو وتركٌبها وتنظٌمها مع استخدام قماش الموسلٌن.ط

 

 تجهٌز طبقات الحشو )األسفنج(: -7

ٌتمٌز االسفنج والمطاط الرغوي بمرونة عالٌة وكذلك سهولة قصه وتشكٌله،   وٌوجد بمقاسات واحجام 

خفض وزنه واسترجاع شكله بعد زوال الضغط علٌه. ٌتم تركٌب األسفنج  مختلفة فً األسواق فضالً الى

على السفاٌف )السٌور( مما ٌسمح للهواء المرور بسهولة للمحافظة علٌه،  اما فً حالة عدم وجود 

 فتحات كما فً التنجٌد المغلق فانه من الضروري عمل فتحات تهوٌة األسفنج.

 التغطٌة النهائٌة للقماش والبالستٌك: -8

تعد التغطٌة النهائٌة من اهم مراحل التنجٌد، لذلك ٌجب االهتمام بالجودة والنوعٌة وجمالٌة الشكل،  ألن 

أي خطأ ٌحصل فال بد من اجراء عملٌة االستبدال،  اي اعادة التغطٌة النهائٌة مرة اخرى. ولتجنب اي 

 مشاكل سوف تحدث ٌجب االهتمام بالنقاط التالٌة:

 المراد تغطٌته هل هو على شكل مربع، ام دائري، ام مضلع. معرفة مكان وشكل الجزء .أ 

ٌجب االهتمام بنوع القماش، والجلود، المشمعات وكذلك مقاساتها وملمسها، فضالً الى االنتباه التجاه  .ب 

 الوبرات والزخارف.

 الطرق المستعملة للتثبٌت وغالباً ما تكون بالدبابٌس وكذلك الخٌاطة األلٌة والٌدوٌة. .ج 

 ماش بأقل كم من الزوائد واستغالل هذه الزوائد للطبع والقطع الصغٌرة.تفصٌل الق .د 

اٌجاد تصامٌم جدٌدة تنسجم مع الطرز المتوفرة لالثاث الخشبٌة،  و لكً ٌتم التصمٌم بشكل جٌد الٌد  .ه 

 من عمل جدول للتفصٌل ٌشمل:

 ( ٌوضح كٌفٌة تنظٌم وتركٌب الحشو52-4شكل )
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 القاعدة. -

 الظهر الداخلً. -

 الظهر الخارجً. -

 ل.مسند الٌد الٌمنى والٌسار من الداخ -

 مسند الٌد الٌمنى والٌسار من الخارج. -

 الطبع سواء للظهر أو اي قطع اخرى. -

 تجهٌز الطبع: -9

 ٌتم تجهٌز الطبعات بالخطوات التالٌة:

ملم،  او استخدام الكرتون المقوى،  ألجل التغلب على األنجناءات 4-3استخدام خشب المعاكس بسمك  -

 المنتج شكال جمالٌاً وعادة تستغل الزوائد سواء فً القماش او الخشب.  وألعطاء

ٌتم قص قطعة الطبع بالشكل والقٌاس المطلوب بواسطة مقصات او سكاكٌن خاصة،  واعطاء زٌادة  -

 سم للخٌاطة األلٌة ألجل ثنً وتدبٌس القماش.5، 1-1سم ومن 2-1بكمٌة قماش التغلٌف النهائً بمقدار 

 واخذ الحٌطة والحذر أثناء قص القماش للتغلٌف أو للطبع واألهتمام باالمور التالٌة: وٌجب االنتباه

  اتجاه الوبرة فً القماش ٌكون من األعلى لألسفل فً الظهور ومساند األٌدي الجانبٌة،  وكذلك

 الجوانب فً المقعد ٌكون اتجاه الوبر من الخلف اتجاه األمام.

 مات النباتٌة الى األعلى كما فً الطبٌعة.ٌجب ان ٌكون اتجاه الزخارف والرسو 

  من الضروري تطاٌق الزخارف والرسومات فً االجزاء المتالصقة كما فً الظهر والمقعد وكذلك

 اكمال الزخارف والرسومات لتبدو من نفس القطعة.

 تكون متماثلة من حٌث الرسومات  الٌجوز ان تكون قطع االقمشة مختلفة عن التغطٌة بل ٌجب ان

والزخارف سواء فً المقعدر او الظهر ومشاند األٌري والجوانب وكذلك كل القطع فً طقم 

 االثاث.

  ٌجب انتصاف الوحدات الزخرفٌة سواء فً المقعد او الظهر ولجمٌع وحدات الطقم ألعطاء هذه

 الوحدات األنسجام والتناسق والتوازن البصري.

 ( ٌبٌن انواع الطبعات وطرٌقة تثبٌتها فً االثاث المنجدة.53-4والشكل رقم)
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 التدرٌب العملً

 ٌختار الطالب هٌكل لكنبة وٌقوم بعملٌات التنجٌد التالٌة: -

 تنجٌد القاعدة )مقعد( والظهر : .1

فً ورشة النجارة وتحدٌد السماكات واالنحناءات المختلفة والشكل عند تجهٌز الهٌكل الخشبً لكنبة 

النهائً لها فإننا نقوم بخطوات اخرى كثٌرة إلنتاج )الكنبة( بأفضل مواصفات المتانة والقوة وجمالٌة 

 .فرةاالشكل وباستخدام المواد المتو

فة وتركٌب البرٌمات ووضع لقد تكلمنا سابقاً وبالتفصٌل عن تركٌب االقشطة وعن عمل الحشوات المختل 

الحشوات واتمام وضع الخشب وخٌاطة فوق النوابض أوالً وثانٌاً فوق االحرف وخٌاطة على االحرف بعد وضع 

فً الوقت  ثاثالحشوات عبر مواد الحشو المختلفة او باستعمال االسفنج وهو الذي ٌعد من افضل مواد الحشو لال

 الحاضر .

 نبة نقوم بإجراء الخطوات التالٌة :وبعد تحدٌد الشكل المطلوب للك

 اخذ قٌاسات القماش المعد للتغلٌف النهائً مع التركٌز على المناطق الظاهرة للكنبة. .أ 

اند االٌدي وٌفضل ان تكون هذه سواء للظهر او للمقاعد او لمس )التقعر والتحدب( بلوناتشتجهٌز ال .ب 

 وتفعٌل القٌمة الجمالٌة للكنبة. بلونات تحتوي على حركات معٌنة لكسر الرتابة والروتٌنشال

ان وجدت  )حزام من القماش المزركش ٌستخدم الخفاء عملٌات الخٌاطة والتكبٌس( تجهٌز البرٌمات .ج 

 وتركٌبها.

 ( ٌوضح أنواع الطبعات وكٌفٌة تركٌبها53-4شكل )
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عمل التقطٌعات الداخلٌة او الخارجٌة التً تغطً المقعد او الظهر المناسب حٌث ٌستخدم االسفنج لهذه  .د 

اوالً ثم استخدام القماش وفً حالة التنجٌد القدٌم  بتجهٌز الحشوات ٌجوالتكبالحالة كما ٌتم اعمال التقطٌع 

 .بد من تركٌب طبقة الموسلٌن اوالً فإنه ال

 هـ . خٌاطة الداٌر مع وجه الظهر فً بعض االنواع ، وفً انواع اخرى ٌتم شد القماش مباشرة الى الخلف .

باستعمال االزرار الخلفٌة او بتدبٌس  ٌتم وضع االزرار او الخٌوط لتقطٌعات وتشد الى الخلف اما . و

بعض عملٌات التنجٌد التً ٌمكن اإلفادة منها لتنجٌد قاعدة وضح ت التالٌةل اشكواال الخٌوط الى الخلف .

 .الكنبة

 
 ( ٌوضح كٌفٌة تنجٌد القاعدة والظهر45-4شكل )
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 والظهر:تنجٌد مسند الٌدٌن  .2

عند العمل بتنجٌد مسند الٌدٌن وظهر الكنبة فال بد من االهتمام باالنحناءات المشتركة بٌنهما وهً التً  

 تحدد شكل الكنبة النهائً وتعطٌها الحركة والمرونة فً التصمٌم وان اهم الخطوات فً تنجٌد الظهر ومسند هً:

ارة وان جمٌع االنحناءات والتقوسات وأي تجهٌز الهٌكل الخشبً لمسند الٌدٌن من خالل ورشة النج .أ 

 اشكال اخرى ٌحددها الخشب.

، ووضع النفخات المطلوبة من ة ومن ثم تركٌب الخٌش فوق السٌورتركٌب االقشطة )السٌور( المطلوب .ب 

 االسفنج.

 ( ٌوضح عملٌات تنجٌد القاعدة والظهر55-4شكل )
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 .خات وتحدٌد الشكل النهائً للكنبةتركٌب قطع االسفنج فً اماكنها فوق السٌور والنف .ج 

والتمزق  االهتراءقماش التغطٌة النهائٌة من  ىقماش الموسلٌن للحفاض عل اولً منتركٌب غطاء  .د 

 والمحافظة على الحشوات من التساقط.

خٌاطة( . قص وتفصٌل القماش الالزم للتغلٌف النهائً ومن ثم البدء بعملٌة الخٌاطة على االلة )ماكنة ال هـ

ذا لم توجد طبعة ، ولكن من الضروري عمل ، او استخدام  الخٌاطة الٌدوٌة اوعمل البرٌمات والتقطٌعات

طبعة قماشٌة وخٌاطتها ٌدوٌاً على الطرف االمامً للقماش ومن ثم تلبٌسها وتثبٌتها وتشد فً هذه الحالة 

الى الخلف وتثبت بالدبابٌس النه ٌوجد فً الخلف ظهر خارجً ٌغطً اماكن الدبابٌس على مسند الٌدٌن 

 وغٌرها .

واعلى مسند الٌدٌن او الظهر وذلك بتثبٌته من االعلى ومن ثم شده وتثبٌته من  أسفلٌس و.تثبٌت القماش بالدباب

 االسفل.

 عمل الثنٌات من االمام ومن الخلف ان وجدت. وان لم توجد فنقوم بالتثبٌت وبالشكل المطلوب. -

 تركٌب الطبعة المجهزة فً الواجهة االمامٌة لمسند الٌدٌن باستخدام مواد التثبٌت. -

مالحظة: استخدام مادة الكارتون المقوى فً مسند الٌدٌن والظهر الخارجً للكنبة ألجل التقوٌة  

 مسند الٌدٌن وتثبٌت الطبعة.تنجٌد وضح عملٌات التالٌة تل شكوالمحافظة على الشكل المنجد. واال

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ٌوضح كٌفٌة تنجٌد مسند الٌدٌن وتثبٌت الطبعة56-4شكل )   
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 ( ٌوضح عملٌة تغلٌف ٌد كنبة57-4) شكل

 ( ٌوضح كٌفٌة تبطٌن اسفل الكنبة وقص الزوائد58-4شكل )
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 زرار والدبابٌس الزخرفٌةكٌفٌة تركٌب اال .3

من استخدام هذه المواد التكمٌلٌة فً عملٌات التنجٌد وخاصة فً حالتً استخدام  ان الهدف االساسً 

واضفاء شعوراً بالرغبة والقبول لدى المستخدم تجاه قطع  االثاثالقماش والجلد ألجل تفعٌل القٌمة الجمالٌة لقطع 

منها ما ٌصنع من نفس القماش ، لذلك تم استعمال الكثٌر من االزرار والدبابٌس باشكال وانواع مختلفة ، ف االثاث

 او جلد التنجٌد باستخدام مكابس وعدد خاصة )تلبٌسة االزرار(.

 لذا عند تركٌب االزرار والدبابٌس الزخرفٌة نتبع الخطوات التالٌة: 

ٌكون خٌط التثبٌت ذو  عند البدء بتركٌب االزرار على الواجهة االمامٌة لمسند الظهر للكنبة ٌجب ان -أ 

 مواصفات قوٌة ومتٌنة تتحمل ضغط القماش او الجلد وضغط االسفنج.

بسهولة وذلك لمعرفة مكان االزرار  أثرهنقوم بوضع عالمة بالطبشور الخاص بعملٌات التفصٌل إلزالة  -ب 

م ابرة وخطوط سٌر االبرة وٌتم ذلك من المام والى الخلف ألجل تركٌب االزرار من الجهتٌن وباستخدا

 سم( تقرٌباً. 33،6خاصة طولها )

، ثم ٌثبت بعقدة ثانٌة ٌتهفً حالة تركٌب االزرار على مسند الظهر للكنبة ٌربط الخٌط مع الزر بعقدة لتثب -ج 

او ثالثة وذلك بلف الخٌط لفتٌن او اكثر ألجل ابراز الزر عن سطح مسند الظهر للكنبة وإلضفاء لمسة 

 .ركٌب االزرار والدبابٌس الزخرفٌة( تبٌن طرٌقة ت59-4واالشكال رقم ) جمالٌة لها.

 
 

 

 

 ( ٌوضح كٌفٌة تثبٌت االزرار59-4شكل )
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 أسئلة الفصل

 / ما مفهوم التنجٌد؟  ولماذا ٌستخدم فً قطع األثاث.1س

 / ما هً المواد المستخدمة فً اعمال التنجٌد؟ اشرحها باختصار.2س

 / ما هً مواد التثبٌت فً اعمال التنجٌد؟3س

 / اشرح باختصار المواد المستخدمة فً الحشو؟ ولماذا ٌستخدم االسفنج بدٌال عنها فً الوقت الحاضر؟4س

 ضح باختصار الخامات الطبٌعٌة والصناعٌة المستخدمة فً صناعة التنجٌد؟و/ 5س

 / فً أي مكان نستخدم كال من االقمشة التالٌة فً التنجٌد:6س

 الخٌش ، ولماذا؟ –الجلد الصناعً  –الساتان  –الفانٌال  –المنصوري 

 / لماذا نستخدم خٌوط الكتان بكثر بدال من خٌوط القنب او الجوت، ولمن تستخدم فً التنجٌد؟7س

 / ما فائدة كل من المطرقة الحدٌدٌة والخشبٌة فً اعمال التنجٌد؟8س

مشد األشرطة  –منظم الحشو  –المكبسة –االبر  –/ ما فائدة كل من : الزنبركات )النوابض( 9س

 )االقشطة(؟

 / ما الفرق بٌن التنجٌد الثابت والمتحرك؟ وضح ذلك بدقة.11س

/ ما هً طبقات الحشو فً التنجٌد؟ وكٌف نقوم بتركٌبها وتنظٌمها على كرسً بدون مساند الٌدٌن؟ 11س

 وضح ذلك بالرسم.

 شو رئٌسٌة؟/ اشرح خطوات تنجٌد هٌكل خشبً لكنبة عملٌا باستخدام االسفنج كمادة ح12س

 / ما هً وظٌفة طبقات الخٌش فً التنجٌد القدٌم والحدٌث؟13س

 / ما فائدة الطبعة فً التنجٌد؟ ومن اٌة مادة تصنع؟14س
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 ف الفصلاهدا

 ٌهدؾ الفصل الى:     

 بماهٌة ومفهوم اللدائن, وطبٌعته الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة. الطلبة تعرٌؾ .1

 تمكٌن الطلبة من مفاهٌم التصنٌع وطرق تشكٌل اللدائن. .2

الطلبة بالمواد المضافة الى التركٌبة الفٌزٌائٌة للدائن وكٌفٌة تؽٌٌر صفاتها وخواصها تعرٌؾ  .3

 الفٌزٌائٌة.

 الربط المستخدم فً تشكٌل اللدائن.تعرٌؾ الطلبة بطرق  .4
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 ماهٌة اللدائن 5-1

. وتشددتق كلمددة Polymerوالبددولٌمر  Plastic اللدددائناللدددائن هددً ترلمددة لمصددطلفا  مختلفددة وهددً 

بالفرارة  اللدائنبالستك فً الٌونانٌة من )بالستٌكوس( ومعناها قابل للتشكٌل, فٌث ٌمكن صهر وتلٌٌن مادة 

فسددا الطلددا بكددل سددهولة. لمددا البددولٌمر فهددً كلمددة ٌونانٌددة  اللدائنٌددة االثدداثوٌددتم تشددكٌل وتصددنٌع مختلددؾ 

ى )بلمددرة( لعدددد مددن اللزٌئددا  ومعناهددا ازلددزاك الكثٌددرة, فٌددث تتكددون هددت  البددولٌمرا  نتٌلددة تفا ددل ٌسددم

الصؽٌرة  ند درلة فرارة وضؽط معٌندٌن وتختلدؾ البدولٌمرا  كلٌدا  فدً خواصدها مدن اللزٌئدا  ازفادٌدة 

التً تكون  منها. وبفضل التطور العلمً ٌستطٌع الكٌمٌائٌٌن من إنتاج سالسل لدٌدة للبولٌمر والتً تستخدم 

 فً ملاال  مختلفة.

ٌدا وخصدائج لعلتهدا لكثدر روالدا  مدن ؼٌرهدا مدن المدواد زنهدا قلٌلدة التكلفدة فدً مزا اللدائنٌةللمنتلا  

 ملٌا  شفنها ونقلها نظرا  لخفة وزنها لهتا هً رخٌصة الثمن مقارنة بالمواد ازخدر   دالوة  لدى قددرتها 

ولة  لى الصمود طوٌال  دون لن تتلؾ. وٌمكن صنا تها وتشكٌلها بسهولة وبفسا النظام, كتلك مرونة وسه

 استخدام التقنٌة فً تصنٌعها مفلٌا  وإدخالها من الخارج بكمٌا  كبٌرة.

إن لنواع طرق الربط المستخدمة فً اللدائن هً من ازنواع الشائعة مفلٌا  مثل التعاشٌق التً تتفرع إلى 

ى التدوالً لشكال  دٌدة والتً ترسم وتصمم مع الشكل  ند التنفٌت, وٌتم تعشٌق القطعة الصؽٌرة بالكبٌرة  لد

البدا  المتنو دة فدً الفلدم لزٌدادة متاندة  وٌتم إفكامها بالبراؼً, وٌرا ى المقٌاس بدقدة. وتسدتخدم لٌضدا  الكا

 الربط والتً تربط بواسطة البراؼً. لو بواسطة القولبة البسٌطة والتً ٌنتج الشكل كامال  لثناك قولبته.

ثددم بعددد تلددك تددم , 1839"المطدداط الصددلا"  ددام  ظهددر  صددنا ة اللدددائن بعددد اكتشدداؾ االٌوناٌدد 

م. 1865ثدم بددل  المباشدرة بصدنا تها  1859لال وهو راتدنج فٌندول فورمالدهٌدد  دام  ,اكتشاؾ لفد المواد

ولصبف  اللدائن من العلوم الفدٌثة فً بداٌة ازلفٌة الثالثة, وشؽل  فٌزا من اهتماما  القدائمٌن فدً الملدال 

 ون لبعض هت  المواد المتبلورة لقو  من الفدوالت إتا قٌسد   لدى لسداس الدوزنالصنا ً وبشكل لوسع. وتك

 ً البلمرة.ٌوتلك من خالل التكنولولٌا المعاصرة, وبما قدمه كٌمٌائ

الصنا ٌة وفل  مفل كثٌر من المواد الداخلدة فدً تلدك  االثاثوتم توظٌؾ مادة اللدائن فً كثٌر من 

 واج لهمها:لما تمتاز به هت  المادة من خ االثاث

 خواج فٌزٌائٌة:  زل كهربائً و زل فراري و زل مؽناطٌسً ولها خواج بصرٌة  الٌة. (1)

خددواج مٌكانٌكٌددة:  دددم القابلٌددة  لددى التككسددد واالفتكدداك والتىكددل وقدددرتها  لددى مقاومددة الظددروؾ  (2)

 اللوٌة.

 خواج سطفٌة: سهلة التصنٌع والتركٌا والربط والتقطٌع. (3)

 ةاللدائنٌ الموادمزاٌا وخصائص  5-2

روالدا مدن لي مدادة اخدر   لكثربالكثٌر من المزاٌا والخصائج والتً لعلتها  اللدائنً االثاثتمتع ٌ

 متافة لالستعمال فً  دد كبٌر من دول العالم ولعل اهم تلك المزاٌا والخصائج انها:

 قلٌلة التكلفة فً  ملٌا  شفنها ونقلها نظرا لخفة وزنها. .1

 اد المتافة االخر .رخٌصة الثمن مقارنة بالمو .2

 قدرتها العالٌة  لى الصمود طوٌال دون ان تتلؾ. .3
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 ٌمكن صٌاؼتها وتشكٌلها بسهولة وبفسا النظام. .4

 مرونة وسهولة استخدام التقنٌة فً تصنٌعها مفلٌا وادخالها من الخارج بكمٌا  كبٌرة. .5

 Plastic manufacturing اللدائن صناعة 5-3

دخل  صنا ة اللدائن تقرٌبا كل بٌ  ومصنع ومكتا, فال تخلو من الزاك بالستٌكٌة فٌها مما ٌلعدل 

هً صنا ة العصر التدً تسدتثمر فٌهدا بالٌدٌن الددوالرا   اللدائنٌةاالستؽناك  نها امرا صعبا الن الصنا ا  

ة والتً بدورها تسدتخدم فدً تصدنٌع فً مختلؾ بلدان العالم الؽنٌة والفقٌرة  لى السواك النتاج المواد التخلٌقٌ

شٌئا مقبوال فً الملتمع الدتي  اللدائنمختلؾ االشٌاك التً لم ٌكن ٌفلم بها افد منت سنوا  قلٌلة, ولقد اصبح 

نعٌشه مكونا فضارة كاملة بما ٌفرز  لنا من لدٌد التصمٌما  واالشكال كل ٌوم بما ٌلعلنا نقول باننا نعٌش 

 نلا  صنا ٌة تنتج متفا ال  كٌمٌائٌة لمواد  ضوٌة. , التي هو راتاللدائن صر 

فٌقصددد بهددا  ملٌددة الفصددول  لددى المددادة الراتنلٌددة مددن خاماتهددا االولٌددة )اساسددا   اللدددائنامددا تصددنٌع 

البتدددرول( وتقدددوم بدددتلك شدددركا  كبٌدددرة تا  اسدددتثمارا  طوٌلدددة االلدددل تعتمدددد فدددً  ملهدددا  لدددى مصدددانع 

ل ابفاث فدٌثة و لماك متخصصدٌن النتداج مختلدؾ اندواع الراتنلدا  البتروكٌمٌاوٌا  فٌث تتوافر لها معام

 فً اشكال قٌاسٌة كالمسافٌق والفبٌبا  والعصً والسوائل والعلائن.

النهدائً فٌقصددد بده  ملٌدة تشددكٌل الراتنلدا  فددً  االثدداثوهدو  اللددائنامدا الندوع الثددانً مدن صددنا ة 

النهددائً الصددالح لالسددتعمال االسددتهالكً الٌددومً, وتعتمددد المصددانع فددً  ملهددا  لددى مكددونٌن  االثدداثصددورة 

اساسددٌن همددا مددادة الراتنلددا  وشددكل القالددا المطلددوا الددى لانددا  دددد ؼٌددر مفدددود مددن نو ٌددا  ماكٌنددا  

 التشؽٌل التً تختلؾ فً تصمٌمها فسا طرٌقة االنتاج المستخدمة فً التصنٌع. 

 من خالل مضافا  شائعة هً: اللدائنراتنج   لى تؽٌر خواج اللدائنوٌعمل صناع 

 اضافا  التقوٌة. -1

 .الفشوا  -2

 الملدنا . -3

 االصباغ. -4

والملدنا  الى راتنلا  صنا ٌة معٌنة من  اللدائنمثال المالنا  لتفسٌن لودة  ات ٌضٌؾ المصنعون

 لددى قددو  اللددتا بددٌن سالسددل  ٌلعلهددا اكثددر لٌنددا واكثددر مرونددة واسددهل تشددكٌال ات تتؽلددا الملدددنا  اللدددائن

 الوان كثٌرة لدا ,  إلنتاج اللدائنالبولٌمر وتفصل بٌنها لتمنع التشابك بٌنها, وتضاؾ االصباغ لتؽٌر لون 

والفٌزٌائٌة للدائن  التعرؾ اللٌد  لى الخواج الكٌمٌائٌة اللدائنومن المهم لدا للعاملٌن فً صنا ة       

االختٌار االمثل لنو ٌة االستخدام المطلوا ,  ن بالفرارة وبالتالً ٌمكنهمالثرموبالستٌك ( وهً مواد التلد)

المواد بالطرق المختلفة , فالعالقة بٌن خواج كل لدٌنة وتكثٌر هت   لتلك ٌلا معرفة لماتا وكٌؾ تشؽل هت 

 ساالطرٌقة المستخدمة فً تشكٌلها وسبا اختٌار لدٌنة معٌنة لمنتج تي خواج ممٌزة تتنا الخواج  لى

التالٌة وهً الخواج  وٌنبؽً تتكر العوامل الثالثة اللدائنمع استخدامه العملٌة هً مفتاح فهم صنا ة 

نفخ ... الخ ( ومالكمة هت   – بثق –الممٌزة للراتنج وكٌؾ تفدد هت  الخواج طرٌقه تصنٌعه ) فقن 

  .الخواج لالستخدام العملً للمنتج المطلوا
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ٌتم فٌها  ملٌة البلمرة  والنوع الثانً من منتلا  اللدائن هً مواد ) الثرموستٌنج ( وهً من المواد التً    

البلمرة باإلضافة نلد لن مواد )الثرموستٌنج(  بالتصلد بالفرارة ففً فٌن تكون مواد الثرموبالستٌك بطرٌقة

وٌلة شبكٌة متقاطعة تنتج بولٌمرا  متٌنة ٌعطٌنا لزئٌا  تا  سالسل ط تتكون بطرٌقة البلمرة بالتكثٌؾ مما

بطرق  ؼٌر قابلة إل ادة التشكٌل بالفرارة , وبالتالً فان طرق تشؽٌلها مفدودة بالمقارنة قوٌة ال تنصهر لي

استخدامها مرة لخري  تشؽٌل مواد الثرموبالستٌك كما لن العوادم الناتلة  ن التشؽٌل ال ٌمكن إ ادة

لتفسٌن خواج الثرموستٌنج فً  فشو كمسفوق الخشا وازلٌاؾ الزلالٌةوٌستخدم الكٌمٌائً مواد ال

  .االستخداما  العملٌة

 : اللدائنطرق تشكٌل  5-4

 ملٌة تصنٌعها  تولد اللدائن  لى شكل فبٌبا  بودرة لو سوائل لو  صً لو لنابٌا وبالتالً فان    

  . لٌه النهائً تختلؾ لتتناسا مع طبٌعة الشكل المولودة االثاثللفصول  لى 

 طرٌقة القولبة بالفقن 

 طرٌقة البثق  EXRUSION  

 طرٌقة القولبة بالنفخ  BLOW MOULDING 

 قوالا الضؽط والنقل  COMPRESSION AND TRANSFER MOULD 

 الصقل  CALENDERING 

 مواد للواح التشكٌل الفراري  THERMO FORMING SHEET MATERIAL 

 اللدائن المصبوبة  CASTING PLASTICS  

 طرٌقة القولبة بالبالستٌزول  PLASTISOL MOULDING  

 اللدائن الرقائقٌة  LAMINATED PLASTICS  

 

 طرٌقة القولبة بالحقن:  5-4-1

 ملٌة تصنٌعها  فان تولد اللدائن  لى شكل فبٌبا  بودرة لو سوائل لو  صً لو لنابٌا وبالتالً    

  . لٌه النهائً تختلؾ لتتناسا مع طبٌعة الشكل المولودة االثاثللفصول  لى 

بمعظم الطرق المعروفة  ونالفظ لن المواد الثرموبالستٌكٌة ) مواد التلدن بالفرارة ( تكون قابلة للتصنٌع    

خري للتشكٌل, وهتا ٌرلع إلى طرق ل بٌنما المواد الثرموسٌتنج ) مواد التصلد بالفرارة( تفتاج إلى

ا ادة تشكٌلها بالتسخٌن دون فدوث تؽٌر كٌمٌائً فً  الخاصٌة الممٌزة للمواد الثرموبالستٌكٌة بإمكانٌة

 االثاثالثرموستٌنج ٌكون التفا ل الكٌمٌائً لعملٌة البلمرة لثناك  ملٌة صنا ة  تركٌبها فً فٌن لن المواد

دائما  ند دراسة طرق  ط والعوامل المنشطة , وهتا المفهوم ٌلا تتكرةالنهائً منها بتكثٌر الفرارة والضؽ

  .ونوع الراتنج المستخدم فً  ملٌة التصنٌع اللدائنتصنٌع 
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 Injection moulds :   قوالب الحقن 5-4-1-1

الثابتة للماكٌنة  ٌتكون القالا المستخدم فً مكائن الفقن من نصفٌن لفدهما ثاب  وملتصق بالصٌنٌة    

الصٌنٌة المتفركة وٌتصل به  ادة  وٌتصل مباشرة بالفونٌة لثناك التشؽٌلة بٌنما النصؾ اآلخر متفرك مع

 (.بضؽط الهواك لو خوابٌر الطرد) االثاثنظام طرد 

 االثاثوافدة من  وهناك آالؾ ازشكال لقوالا الفقن تا  ازفلام المتباٌنة وبعضها هد ٌعطً وفدة     

. فٌث ٌقوم الوفدا  الصؽٌرة الفلم( والبعض اآلخر قد ٌعطً وفدا  متركزة فً المشوار الوافد )خاصة

المنصهر فً نفس المشوار وتلك بعمل ملاري فً  اللدائنب مصمم القالا بوضع  دة تلاوٌؾ فٌه تفقن

من اتساع  لصؽرالصا إلى كل تلوٌؾ  لى فدة  بر بوابة تا  فتفة  القالا تفمل الصهٌر من  نق

 النهائً  ن االثاثامتالك كامل ومنتظم للتلوٌؾ وفً نفس الوق  تسهل  ملٌة فصل  الملر  فتى تعطً

  .الملاري

وتكون ؼالبا  ن خط  المصنعة بمكائن الفقن من نقطة الفقن التً تظهر  لٌها اللدائنٌة االثاثوتعرؾ    

  .كالفنالٌن ... الخ ة الشكلاالسطوانٌ االثاثاالتصال بٌن نصفً القالا لو فً منتصؾ 

اإلنتاج فٌث نلد  وتتمٌز طرٌقة الفقن فً قوالا باإلنتالٌة العالٌة وهتا  امل رئٌسً فً خفض تكلفة    

المستخدم فً افقن لتا ٌلا لن ٌكون اإلنتاج  لن سعر القالا والماكٌنة مرتفعان لدا بالمقارنة بسعر الخام

ومعظم مكائن الفقن ٌمكنها إنتاج  .بٌعه بسعر رخٌج فً ازسواق ٌنؼزٌرا لتؽطٌة هت  التكلفة العالٌة ف

ونالفظ   .النهائً وزمن المشوار االثاثا تمادا  لى وزن وفلم  فً الوردٌة الوافدة اللدائنٌةآالؾ القطع 

  .هنا انه ٌمكن للمٌع المواد الثرموبالستٌكٌة لن تصنع بطرٌقة الفقن

االستعمال فً تشكٌل  بطرٌقة قوالا الفقن هو ازسلوا الشائع اللدائنٌمكن القول إن لسلوا تصنٌع و    

الملال. وٌمكن تلخٌج لساسٌا   ملٌة الصا فً  وهو لٌضا وافد من اقدم ازسالٌا فً هتا اللدائنٌةالمواد 

 :  قوالا بواسطة الفقن إلى الخطوا  التالٌة

 ٌمأل القادوس بفبٌبا  الراتنج المستخدم.   .1

 تلعله لٌنا وقابال للتدفق.  إلى الدرلة التً ٌسخن الراتنج .2

 (.لنثى القالا) ٌدفع الراتنج المتدفق خالل الفونٌة إلى تلوٌؾ القالا .3

 ندما ٌبرد القالا فٌنفصل نصفٌه متبا دٌن.   .4

  .النهائً من القالا االثاثٌطرد  .5
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المستخدمة إال  ماكٌنة الفقنوقد تولد خطوا  اقل لو اكثر من هت  الخمسة ازساسٌة فسا نوع وطراز     

 االثاثبعض ماكٌنا  الفقن ولنواع  لنها والبد لن تتبع هت  الخطوا  ازساسٌة , ونلد فً الصور المرفقة

 .المختلفة منها. مكائن الفقن فً قوالا

بالكهرباك لو آلٌة لو  تولد مكائن الفقن فً لفلام وقدرا  مختلفة وقد تكون ٌدوٌة التشؽٌل لو تعمل   

 االثاث, كما تختلؾ لنوا ها فسا وزن  رفدٌثة منها تخضع لبرملة الكمبٌوتصؾ الٌه كما لن ازنواع الن

النهائً بٌن  دة  االثاثالقالا لثناك الفقن. وٌتراوح وزن  النهائً و زم المكبس التي ٌقوم بربط نصفً

طن.  2700إلً اكثر من كٌلو لرام كما ٌصل  زم الربط بٌن نصفً القالا  لراما  إلى اكثر من  شرة

 :الساخن وفٌها اللدائن: وفدة فقن  الوحدة األولىالفقن من وفدتٌن اساسٌتٌن هما :  وتتكون ماكٌنة

 قادوس التؽتٌة.   .1

 اسطوانة الفقن الساخنة.  .2

 كباس الفقن لو النظام اللولبً .3

 لٌه نصفً  وفدة فتح وؼلق نصفً القالا وتتكون من طنبور ) صٌنٌة ( ثاب  ٌوضع : الوحدة الثانٌة 

لنها تعتمد لساسا  لى لفد  القالا وآخر متفرك هٌدرولٌكٌا. وهناك تصمٌما  مختلفة لمكائن الفقن إال

  .مكائن تستخدم الكباس اللولبً التبادلً -2مكائن تستخدم دافعة الفقن.  -1النو ٌن التالٌٌن : 

من داخل اسطوانة الفقن  الساخنة اللدائنٌةوالفرق بٌن النو ٌن هو فً الطرٌقة التً ٌتم بها دفع المادة 

  .الساخنة  بر الفونٌة الى القالا

 وتلك للمٌزا  التالٌة فٌه ولما كان النوع الثانً هو ازكثر شٌو ا واستخداما فهو ما سنعنً به فً هتا الكتاا

وفً مكان القالووظ  .سهولة امتزاج الصهٌر -3خفاض درلة فرارة االنصهار. ان -2سر ة المشوار.  -1:

 )اللولا( التبادلً تتم  ملٌة الفقن فسا الخطوا  التالٌة: 

 توضع البودرة فً القادوس لتسلك طرٌقها إلى اسطوانة الفقن خالل فتفة اتصال.  .1

اللدران  تدفع بها تف  ضؽط  ال الى البودرة إلى ازمام نتٌلة للفركة اللولبٌة للكباس والتً تتقدم .2

البودرة  الساخنة لالسطوانة كً تنصهر ومع تزاٌد الضؽط وترالع اللولا ٌتلمع مزٌد من

 المنصهرة تمهٌدا لبدك دفعة الفقن. 

تفقن البودرة المنصهرة من خالل الفونٌة مرورا بعٌون الصا  باندفاع اللولا إلى ازمام هٌدرولٌكٌا .3

 القالا المؽلق.   ٌؾوالملاري إلى تلاو

 فً القالا.  ٌظل تكثٌر ضؽط االندفاع فترة قصٌرة تسمح للصهٌر المفقون بالثبا  .4

وتتصلا المادة المنصهرة  ٌترالع اللولا وٌقل الضؽط بٌنما ٌقوم الماك بتبرٌد القالا فٌث تتماسك .5

 بسر ة متختة شكل القالا. 

رك فٌها ما بضؽط الهواك لو بواسطة خابور النهائً من النصؾ المتف االثاثٌفتح القالا وٌطرد  .6

 طرد زنبركً. 
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  .القالا مرة لخر  لبدك مشوار لدٌد ٌؽلق .7

  المعدات الثانوٌة المساعدة 5-4-1-2

 قادوس الماكٌنة  : ٌتم تلوٌن فبٌبا  لو بودرة الراتنج فً برامٌل للتؽلٌا قبل وضعها فً التلوٌن

 % صبؽة مركزة باللون المطلوا. 5 – 1وتلك بخلها بنسبة 

 ناٌلون( تمتج الرطوبة من اللو مما ٌؤدي إلى ظهورلبعض المواد الثرموبالستٌكٌة )كا : التجفٌف 

قبل درلة  , لتا فان الراتنج المستخدم ٌلا تسخٌنه الى ماالنهائً االثاثفقاقٌع مائٌة  لى سطح 

الفدٌثة مزودة بوفدة  بخار الماك منه قبل إدخاله فً القادوس , ومعظم مكائن الفقن انصهار  لطرد

 تلفٌؾ ملفقة بقادوس الماكٌنة. 

 نظام تبرٌد  بارة  ن مواسٌر ٌلري بها تٌار من الماك البارد المتلدد  : البد من استخدام التبرٌد

 االثاثا د  لى سر ة تماسك لتبرٌد  وامتصاج فرارة الصهٌر المفقون فٌه ما ٌس فول القالا

 وبالتالً تقلٌل زمن المشوار.  النهائً

 إ ادة استخدامها لتا فان النفاٌا  الناتلة  ن  : لما كان  المواد الثرموبالستٌكٌة ٌمكن الكسارة

الناتلة  ن التشتٌا ) مفل فتفة الصا لو بواسطة كشارة  التشؽٌل كالقطع المعٌبة لو الزوائد

مباشرة )لمنع التلوث( فٌث تقوم سكاكٌن التقطٌع بقتؾ النفاٌا  إلى  اتصالها بالماكٌنةمثقبٌة ٌفضل 

 الفبٌبا  الناتلة بالشفط إلى القادوس لتختلط بالفبٌبا  اللدٌدة متلهة لمٌعها إلى الكسارة ثم تدفع

  .وفدة الفقن

المشكلة ازساسٌة فً  فقن إال لنوٌمكن تؽتٌة الكسارة ٌدوٌا بواسطة العامل فٌث توضع بلانا ماكٌنة ال    

  .ازسلوا الٌدوي هو تلوث واتساخ الفبٌبا  الناتلة لثناك النقل

 EXRUSION    طرٌقة البثق 5-4-1-3

كالقضبان وازنابٌا   ملٌة البثق هً الطرٌقة المثالٌة لتصنٌع لشكال بالستٌكٌة تا  لفلام قٌاسٌة    

التً نفصل  المنتلا وٌمكن تلخٌج لنواع  الثرموبالستٌكٌة فقط ,والشرائط وازلواح , وهً تصلح للمواد 

  : لٌها بهت  الطرٌقة إلى

  ادٌة.  ازشكال القٌاسٌة كالقضبان وازنابٌا وازلواح وازشكال تا  المقاطع الؽٌر .1

للورق , المالبس او لي  الشرائط المفردة لو المتعددة الطبقا  لالستخدام المباشر لو كطبقة تؽطٌة .2

 سطح اخر. 

  .بالبثق  مل طبقة فماٌة و زل فول ازسالك والكابال  .3

الدوار والتي  فسا فلم الماكٌنة لو  لى ازصح باختالؾ طول وسمك اللولا المنتجوٌختلؾ فلم     

  .سم المكائن الصؽٌرة 2سم فً المكائن الكبٌرة الى  20ٌتراوح بٌن 
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  : سٌة فً ماكٌنة البثقاألجزاء الرئٌ 5-4-1-4

وٌمكن تقسٌم طول  اللولا الدوار وٌولد داخل ماسورة مفاطة باسطوانة التسخٌن , -2قادوس التؽتٌة.  -1

  : الزاك هً 5اللولا الى 

 قسم التؽتٌة وهو المتصل بالقادوس.  .1

 اللدٌن الى االمام.  اللدائنٌندفع فٌه  قسم الضؽط وهو اللزك ازوسط التي .2

 اللولا والمنتهً بمصفاة لمنع الشوائا من المرور للفونٌة  وهو اللزك ازخٌر من قسم القٌاس .3

 اللدٌن الى االمام.  اللدائنازوسط التي ٌندفع فٌه  قسم الضؽط وهو اللزك .4

  .االثاثقٌاسً الفلم فسا نوع  اللقمة وهً قالا معدنً .5

 .النهائً متختا شكله المنبثق من الماكٌنة ٌتم سفبه إلى وفدة اخر  ملفقة فٌث ٌبرد اللدائنوبخروج     

الدوار الساخن تف  ضؽط  ال  وتتلخج طرٌقة البثق فً تؽتٌة المادة الثرموبالستٌكٌة وانتقالها  بر اللولا

  .وتبرٌدها خارج الماكٌنة خالل فتفة قٌاسٌة الفلم إلى )لقمة القالا( فٌث ٌتم سفبها

  :عملٌة البثق 5-4-1-5

 ٌمأل القادوس بفبٌبا  المادة الثرموبالستٌكٌة.  .1

اللولا الدوار المفاط ببطانة مصلدة السطوانة البثق وتدفع لألمام و لى  تلتقط الفبٌبا  بواسطة .2

 إلى امام فانها تسخن وتلٌن وتنعم بتكثٌر  املٌن اللدائنالدوار واندفاع فبٌبا   طول اللولا

 السخانا  الخارلٌة المفٌطة بماسورة اللولا.  - ل 

  .الفبٌبا  مع لسم اللولا الدوار الفرارة الناتلة من افتكاك - ا

صهٌر متلانس  وفً لثناك فركة المواد الثرموبالستٌكٌة  لى طول اللولا الدوار فإنها تمتزج فً    

التلانس ٌمنع فدوث تمولا   إلٌها( وهتا ومتماسك مع بعضها لو مع المادة الملونة )فً فالة إضافة لون

  .سطفٌة لو  دم انتظام المقطع للمنتج النهائً

 لقمة القالا. تدفع المادة المنصهرة تف  ضؽط  ال  بر رصة ترشٌح )تمنع مرور الشوائا( إلى .3

عه متختا شكله النهائً بعد تقطٌ ً المنبثق من اللقمة إلى وفدة التبرٌد لٌتصلااللدائنٌخرج القطاع  .4

  .اسطوانا  تا  إفلام وسعا  معلومة إلى ازطوال لو المسافا  المطلوبة لو لفة  لى

  :على المواد المختلفة اللدائنٌةبثق طبقة تغطٌة )الحماٌة(  5-4-1-6

( وتلك بضؽط للتلمٌل اوالمختلفة بؽشاك بالستٌكً واقً ) ٌمكن استخدام طرٌقة البثق فً تؽطٌة المواد    

المطلوا تؽطٌتها بٌن بكرتٌن ضاؼطتٌن بفٌث تكون  المنبثقة الساخنة من الماكٌنة مع المادة اللدائنشرائط 

وال تفتاج هت  العملٌة إلى إضافة مواد الصقة فٌث ٌكون الضؽط الواقع  .اسفل المادة ازخر  اللدائنمادة 

خدام شرائط تا   رض باستو  .الساخن كافٌا اللتفامه بالمادة المطلوا لصقه  لٌها اللدائن  لى شرٌط
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مواد كالورق والمالبس والرقائق المعدنٌة  قٌاس مناسا لسطح المادة المطلوا تؽطٌتها ٌمكننا تؽلٌؾ

  .باستخدام طرٌقه البثق

 متعددة الطبقات اللدائنٌةالشرائط  5-4-1-7

ازخر   ٌمكننا الفصول  لى شرائط بالستٌكٌة متعددة الطبقا  )كل طبقة تختلؾ فً مادتها  ن    

هت  الطرٌقة بالبثق  باستخدام  دة باثقا  فً الماكٌنة الوافدة تصا لمٌعها فً لقمة القالا وتسمى

بالستٌكٌة مختلفة لو للوان مختلفة )  , وتستخدم الباثقا  المتعددة لبثق  دة مواد Coextrusionاالسهامً

  .متشعا لمادة وافدة ( فً لقمة القالا بواسطة نظام

الؽازا  وكتلك شفاطا   العملً لهت  الطرٌقة ٌنتج منه لفائؾ ازطعمة المانعة للرطوبة ولبخرة والتطبٌق    

  .المشروبا  تا  اللونٌن وزلاج السٌارا  ازمامً

  شرائط البثق بالنفخ 5-4-1-8

ل تكون  لى شك تستخدم هت  الطرٌقة نفس التقنٌة المستخدمة فً إنتاج ازلواح إال لن لقمة القالا     

ولثناك تصلا  ."ٌسمى "الفقا ة تلوٌؾ لنبوبً ٌندفع خالله تٌار هوائً ٌمدد الشرٌط  لى شكل اسطوانً

وقد ولد  ملٌا انه من ازفضل  الفقا ة فإنها تضؽط من اللانبٌن بٌن بكرتٌن لتكوٌن شرٌط مزدوج السمك

وتستخدم هت   .إلى بكرة اللؾالبكرتٌن وفملها  بثق واستالم القا ة من اسفل إلى ل لى ثم تسطٌفها بٌن

كبٌرة اللسم نسبٌا كالمكائن والسٌارا   الستخدامها فً تؽطٌة ازلسام اللدائنالطرٌقة فً  مل لفا  شرائط 

 اللدائنٌةولفامها من إفد  نهاٌتٌها لتعطً لنا الفقائا  .. الخ , وٌمكن قطع الشرائط  لى مسافا  قصٌرة

  .الخفٌفة

 ساكالبثق لتغطٌة األ 5-4-1-9

بمادة بالستٌكٌة  ازلة  من لهم التطبٌقا  العملٌة لطرٌقة البثق هو تؽطٌة ازسالك المعدنٌة والكابال     

وهً تماثل  ملٌا طرٌقة بثق ازنابٌا لشاقة فً لقمة القالا تستبدل   .للكهرباك ومقاومة للتىكل و وامل اللو

الساخنة  اللدائنٌة المراد تؽطٌته ولثناك مرور المادة بالتناقج( ٌمر من خاال  السلك المعدنً) بدلٌل متدرج

( اللدائنٌةفرارته كدرلة انصهار المادة   بر لقمة القالا فإنها تفٌط بالسلك المعدنً الساخن )تكون درلة

القالا فٌث ٌبردا وٌلؾ السلك لو الكابل  لى بكرا  تا  إفلام  وٌفرلا االثنٌن كوفدة وافدة من لقمة

وكلورٌد  ومن الراتنلا  الشائع استخدامها فً تؽطٌة ازسالك والكوابل راتنج البولً اٌثلٌن  .ولطوال قٌاسٌة

  .المقاومة العالٌة للفرارة البولً فنٌل والناٌلون كما ٌستخدم لفٌانا راتنج السٌلٌكون للكابال  تا 

  البثق لعمل الحبٌبات والمركبات 5-4-1-10

الفبٌبا  الراتنلٌة  تستخدم تقنٌا  البثق فً مصانع إنتاج المركبا  الراتنلٌة وتلك لخلط وتلوٌن وتشكٌل    

  .ً النهائًاللدائن االثاثالتً تباع الى مصانع إنتاج 
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مواصفا  خاصة  وؼالبا تفتاج الراتنلا  ازساسٌة إلى مواد مضافة لتناسا تطبٌقا   ملٌة مفددة تا     

 صً لو فبٌبا  لو ... الخ ,  إلى التلوٌن بلون مطلوا لو ٌكون اإلنتاج المطلوا  لى شكللو قد تفتاج 

لٌدا لتكوٌن مزٌج متلانس فً الفبٌبا  الناتلة  وتضاؾ المواد اإلضافٌة لو ازلوان إلى الراتنج وتخلط

ى قطع صؽٌرة ٌخرج الراتنج منها  لى شكل فبال ٌتم تقطٌعها إل وبالطبع فان لقمة القالا تصمم بفٌث

كلم  ادة ( وبتلك تكون لاهزة  50مم ثم تعبا فً لكٌاس )  بوته  3-2طورها  فبٌبٌة الشكل ال ٌتلاوز

 هو والتصنٌع. وٌلدر اإلشارة هنا إلى لن االصطالح المستخدم للداللة  لى ملونا  اللدائن للتشؽٌل

Master batch ا  مرؼوبةبٌنما ٌطلق  لى مواد اإلضافة التً تكسا الراتنج صف Additives , 

  .وتفتكر تقنٌة تصنٌع هت  المواد شركا   المٌة معدودة

الملونة فسا الطلا  وٌختلؾ شكل الفبٌبا  من االسطوانً الى المكعا او الكرا  الصؽٌرة البٌضاك لو    

ثق فٌث لنها المستخدمة فً طرق الب اللدائنٌة ونؤكد هنا ما سبق تكر   ن إمكانٌة إ ادة استخدام الراتنلا 

  .مواد ثرموبالستٌكٌة

  BLOW MOULDING   طرٌقة القولبة بالنفخ 5-4-2

التلوٌؾ رقٌق اللدران  من مادة الثرموبالستٌك تا  اللدائنٌةتستخدم قوالا النفخ فً إنتاج ازلزاك      

" بٌن فكً القالا التي ٌقوم بثنً نهاٌتً بارٌسون" تسمى اللدائن)كالقوارٌر مثال( وتلك بوضع اسطوانة من 

 ً إلى لدران القالا ,اللدائنبٌنما ٌندفع هواك مضؽوط بقوة لٌدفع بالصهٌر  الساخنة اللدائنٌةاالسطوانة 

  .شكلها المتراكم  لى لدران القالا الداخلٌة لامدا وقوٌا متختا اللدائنوبالتبرٌد ٌصبح 

  : لساسٌة وٌمكن فصر تقنٌة النفخ فً ثالث مرافل

االنصهار ودفعها إلى راس لقمة  : تلٌٌن الراتنج بالتسخٌن وتلك باستخدام باثق لتسخٌن اللدٌنة إلى فالة أوال

  .(القالا )وهت  المرفلة مشابهة تماما لعملٌة البثق

  .: تكوٌن االسطوانة البارٌسون فتى تكون لاهزة للدخول بٌن نصفً القالا ثانٌا

المنصهرة  لى لدران  : نفخ االسطوانة داخل القالا بواسطة هواك مضؽوط ٌقوم بفرد مادة البارٌسون ثالثا

القالا فان الضؽط الهٌدرولكً  تلاوٌؾ القالا متختة شكله )زلالة مثال(  لما بكنه  ند ؼلق نصفً

  .البارٌسون المستخدم فً اإلؼالق ٌقوم بثنً نهاٌتً اسطوانة

وبالتالً فً ازسواق  اللدائن بالنفخ وافدة من العملٌا  الرئٌسٌة فً صنا ة اللدائن طرٌقة تصنٌع دوتع    

  .للقوارٌر والزلالا  التً نستخدمها فً فٌاتنا الٌومٌة العالمٌة مما نلمسه ٌومٌا من إنتاج ؼٌر مفدود

قدم التقنً السرٌع الت وقد استخدم هتا ازسلوا لساسا بؽرض تصنٌع القوارٌر ازسطوانٌة البسٌطة ومع    

منها مختلؾ ازشكال بكمٌا  وفٌرة  وتصمٌمً ماكٌنا  تا  مواصفا  متمٌزة تطور   ملٌا  النفخ لٌنتج

وفً الواقع العملً فانه   .إنتاج نو ٌا  تا  لشكال معقدة , كما لمكنٌث نالت دورة اإلنتاج زمنا قصٌراف
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النفخ سواك كان  مقا د وظهور كراسً السٌارا  لو  تقنٌةٌمكننا اآلن إنتاج لي لسم مفرغ تقرٌبا باستخدام 

  .ازمامً مساند الرلس وازترع وكتلك الزلاج

القوارٌر الخفٌفة  وٌستخدم راتنج البولً اٌثلٌن بكثرة فً  ملٌا  النفخ فٌث انه راتنج مثالً إلنتاج    

المواد الثرموبالستٌكٌة إال لن  وكتلك الفاوٌا  الصلبة القوٌة. وٌمكن استخدام النفخ فً معظم لنواع

  .واالسٌتال تستخدم بقلة فً هتا الملال االٌونومر وكلورٌد البولً فنٌل , والبولً كربونا 

االستخدام الوافدة نظرا  لهم تطبٌق  ملً تلاري لعملٌة النفخ هو إنتاج القوارٌر وازدوا  تا  وٌعد    

بالفرق والتكلفة اإلنتالٌة البسٌطة لدا  لج منها كفضال لخفة وزنها و دم قابلٌتها للكسر وسهولة التخ

القالا  وٌتكثر لسم ماكٌنة النفخ فسا مقاس لولا الباثق و دد رؤوس لقمة القالا ولسم .مقارنة بالزلاج

  .التي سٌوضع فً الماكٌنة

مفل  االثاثلى الفاصل   ولفهم  مٌة النفخ ٌلا دراسة للزاك القالا المستخدم بالتفصٌل , وٌبٌن الخط    

االسطوانة ) البارٌسون ( ولفامها قبل النفخ فتعرؾ  التقاك نصفً القالا لما للزاك القالا التً تقوم بكبس

ازلزاك التً ٌتم  ندها لفام لزئً االسطوانة ٌتم قطعها فٌما بعد فً  وتلك ( Pinch – offs) بالكماشا 

وٌستخدم  نصر ازلومنٌوم فً صنا ة   .(رة بـ )التٌلوٌسمى اللزك المنثنً فً قاع القارو  ملٌة التشطٌا

  .سبٌكة النفاس والبرٌلٌوم التً كان  تستخدم فً السابق القوالا المستخدمة فً  ملٌا  النفخ بدال من

  : عملٌة النفخ 5-4-2-1

  التشغٌل:قبل  أوال:

وتثبٌتها  لى الصٌنٌة المتفركة هٌدرلٌكٌا فً  ٌبدل ترتٌا  ملٌة النفخ بتامٌن القوالا المطلوبة .1

 الماكٌنة. 

 وسمك لدران البارٌسون  ند بثقه.  تضبط لقمة القالا مقاس .2

 ٌدوٌا لو بنظام تفرٌػ اوتوماتٌكً.  لما اللدائنٌةٌمأل القادوس بفبٌبا  المادة  .3

 اسطوانة الباثق رؤوس لقمة القالا.  تشؽل سخانا  لتدفئة الراتنج وتلٌٌنه فً .4

 البارٌسون(. ) ٌضبط ضؽط الهواك المستخدم فً نفخ االسطوانة .5

 تضبط مواقع الطرد للمنتج النهائً.  .6

لضبط فرارة القالا وتنشٌط النظام الهٌدرولكً فً الماكٌنة والتي ٌقوم  تشؽل دورة التبرٌد بالمٌا  .7

  .القالا بفتح وؼلق

 ثانٌا : بدء التشغٌل : 

 اوتوماتٌكً.  لي تشؽٌل "Auto" نضؽط زر التشؽٌل للباثق فً الوضع .1

 تنبثق اسطوانة البارٌسون بٌن نصفً القالا المفتوح.  .2
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 وٌفردها  لى لدران اللدائنٌةالقالا هٌدرولٌكٌا وٌندفع هواك مضؽوط ٌنفخ االسطوانة  ٌؽلق نصفً .3

 القالا متختة شكل تلاوٌفه. 

 النهائً.  االثاثبعد إتمام دورة النفخ ٌفتح القالا وٌطرد  .4

منفصلة او ٌتم نقلها  تقطع النهاٌا  المنثنٌة للمنتج لنهائً فً  ملٌة التشطٌا اما فً ماكٌنة  .5

  .اوتوماتٌكٌا الى ماكنٌة التقطٌع

لتا فان بقاٌا التقطٌع  وكما نعلم فان المادة الثرموبالستٌكٌة ٌمكن تكسٌرها وإ ادة استخدامها مرة لخر     

  .ة تؽتٌة القادوس بهواإلنتاج المعٌا ٌتم تكسٌر  وا اد

 COMPRESSION AND TRANSFER MOULD   قوالب الضغط والنقل 5-4-3

  Compression Moulding أوال : القولبة بالضغط

مكبس  لى  وتتلخج هت  الطرٌقة فً وضع كمٌة مفسوبة من الراتنج فً القالا التي ٌسخن صم ٌدفع    

الراتنج شكل التلاوٌؾ التً  فٌث ٌرفع الضؽط بعد لن ٌكخت العلٌنة المنصهرة فتمأل الفراؼا  داخل القالا

تتم  ملٌة البلمرة كما هو معلوم فً مواد  مألها ثم ٌترك لٌتصلا بتكثٌر التفا ال  الكٌمٌائٌة التً

  .الثرموسٌتنج

ازفٌان ٌتم  وتولد مواد الثرموسٌتنج  لى شكل مسفوق لو فبٌبا  لو صفائح لو فبال وفً بعض    

ال تسمح إال بكمٌا  ضئٌلة   لى هٌئة لقراج سباقة التشكٌل متصلة ببعضها وتا  لوزان مفسوبة تشكٌلها

النهائً قبل اكتمال  االثاثالزٌادة  ند تشطٌا  زائدة )فاقد(  ند كبسها داخل القالا )والطبع ٌلا قطع هت 

بٌن  الضؽط فً المكبسم بٌنما ٌتراوح 205م و 93وتتراوح درلة فرارة القالا المسخن بٌن  .تصلبه

  .دقٌقة 20و 3رطل / بوصة مربعة وتكتمل  ملٌة بلمرة الراتنج فً زمن ما بٌن  10000و  1000

مادة الفوالت تا   وٌصنع  ادة من االثاثوٌمكن افتواك القالا الوافد  لى تلوٌؾ لو اكثر فسا فلم 

فً القالا بصٌنٌة المكبس الهٌدرولٌكً وٌتم تثبٌ  نص  .ازسطح العالٌة الصقل لتعطً إنتاج تو مظهر لٌد

  .قفلهما وفتفهما هٌدرولٌكٌا لثناك دورة التشؽٌل العلوي والسفلً وتلك فتى ٌكون

القالا الساخن ودفع  وفً المكائن الٌدوٌة فان العامل ٌقوم بوزن كمٌة الراتنج المطلوبة وضعها داخل    

قبل تمام تصلبه , بٌنما نلد فً المكائن  ع الزائد منهتراع المكبس ٌدوٌا ثم إخراج الناتج من القالا وقط

وتضؽط وٌفتح القالا بعد فترة زمنٌة قٌاسٌة وٌطرد الناتج آلٌا إال  اآللٌة كمٌة الراتنج المفسوبة تؽتي القالا

فً  النهائً فتلك توضع بواسطة العاملة ٌدوٌا االثاثهناك للزاك معدنٌة ٌراد إدخالها فً  فً فالة إتا كان

  .قالا المفتوح ثم تكمل الدورة آلٌاال

  TRANSFEER MOULDING :   ثانٌا : القولبة بالنقل

االختالؾ البٌن بٌنهما هو  تعتمد طرٌقة القولبة بالنقل  لى نفس لساسٌا  طرٌقة الضؽط السالفة إال لن    

الراتنج مباشرة فً تلاوٌؾ النقل ال ٌصا  فً كٌفٌة ملك فراؼا  القالا بالراتنج المنصهر , ففً  ملٌة
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ضؽط كباس فتى ٌنصهر ثم ٌزاد الضؽط  لى الكباس  القالا ولكن ٌتم تسخٌنه فً ؼرفة منفصلة تف 

فٌدفع الراتنج المنصهر إلى ملاري اإلمداد والبوابا  المؤدٌة  (رطل / بوصة مربعة 12000 – 6000)

  .لٌة الفقن فً المواد الثرموبالستٌكٌةوهتا اللزك من العملٌة ٌشبه تماما  م , إلى فراؼا  القالا

مع  Plunger molding وفً الفاال  التً تفتاج إنتاج كبٌر وسرٌع فتستخدم طرٌقة القولبة الدافعة    

التلاوٌؾ , وهنا نلد لن الضؽط  خالل الملاري ثم إلى اللدائناستخدام كباس نقل إضافً منفصل لٌدفع ب

  .نصفً القالا ط المستخدم فً ربطالتفوٌلً مضبوط الستقالله  ن الضؽ

الصٌنٌة العلوٌة  و ادة ٌعمل الكباس اإلضافً من ل لى السفل فٌث ٌولد فً ل لى المكبس وٌتفرك مع    

ٌمكن  مل سو  دفعة وافدة من الراتنج  وٌتم تسخٌن الراتنج قبل صبه لتقلٌل زمن دورة القالا فٌث انه ال

 االثاثلمٌع المواد المتبلمرة والفرزة والملاري و ومن ثم فان )مفسوبة الوزن بالطبع( فً كل دورة ,

النهائً  االثاثونالفظ لن لمٌع ازلزاك الداخلة فً طرٌقة القولبة ما  دا  ٌلا إزالتها قبل بدك دورة لدٌدة

  .نفاٌا  زنه من المعلوم لن مواد الثرموسٌتنج ال ٌمكن إ ادة تصنٌعها تعد

مما ٌلعلها بسٌطة  النهائً االثاثوتتمٌز طرٌقة قوالا النقل  ن قوالا الضؽط فً  دم ولود زوائد فً     

الملاري خاصة فً إنتاج ازشكال  التشطٌا كما انه ٌمكن بها إنتاج  دة وفدا  متكررة باستخدام لسلوا

 تصنٌعها بطرٌقة الضؽط الصؽٌرة الفلم تا  التركٌا المعقد والتً من الصعا

 CALENDERING   الصقل 5-4-4

المنصهرة( بٌن بكرتٌن لو ) من المواد الثرموبالستٌكٌة اللٌنة اللدائنٌقصد بعملٌة الصقل ضؽط  لٌنة     

وهت  العملٌة مشابهة تماما لما ٌفدث فً صنا ة المطاط وهً الطرٌقة المثلى  .اكثر لتكوٌن شرٌط متصل

 ادة مادة كلورٌد البولً فٌنٌل المرنة فً هت  العملٌة إال انه ٌمكن وتستخدم  :اللدائنشرائط وللواح  لتصنٌع

وٌمكن خلط الراتنج  .استخدام مواد االٌه بً سً , السلٌلوزا  , البولً اٌثلٌن والبولٌسترٌن لٌضا

ولثناك   .التثبٌ  والتلدن والتزٌٌ  والتلوٌن الثرموبالستٌكً مع بعض المواد ازخر  كعوامل مسا دة  لى

الساخن ثم تؽت  إلى بكرا   لط فان العلٌنة تسخن فتى تصبح مطاطٌة التكوٌن لشبه بالفخار ازملسالخ

لثناك مرورها بٌن البكرا  , ومن ثم تمرر  الصقل الساخنة فٌث تنضؽط إلى السمك واالتساع المطلوبٌن

وٌتم التفكم فً  .لتسلٌمالمطلوا  لى اله القطع ثم تلؾ  لى بكرا  ا  لى بكرا  التبرٌد ثم تقطع باالتساع

  .سمك اللوح المصقول فسا المسافة بٌن البكرتٌن النهائٌتٌن

 THERMO FORMING SHEET MATERIAL   مواد ألواح التشكٌل الحراري 5-4-5

كما لنها  اللدائنصنا ة  وافدة من العملٌا  الرئٌسٌة فً اللدائن ملٌا  التشكٌل الفراري زلواح  تعد    

ومع بداٌة القرن العشرٌن لر  مفاوال  مبدئٌة فً تشكٌل . وافدة من اقدم العملٌا  فً هت  الصنا ة

تطورا  العملٌة بسر ة فً سنوا  قلٌلة نتٌلة االخترا ا  المتوالٌة فً مكائن  الرقائق السلٌلوزٌة ثم
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 تفسٌن خواصها مما ٌسا د  لىوالتطورا  التً لدخل   لى خواج المواد المستخدمة بؽرض  التشؽٌل

  .المتباٌنة سهولة تشكٌلها مما لولد لدٌنا اآلن نو ٌا  مختلفة من الرقائق اللدنة تا  ازشكال

ثم دفعها فول  لتصبح فً فالة قابلة للطً اللدائنولساس  ملٌة التشكٌل الفراري هو تسخٌن رقائق     

إلفداث الدفع مع االستعانة بالتسخٌن  الضؽط المٌكانٌكًفدود القالا باستخدام الضؽط إما بتٌار هوائً لو 

 وهناك ثالثة لنواع رئٌسٌة لعملٌا  التشكٌل الفراري مع بعض االختالفا  العدٌدة  .(والفنً )اللً لو الثنً

وتخضع كثٌر   .بالضؽط ( التشكٌل3( التشكٌل بالتفرٌػ. 2( التشكٌل المطابق للقالا. 1بٌن كال منها وهً : 

المستخدمة بفسا الخواج المطلوبة فً  لعملٌا  التشكٌل الفراري وٌعتمد اختٌار المادة اللدائنئق من رقا

وبناك  لى ما سبق ٌتم اختٌار طرٌقة  .المرونة , اللون .. الخ كالوضوح , مقاومة التىكل , المتانة , االثاث

 المطلوا االثاثالتشكٌل المناسبة للمادة و

  MATCHED MOLD FORMING :للقالبالمطابق  التشكٌل أوال:

بالقولبة  وتسمى كتلك Matched-die moulding تعطً طرٌقة التشكٌل الفراري المطابق للقالا     

قالا ٌقفالن لٌدا مع بعضهما  نتائج دقٌقة وصفٌفة وتلك باستخدام نصفً اللدائنقالا متوائم( لرقائق )فً 

ط مٌكانٌكً تسخٌنها إلى درلة اللٌونة ثم تشكل بضؽ فً لفد النصفٌن بعد وتوضع المادة الثرموبالستٌكٌة

اللٌنة الموضو ة بٌنهما لتا  اللدائننصفً القالا ٌالمسان سطفً رقٌقة  , ولما كانٌؤثر بٌن نصفً القالا

 لملس السطح. وتصنع القوالا  ادة من ازلومنٌوم لو االثاثمصقولٌن لٌدا فتى ٌكون  ٌلا لن ٌكونا

القالا وٌؽلق  ثم توضع بٌن نصفً اللدائنوتسخن رقائق  ؼازي,صلا وتثب   لى مكبس مائً لو ال

وهت  الطرٌقة مناسبة للفصول  .فرارته وٌستخدم التبرٌد المائً فً تبرٌد القالا والتفكم فً درلة المكبس,

  . لى منتلا  تا  لبعاد ممتازة وتفاصٌل دقٌقة

  VACUUM FORMING : التشكٌل بالتفرٌغثانٌا: 

داخل إطار  اللدائن من اسهل طرق التشكٌل الفراري طرٌقة التشكٌل بالتفرٌػ وتشمل تسخٌن رقائق    

 لى  اللدائنوبتكثٌر ضؽط بسٌط ٌنساا  مفدود فتى نقطة اللٌونة لتصبح مرنة فٌوضع تفتها مباشرة القالا

ٌرة فً تلاوٌؾ القالا فان الضؽط اللوي العادي ثقوا صؽ الفافة العلوٌة للقالا ثم بتفرٌػ الهواك خالل

لدران القالا وبالتبرٌد ٌتصلا الناتج ثم ٌزال القالا بعد لن اخت الراتنج شكل  ٌدفع الرقائق اللٌنة  لى فدود

  .الداخلٌة لدرانه
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  PRESSURE FORMING التشكٌل بالضغطثالثا: 

الهواك" وٌلا الفتر فً  وهً الطرٌقة الرئٌسٌة الثالثة فً  ملٌا  التشكٌل الفراري وتسمى لفٌانا بـ "نفخ

بقوالا النفخ فٌث لن مقصودنا هنا هو تشكٌل  استخدام هتا االسم لعدم الخلط بٌنها وبٌن طرٌقة التصنٌع

 وهناك طرٌقتان لساسٌتان للتشكٌل بالضؽط هما :   .البودرة ولٌس الفبٌبا  او اللدائنٌةالرقائق 

وتفتوي  لى قالا لنثى مثب   لٌه صفٌفة المادة الثرموبالستٌكٌة  : التشكٌل بالضغط المستقٌم -1

 لى الصفٌفة ٌتم صهرها فٌوضع ؼطاك بسر ة  لى الصفٌفة المنصهرة  وبتسلٌط لشعة فرارٌة

واك الساخن التي ٌضؽط بدور   لى صهٌر الؽطاك ٌندفع تٌار من اله ومن خالل ثقوا فً هتا

القالا متختة شكله بٌنما ٌتم تسرٌا لي فقاقٌع هوائٌة مفصورة بٌن الصفٌفة  الصفٌفة إلى فواؾ

 القالا خالل فتفا  فً القالا نفسه وبعد التبرٌد ٌتم إزالة اللزك المشكل وٌقطع من ولدران

 الزوائد كما فً  ملٌة التشكٌل بالتفرٌػ. 

بالستٌكٌة ساخنة فوق صندوق ضؽط وتثب  داخل إطار تو  : وٌتم تلك بوضع صفٌفةحر النفخ ال -2

معٌن  تا  شكل مربع لو دائري لو بٌضاوي لو لي شكل آخر فتفا  فوق الصفٌفة وتكون الفتفا 

صندوق الضؽط نفو الصفٌفة الساخنة ٌلعلها تكون فقا ة ملساك  ومطلوا , وبدفع الهواك من

والفرارة فتى االرتفاع المطلوا للفقا ة. وتستخدم  ملٌا فً إنتاج صفائح  وٌستمر تطبٌق الضؽط

  .شفافٌة ضوئٌة لٌدة تصلح زسقؾ الطائرا  المقاتلة ولدران المبانً اكرٌلٌك تا 

 CASTING PLASTICS   اللدائن المصبوبة 5-4-6

مونمر ٌستكمل   لى شكل اللدائنوقد ٌكون  مناسا,الصا هو  ملٌة سكا سائل بالستٌكً فً قالا     

لما القالا فقد ٌكون معقد  .السكابلمرته بعد صبه او سائل راتنلً مضاؾ إلٌه  امل مسا د )منشط( قبل 

المنزلٌة و موما فان القوالا المستخدمة فً  التركٌا لو بسٌطا لدا فتى ٌمكن استخدامه فً الورشة

زلاج لو الطٌن الصلصالً لو المعادن إلى الخشا لو ال  ملٌا  الصا ؼٌر مكلفة فٌث تصنع  ادة من

وٌمكن لن تصا الراتنلا  المستخدمة  لى   .اللدائنالقالا من نوع آخر من  لانا إمكانٌة لن تكون مادة

خالل  ملٌة بلمرة متقدمة , وؼالبا ما ٌتم فشو الراتنلا   الساخن لو  لى البارد ثم تترك لتتصلا من

وٌستخدم فً  ملٌا    .المطلوا فٌث تتراوح من راتنلا  رائقة الى معتمة باللون لتقوٌتها , وٌمكن تلوٌنها

 الصا سوائل راتنلٌة متعددة مثل :

 ( يوضح ماكنة التشكيل بالتفريغ1-5شكل )
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إنتاج ازلواح والقضبان والمواسٌر والملوهرا  المقلدة وكرا  البلٌاردو  : وٌستخدم فً االكرٌلٌك -1

 الصنا ً. والرخام

المصبوبة ولٌضا للزاك بعض  الهواٌا  , ازلواح: وٌستخدم فً تبطٌن العٌنا  ولشؽال  البولٌستر  -2

 لنواع ازثاث والملوهرا .

االٌبوكسً مع بعض مسافٌق المعادن وٌستخدم  لى نطاق واسع فً  : ٌتم خلط راتنجاالٌبوكسً -3

  .وادوا  الهز ولقمة القالا اللدائنٌةوالطائرا  إلنتاج القوالا  صنا ة السٌارا 

 وصداما  االثاثنتاج ازلسام اللاسئة تا  المرونة ككلزاك : وٌستخدم فً إٌورٌثان البولً -4

 السٌارا  وازلهزة المنزلٌة. 

صنا ة قوالا الصا والتً تصا فٌها سوائل  : ٌستفاد من مرونة راتنلا  السٌلٌكون فًالسٌلٌكون -5

 وٌسهل ازالته من القالا.  راتنلٌة لخر  إل طاك منتج تو تفاصٌل دقٌقة

, رفاصا  القوارا وازفواض المقاومة  إنتاج للا الخدمة الشاقة , التروس: ٌستخدم فً الناٌلون -6

  .للكٌماوٌا 

 PLASTISOL MOULDING   طرٌقة القولبة بالباستٌزول 5-4-7

)وهً المواد  للتلدن البالستٌزول هو معلق من مخلوط راتنلا  كلورٌد البولً فٌنٌل والعوامل المنشطة    

المخلوط ٌمكن تشكٌله فً قوالا , صبه لو  الكٌمٌائٌة المضافة لتفسٌن التشؽٌل وتقلٌل التقصؾ( , وهتا

  .تفوٌله إلى شرائط تف  تكثٌر الفرارة

 25درلة فرارة الؽرفة ) البالستٌزوال  سوائل ٌتراوح قوامها بٌن قوام الماك وقوام السوائل الثقٌلة فً    

- 30ºوتتفا ل مع العوامل المنشطة للتلدن لتكوٌن  تكثٌر الفرارة فان فبٌبا  الراتنج الدقٌقة تنصهرم( , وب

م , وٌمكن تفوٌل البالسٌتزول من سائل إلى صلا دون 176º مادة صلبة متٌنة ومرنة  ند فوالً درلة

باستخدام معدا  بسٌطة   ملٌا  التشكٌل فً قوالا لو  ملٌا  التكسٌة تكثٌر الضؽط فٌث ٌتالكم مع

  .التكالٌؾ

قلٌل , وٌمكن تشكٌلها  ولما كان  معظم البالستٌزول هً مواد صلبة فان الفاقد فً وزنها لثناك االنصهار    

 .القالا فً سائل بالستٌزولً بالصا لو بالرش  لى ازسطح كما ٌمكن دفعها فً قوالا لو ؼمس

  .مواد تا  مد  واسع من ازلوان ودرلا  متعددة من المرونة والبالستٌزوال 

  LAMINATED PLASTICS   اللدائن الرقائقٌة 5-4-8

مفردة لو لوح تي سمك  بلصق طبقتٌن لو اكثر من المواد الراتنلٌة لتكوٌن وفدة اللدائنتصنع رقائق     

تلصق طبقا   الخشا الرقائقً )بالي وود( مثال نموتلً لفهم هتا النوع من اإلنتاج فٌث وٌعد .اللدائنمن 

فً صنا ة اللدائن  متعددة من قشرة الخشا لتكون لوح سمٌك صلا , وهو نفس ازسلوا التي ٌستخدم

  .الرقائقٌة
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لطبقا  من مواد كالخشا ا فقط فٌمكن لن تكون اللدائنوال تقتصر المواد الداخلة فً  ملٌة التصنٌع  لى     

النهائً  االثاثالطبقا  بالستٌكٌة بفٌث تعطً فً  لو قد تكون لمٌع اللدائنوالورق والخٌوط مع طبقة من 

  .وفدة وافدة ٌصعا فصل طبقاتها

قوٌة ولفٌانا  وتستخدم لسالٌا مختلفة فً  ملٌة لصق الطبقا  ببعضها فكفٌانا تستخدم مواد الصقة    

 اللدائنٌةالرقائق فان الطبقا   مع بعضها وفً طرٌقة لخر  من طرق صنع اللدائنٌةا  لخر  تصهر الطبق

 1000ببعضها , كما ٌمكن استخدام الضؽط ز لى من  تشبع براتنج تخلٌقً والتي ٌقوم بلصق الطبقا 

 رقائق الضؽط العالً ومن اشهر لمثلتها للواح الفورماٌكا رطل / بوصة مربعة لتكوٌن رقائق تسمى

 1000ة بالضؽط زقل من االثاثالمطابخ والطاوال  والمقا د , لما الرقائق  المستخدمة فً تؽطٌة لخشاا

  .مربعة فتسمى رقائق الضؽط المنخفض ومن لمثلتها بطاقا  التعرٌؾ رطل / بوصة

  The Laminating Process عملٌة تصنٌع الرقائق 5-4-8-1

 اللدائنٌةالرقائق  تاج معظم اللدائن الرقائقٌة , وٌتم تلك بتشرٌاتستخدم المكابس الهٌدرولٌكٌة فً إن    

ثم ترتا الرقائق فوق بعضها فتى  براتنلا  مواد الثرموسٌتنج )مواد التصلد بالفرارة( وتترك لتلؾ

مصقولتٌن تماما , وبتكثٌر الفرارة والضؽط  السمك المطلوا ثم توضع  لى قا دة مكبس بٌن صفٌفتٌن

  .كتلة رقائقٌة صلبة خالل طبقا  المادة مكوناٌنتشر الراتنج 

 ملٌا  التصنٌع  وتستخدم راتنلا  الفٌنوال  , المٌالمٌن , السٌلٌكون , االٌبوكسً والبولٌستر فً     

رطل/بوصة  2000,  1000 م بٌنما ٌختلؾ الضؽط بٌن177º,  150وتتراوح درلة فرارة المكبس بٌن 

راتنلا  الثرموسٌتنج كما ٌمكن للعامل  معدودة خاصة  ند استخدام مربعة وتستؽرق  ملٌة الكبس دقائق

المكبس وهً ساخنة لتبرد خارله. لما إتا كان  الراتنلا   الفنً اتا اتم الكبس بعناٌة ان ٌرفعها من

 وتلك بطول دورة االثاثالثرموبالستٌكٌة فانه ٌلزم تبرٌد صفٌفة المكبس قبل إزالة  المستخدمة من مواد

  .لضرورة إ ادة تسخٌنها قبل البدك فً إنتاج رقائق لخر  التشؽٌل

  Laminated Products منتجات الرقائق 5-4-8-2

المشبع المٌالمٌن ولا  ورق الفائط وللواح الفورماٌكا اكثر الرقائق إنتالا واستهالكا وٌنتج الورق ٌعد     

مملوك براتنج مونمر الفٌنول السائل  ورق الكراف  المشبع بالفٌنوال  وتلك بؽمس بكرا  الورق فً فوض

ثم تقطع إلى الفلم المطلوا كبسه , وفً الورق  فٌث ٌتشرا به فتى التشبع ثم ترفع منه وتترك لتلؾ

تتبع نفس الخطوا  ثم ترج كل الرقائق المطلوبة مع بعضها وتؽطى  الخفٌؾ الوزن التي ٌشبع بالمٌالمٌن

 فوقها  دة رقائق من ورق الكراف  ثم تؽطى الرصة بطبقة من المٌالمٌن لفماٌتها ثم ٌرج بلوح شفاؾ من

الوق  ,  ورق اإلزالة ثم صفٌفة من الصلا المصقول مع إمكانٌة وضع  دة رصا  داخل المكبس فً نفس

  .المطلوا وبعد فترة التماسك والتصلا تزال الرقائق وهً ساخنة وتقطع إلى الفلم
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الرسوما  وازشكال  ه وصالبته وإمكانٌة الطبع  لٌه بمختلؾوٌرلع شٌوع استخدام الورق لرخج ثمن    

النسٌج كالكانفا  والقطن مع راتنلا   , والى لانا ورق الفائط وللواح الفورماٌكا تستخدم لٌضا خٌوط

تا  العزم العالً مما ٌلعلها مناسبة لالستخدام فً صنا ة  االٌبوكسً والفٌنول لتكوٌن ازلواح الرقائقٌة

صنادٌق المصهرا  )الفٌوزا ( , لوفا  التوزٌع الكهربٌة , وبعض ازلواح ٌمكن  ل الكهربً ,للزاك العز

 لو إخضا ه لعملٌا  مٌكانٌكٌة إلنتاج التروس والكاما  تثقٌبه

 لفٌبرجاسا 5-4-8-3

المقو  , و ادة تشبع مادة  اللدائنمع نسٌج المادة المقوٌة فً  ملٌا  إنتاج  اللدائنٌةتستخدم الراتنلا     

وفلمه ونوع مادة الراتنج  االثاثمختلفة فسا نوع  التقوٌة بالراتنج قبل صبها فً القوالا بعدة طرق فنٌة

وٌستخدم تعبٌر ازلٌاؾ الزلالٌة )الفٌبرلالس( ؼالبا للداللة  لى القوالا   .والمادة المستخدمة للتقوٌة

تستخدم فٌه  فً التقوٌة رؼم لن هتا التعبٌر ٌشٌر إلى اإلنتاج التي لٌا كان نوع المادة المستخدمة المقواة

استخدام ازلٌاؾ الزلالٌة فً معظم  ازلٌاؾ الزلالٌة فً  ملٌة التقوٌة , وٌبدو لن تلك ٌرلع إلى شٌوع

ا  المقواة هٌاكل السٌارا  , فشو اللدائنٌة االثاثومن   .المقواة مقارنة بؽٌرها من مواد التقوٌة االثاث

 العصً المستخدمة فً رٌاضة القفز بالزانة , مقاطع الطائرا  , خوتا  السالمة ازسطح واللدران ,

 والقوارا

 

 أنواع اللدائن 5-5

التدً تسدتخدم  اللددائنما ٌلً بعدض لندواع تعدد  طرق إنتالها ولصنافها, وفٌو اللدائنتعدد  لنواع 

فً  ملٌا  تصنٌع لثاث الشارع وازكشاك والمفال التلارٌة وؼٌرها. وهً ممٌدزة فدً خصائصدها 

 وتركٌبها الكٌمٌائً. وهت  ازنواع التً سنقوم باستعراضها هً:

 

 : Thermoplasticاللدائن المطاوعة للحرارة / اوال

الفالة الصلبة إلى السدائلة وٌكدون لهدا وهً تا  صفا  متؽٌرة بتكثٌر درلة الفرارة. إت تتفول من 

القدرة  لى استرلاع فالة الصدالبة فدً الشدكل بعدد زوال المدؤثرة الفدراري, وقدد تدم اسدتؽالل هدت  

الخاصٌة بتصنٌع مواد مختلفة مثل طرق الربط والسطوح الدائرٌة فً لثاث الشدارع بتقنٌدا   الٌدة. 

 :وتمتاز لصنافها بانتشارها الواسع صنا ٌا  ولهمها

 

 : Poly Vinyl Chlorideالبولً فٌنٌل كلوراٌد ل/ 

, وهو نوع شائع للدائن الؽٌر متبلورة. فهو متٌن, خفٌؾ, ومقداوم (PVC)مركا  ضوي ٌرمز له 

للماك. فٌث تمنفه ترا  الكلور المفلوزة فً العمود الفقري للكربون خصائج متانة  الٌة. ولهتا 

المركا مركبا  كٌمٌائٌة تمنفه قوة انكماش  الٌة وقددرة  لدى تفمدل الظدروؾ المناخٌدة الفٌزٌائٌدة 

سً وؼٌرها. فهو ٌستخدم فً تصنٌع الوفدا  الخارلٌدة كازثداث وازكشداك كالمطر واإلشعاع الشم

الخ, فٌث ٌزٌد من قدرة تفملهدا للظدروؾ المناخٌدة المصدافبة للمكدان والفضداك  …وتراكٌا إنارة 

المفٌط بتلك الوفدة. فعلى سبٌل المثال تصنع من هتا المركا مضال  مواقؾ الفافال  لما تفملده 
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ٌئدً فٌزٌدائً وكٌمٌدائً وٌسدمح للوفددا  ازخدر  المكوندة للنمدوتج ازصدلً هت  الوفدة من  بد  ب

بكسددا بقٌددة المددواد لتضددفً للمنددتج لمالٌددة لكبددر لددد  المتلقددً, فالمظلددة المقاومددة للظددروؾ البٌئٌددة 

المختلفة توفر فماٌة كافٌة للمواد التً صنع  منها بقٌة الوفدا  كالمصدابٌح وازسدالك الكهربائٌدة, 

 امٌم ازخر  ٌوضع الهاتؾ داخل مضلة موقؾ الفافلة.وفً بعض التص

 

 : Poly Propyleneالبولً بروبلٌن ا/ 

, وٌعطً الكلور للعمود الفقري للكربون قوة موازنة فدً اللزٌئدا , (PP)مركا  ضوي ٌرمز له 

 فهددو قابددل للتلٌددٌن بددالفرارة وٌعطددً خصددائج المتانددة والمقاومددة كٌمٌائٌددا  وفٌزٌائٌددا . وٌسددتخدم هددتا

المركا لصنا ة طرق الربط المختلفة لما ٌفمله من خصائج متانة وقابلٌة فً الشد والضؽط, فهو 

فعال  ند ازوزان الثقٌلة كالزلاج والنوافت, وٌعطً قوة تماسك  ن التفرٌك كدً ال ٌؽٌدر مدن لبعداد 

ً ونوافدت الوفدا  المستخدم فٌها. وٌمكن استخدامه فً إنتداج وفددا  لثداث الشدارع وازثداث الدداخل

 المبانً وازكشاك لخصائصه المتعددة لما تتفمله هت  الوفدا  من استهالك بشري.

 

 : Poly Styreneالبولً ستاٌرٌن ج/ 

, وتعطددً ترا  الكلددور للعمددود الفقددري للكربددون فالددة  شددوائٌة (PS)مركددا  ضددوي ٌرمددز لدده 

ائج العدزل الفدراري متزنة, فهو ؼٌر متبلور, وشفاؾ. وٌستخدم  لى نفدو واسدع لصدالبته وخصد

العالٌة, وٌتمٌز لٌضا  بسهولة قولبته  ند اإلنتاج. وٌمكن استخدامه بدال  من الزلاج فً نوافت المبانً 

وازكشاك لشفافٌته وقابلٌته فً العزل الفراري فً الظروؾ المختلفة. وٌتمتع هتا المركا بمقاومتده 

, وكٌمٌائٌدة للظروؾ البٌئٌة التً ٌتعرض لهدا الزلداج مدن فٌزٌائٌدة كد الفرارة صدٌفا  والبدرودة شدتاك 

كازمطار الفامضدٌة وؼٌرهدا. وتعطدً متانتده قدوة ضدد فددوث اللرٌمدة وتمنفده  مدرا  طدوٌال  فدً 

 االستهالك.

 

 : Polymethal Methaerylateالبولً مٌثال مثٌرلٌ  د/ 

ٌددخل فدً , وٌعرؾ لٌضا  باسم العالم ازمرٌكدً الدتي اكتشدفه. (PMMA)مركا  ضوي ٌرمز له 

 تركٌبه المطاط التي ٌسمح بتكوٌن سالسل لكثر متانة بواسطة لزٌئا  المطاط.

المنفعة الكبر  لهتا المركا إنه ٌضم قوة صالبة  الٌة التً تمنفه إٌا  مركبا  ازسترٌن. وبالرؼم 

من ثمنه الباهض بسبا المادة المصدنعة لده والتدً تتكدون مدن مدرفلتٌن لتقوٌدة صدفاته مدن الصدالبة 

الصالدة والتماسك, إال لنه ٌستخدم بكثرة فً از مال المدنٌة والعمارة الفدٌثدة وبعدض الصدنا ا  و

مركا  ازل للكهربائٌة فهو ٌستخدم فدً صدنا ة ازنابٌدا التدً تددخل فدً  وٌعدالعسكرٌة وؼٌرها. 

المتانة,  مهامها الوقاٌة من الكهربائٌة. وٌمكن استخدامه فً صنا ة لبدان ازكشاك بمواصفا   الٌة

فهو لٌد ضد اللرٌمة لمقاومته العالٌة, إضافة إلدى قدرتده فدً العدزل الكهربدائً ممدا ٌقدوي خدواج 

البدن ضد الشرارا  التً قد تؤدي بالوفدا  الداخلٌة والخارلٌة للكشك. وهدت  الخاصدٌة ضدرورٌة 

هربائٌددة مددن لهددت  ازكشدداك بسددبا موقعهددا فددً الفضدداكا  الخارلٌددة والتددً قددد تتددكثر بالشددرارا  الك

 ازسالك المفٌطة بسبا ازمطار لو العبث الؽٌر مقصود.
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 : Thermoset Polymersثانٌاً/ اللدائن المتصلبة بالحرارة 

وهً التً تتصلا بفعل الفرارة والضؽط لتكخت شدكال  معٌندا  ال ٌمكدن تؽٌٌدر , لي إنهدا ال تلدٌن مدرة 

شددابك اللزٌئددا  والسالسددل المكونددة لبنٌتهددا لخددر  بتعرضددها للفددرارة. وتمتدداز هددت  المددواد بتعقددد وت

الداخلٌة فضدال   دن صدالبتها ورداكة توصدٌلها الكهربدائً والفدراري و ددم توبانهدا فدً العدٌدد مدن 

المتٌبا  الشائعة وتدخل فً إنتاج مواد االستخدام المنزلً وبعض قطع ازثاث الخارلٌدة والداخلٌدة. 

 ومنها:

 : Poly Urethaneالبولً ٌورٌثان  . ل

, ٌندتج  دن طرٌدق إزالدة ترة هٌددرولٌن مدن هٌددروكربون. (R)مركا  ضوي ٌرمدز لده بدالرمز 

هتا المركا صلد  ٌعدوهو مركا متصلا بالفرارة وٌكون صلٌا راتنلً من مركبا  الٌورٌثان. 

وتتمتع اللزٌئة الوافدة بقوة هائلة. وٌستعمل بشكل واسع فً لشكال متعددة مثل التعبئة والتؽلٌؾ لو 

ل الكهربائً لو الفراري فً الثاللة, الملمدة, البٌو . وٌستخدم هتا المركا فً صنا ة لبدان العز

ازكشاك لٌضفً  زال  كهربائٌا  وفرارٌا  مالئما  فً البٌئة المكانٌة المصافبة للكشك, فهو ٌوفر  زال  

كهربائٌددا  ضددد  ضددد الفددرارة الزائدددة والتددً تددؤثر فددً وفدددا  البٌئددة الداخلٌددة للكشددك, لٌضددا   ددزال  

لٌضدا  اكتشدف  لندواع لدٌددة مدن و سبا المطر لو العبدث الؽٌدر مقصدود.الشرارا  التً قد تفصل ب

 لم تدخل فً لي من التصنٌفا  منها: اللدائن

 

 

 المظًك : اللدائن . ا

وتسدمى البددولٌمرا  المضدٌئة, والتددً تعطددً  (B.B.V)ً اكتشددؾ فدً مركبددا  اللددائنالمركددا  اهدت

إشعا ا  واضفة للعٌان  ند مرور تٌدار كهربدائً فٌهدا, وٌمكدن تفوٌدل مدادة البدولٌمر إلدى طبقدا  

خفٌفددة لدددا  ممددا ٌلعلهددا تا  اسددتخداما  متعددددة, مثددل صددنا ة شاشددا  التلفزٌددون لو الكومبٌددوتر, 

اتددؾ نقالددة رخٌصددة الددثمن, و نددد شددفن وٌمكددن طٌهددا وفملهددا فددً فقٌبددة ٌدوٌددة, لو فددً صددنا ة هو

الصفائح المصنو ة من هت  المادة بالطاقة الكهربائٌة  ن طرٌق نضٌدة تتفدول إلدى مدا ٌشدبه شاشدة 

 رض سٌنمائٌة. لما  ن االستخداما  الخارلٌة ٌمكن له لن ٌدخل فً صنا ا  العالما  المرورٌة 

ثداث الشدارع, وإدخالهدا فدً تصددامٌم فدٌثدة التصدمٌم, واسدتخدامه فدً إضدافة بعدض اإلطدراك  لدى ل

 فً ازكشاك. فهً رخٌصة الثمن, وتو تكثٌر  الً  ند المتلقً. االثاثلوفا  اإل الن  ن 

 
 اللدائنٌةتطبٌقات حدٌثة للمنتجات  5-6

فً  صرنا الفددٌث نتٌلدة التقددم العلمدً والتطدور التقندً ات اصدبح  اللدائنٌةتطور  صنا ة المواد 

لددٌس فقددط تؽٌٌددر خددواج بددولٌمر معددٌن وانمددا اٌضددا صددنا ة بددولٌمرا  الؼددراض معٌنددة  بامكددان الكٌمٌددائٌن

وبخدواج ممٌدزة, ات ٌددتم تلدك بتؽٌٌدر طرٌددق تكدوٌن السالسدل فددً البدولٌمرا  وبالتدالً فقددد اصدبف  المددواد 

تددددخل فدددً معظدددم الصدددنا ا  وباشدددكال وصدددور مختلفدددة وتعددددد انوا هدددا وتنو ددد  اسدددتعماالتها  اللدائنٌدددة

تها ات ابتكر العلماك خالل ثمانٌنا  القرن العشرٌن اول بالستٌك موصل  ملً وهو خالفا لالنواع واستخداما

االخر , ٌمكن ان ٌفمدل تٌدارا كهربائٌدا كمدا ٌمكدن اسدتعمله موصدال للكهربداك فدً البطارٌدا  وفدً شدبكا  

الددزاك المكونددا   االسددالك, واالنسددلة التددً تقدداوم االسددتاتٌة )التشددوٌش( لتكددون  ونددا كبٌددرا فددً كثٌددر مددن
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الى تلك بالستٌك الفٌنٌل لتؽطٌة شاشة الهواتؾ كونده شدفافا  باإلضافةاالساسٌة للهواتؾ النقالة فٌث استخدم 

 طبٌعٌا وصلبا . 

فً تطبٌقا  لدٌدة خالل التسعٌنا  من القرن العشرٌن وبداٌة القرن الوافد والعشدرون  اللدائندخل 

فدٌثة العهد فً ملال البصرٌا  وقد دخل  االسواق  اللدائنٌةالعدسا  باستخدامها فً ملال العدسا , ات ان 

لتفدث تؽٌٌرا نو ٌا  فً السوق العالمٌة, وقد تطور  هدت  العدسدا  بشدكل كبٌدر بفٌدث نافسد  الزلداج فدً 

%( مدن المدالً السدوق العالمٌدة وهنداك ثمدة اندواع رئٌسدٌة مدن 90الوزن والمتانة وقد اصبح الٌوم تشكل )

 هً: اللدائنٌةالعدسا  

الشفافة: والتً ٌمكن استخدامها فً شاشة العرض لهواتؾ لتكبٌر مفتوٌاتها مدن  اللدائنٌةالعدسا   -1

 )اٌقونا  وكتابة ارقام او فروؾ(.

القابلة للتلوٌن بنسا  الٌة: والتً ٌمكن استخدامها فدً لوفدة االزرار والمفداتٌح  اللدائنٌةالعدسا   -2

لتكبٌر االرقام والفروؾ لتسدهٌل  ملٌدة اسدتخدامها مدع ولدود الضدوك الخلفدً لدالزرار ولتكثٌدؾ 

 اللانا اللمالً.

لفدروؾ العالٌة الضؽط: والتدً ٌمكدن اسدتخدامها فدً لوفدة االزرار واالرقدام وا اللدائنٌةالعدسا   -3

 باالضافة لتفملها مقدار ضؽط االزرار المستخدمة باستمرارٌة بدون تلؾ.

الفوتوكرومٌددة)التً تتؽٌددر تبعددا للضددوك(: والتددً ٌمكددن اسددتخدامها فددً الشاشددة  اللدائنٌددةالعدسددا   -4

ولوفة المفاتٌح بكونها تتؽٌر تبعا للضوك الضفاك لمالٌدة اظهارٌدة  ندد تشدؽٌل الهداتؾ باالضدافة 

 التكبٌرٌة. الى وظٌفتها

(: وهو افدث مدا توصدل  الٌده صدنا ة العدسدا  poly carbonate دسا  البولً كربونا  ) -5

 فٌث ٌتمٌز بخفة وزنه ومتانة ) دم قابلٌته للكسر فتى بالمطرقة(.  اللدائنٌة

 

 Bell Labsفدً مختبدرا  زٌدروكس و  اللددائنومدن التطبٌقدا  التقنٌدة التدً الراهدا العلمداك  لدى 

طرقا الستخدام المواد العضوٌة بددال مدن السدلٌكون فدً بنداك العناصدر االلكترونٌدة وٌمكدن معاللدة مثدل هدت  

المدرن وبددا   اللدائن لى  اثاثالمواد  ند درلا  الفرارة العالٌة, مما سٌمكن الشركا  المصنعة من بناك 

البا ددث الضددوئً العضددوي  مددع تقنٌددة ثنددائً اللدائنٌددةباسددتخدام المددواد  Dut pontشددركة زٌددروكس و 

(OLED( )Origanic light emitting diode( والترانسدددتورا  العضدددوٌة )Transistors 

organic( لبنددداك شاشدددا  مرندددة وهدددً مسدددتعملة فدددً بعدددض الهواتدددؾ النقالدددة مثدددل هددداتؾ )I- meat .)

وتتمتدع  تلدا المن( من انتاج مواد بالستٌكٌة تسدتعمل كؽطداك او هٌكدل للكثٌدر مدن IBMواستطا   شركة )

الخطددا, تعددرض المنتلددا  للصدددما  او االسددتخدام بخاصددٌة المرونددة اٌضددا ات ال دا ددً للخددوؾ مددن فالددة 

تكون ارخج من المواد المبٌنة  لى السٌلٌكون التً تفتداج الدى ؼدرؾ  اللدائنٌةباالضافة الى ان هت  المواد 

ع مواد بالستٌكٌة تمتاز بسدهولة تفللهدا  نهدا نظٌفة وبٌئة خالٌة من الؽبار وٌتكر ان العلماك تمكنوا من تصنٌ

اتا ابتكدر  شددركة فداكس للبفددوث والتطدوٌر بندداكا  لدى طلددا مدن شددركة موتدورال لصددنا ة الهدزة الهدداتؾ 

النقال, مادة من البولٌمر تٌدو كؽٌرها من اللدائن لكنها تتفلدل فدً التربدة  ندد االسدتؽناك  نهدا وصدنع ؼطداك 

من بترة  باد الشمس ات تتؽت  هت  البولٌمرا   لى النترا  التً تتكدون  هاتؾ نقال ٌفتوي  لى بولٌمرا 

 ند التخلج من هتا الؽطاك, وان "هت  المادة لدنة قادرة  لى التفلل البٌولولً تمامدا وؼٌدر سدامة" وٌمكدن 
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هدور ان تكون صلبة او مرنة الشكل, وان هت  المادة سٌتم تصنٌعها تلارٌا فً الهدزة الهواتدؾ النقالدة مدع ظ

 اللٌل الرابع من الهواتؾ. 

لطبٌعة تشدكٌله فدً صدور مختلفدة ولخفدة  لإلنسانمن اكثر المواد المصنعة نفعا  اللدائنمما تقدم فان 

لتفدل مفدل الزلداج كونده اقدل هشاشدة وؼٌدر ضدار لللسدد,  اللددائنصنع رقدائق شدفافة مدن  وإلمكانٌةوزنه 

تمتدداز بنمداتج مختلفددة بعضددها ٌشددبه الرخددام والخشددا بددل  اللدددائنالددى ان االسددطح المصددنو ة مددن  باإلضدافة

وٌمكن تشدكٌله بفٌدث ٌعدوض  دن كثٌدر مدن المدواد الطبٌعٌدة الدى لاندا انده سدهل التنظٌدؾ وٌقداوم الخددش 

قطدع ازثداث والتبقع وامكانٌة صٌاؼته بالوان متعددة كثٌرة, وخٌر مثال  لى تلك ما متوفر فً االسواق مدن 

 اخرالٌة لكافة المواد الطبٌعٌة او الرموز. وبكافة االلوان وبتقنٌة

وٌمكن للبالستٌك افتواك الدوائر المتكاملة التً تفتوي  لى االؾ الترانزسدتورا  داخلده فماٌدة لهدا 

دون ان تسددبا فددً  رقلددة سددرٌان التددرددا  والمولددا  الكهرومؽناطٌسددٌة التددً تعمددل  لددى اساسددها اؼلددا 

او  صددر الثددورة  اللدددائنلددتلك ٌمكددن تسددمٌة العصددر الفدددٌث بعصددر االلهددزة الفدٌثددة ومنهددا الهدداتؾ النقددال 

 .اللدائنٌةات لم ٌكن االنسان ٌستطٌع تفقٌق تلك االنلازا  والتطورا  الفدٌثة بدون ولود المواد  اللدائنٌة

 

 تقنٌات ربط اللدائن 5-7

مٌر الملولبدة تتم  ملٌة ربط اللدائن مع بعضها ومع بعض المعادن ازخر  بوسداطة البرشدام والمسدا

اللدائنٌدة فضدال  دن  االثداثوالمشابك المعدنٌة وٌعد البرشام ؼٌدر النافدت لو المشدابك وسدائل لٌددة فدً وصدل 

 اللواصق المستخدمة مثل البولً استرا  واالٌبوكسٌدا .

و لددى سددمكه  االثدداثوتسددتخدم المثبتددا  المٌكانٌكٌددة بكددل لنوا هددا مددن فٌددث المتانددة المطلوبددة مددن 

ومظهددر  وافضددل  ملٌددة لتفدٌددد طرٌقددة الوصددل المقاسددٌة هددً طرٌقددة الختبددار تلمٌددع القطعتددٌن اللدائنٌددة 

والمعدنٌة ومعرفة االنكماش والتمدد الفراري لكل منهما. وهناك طرائق لخر  فً ربط اللددائن مدع بعضدها 

ٌوضددح طرائددق الددربط المختلفددة  (2-5كددالربط بالتعشددٌق المنزلددق والثابدد  والكددبس وؼٌرهددا والشددكل رقددم )

 للدائن.

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 ٌوضح طرائق ربط اللدائن (2-5شكل ) 
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االثاث أنواع  

 

 

 اهداف الفصل

 يهدف الفصل الى:

 تعرٌف الطلبة بأنواع األثاث وطبٌعة كل نوع منها وما هً استخداماته واألماكن التً ٌوظف فٌها. .1
نوع من أنواع األثاث وما هً أهمٌة ووظٌفة كل  تمكٌن الطلبة من التعرف على األجزاء األساسٌة لكل .2

 جزء.
نوع األثاث  بأجزاءوكٌف ترتبط المقاسات  األثاث،القٌاسٌة لكل نوع من أنواع  باألبعادتعرٌف الطلبة  .3

 واجزاءه األخرى لتشكٌل الكل العام.
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 تمهيد: 6-1
وبقٌت قطع األثاث الربٌسٌة متشابهة فً أشكالها وأنواعها  ،احتاج اإلنسان إلى األثاث منذ أقدم األزمنة    

ووظابفها على مر العصور، ومع أن مظهرها العام لم ٌتبدل كثٌراً فقد تبدلت أنماطها وطرزها وزخارفها 

وأسالٌب صنعها بٌن عصر وآخر ومكان وآخر، فاألثاث جزء من البٌبة التً ٌكونها اإلنسان لنفسه، وٌعكس 

نظرة اإلنسان إلى شؤونه المعاشٌة ومستوى تطوره فً كل زمان ومكان، شأنه فً ذلك شأن تارٌخ األثاث 

العمارة والطراز )األزٌاء(. وقد طورت الحضارات المختلفة أنواعاً كثٌرة من طرز األثاث وأنماطه والمواد 

ون األخٌرة، وعلى شأن كبٌر فً هذا المجال وخاصة فً القر اوربوالتقنٌات المستعملة فً صناعته، وكان أل

العكس من ذلك فإن بعض أجزاء آسٌا لم تستعمل المقاعد والكراسً والسرر، كما لم تستعمل بعض األثاث 

المعد لحفظ األشٌاء، ألن الناس فً تلك المناطق اعتادوا النوم والجلوس والراحة على أرض أو أرضٌة فرشت 

البوادي والمناطق الصحراوٌة. فاألثاث فً هذه بالبسط والزرابً والسجاد والحشٌات وغٌرها، وخاصة فً 

الحضارات ٌختلف كثٌراً عن األثاث العربً اإلسالمً وكان تطوره مغاٌراً لخط تطور الحضارات األخرى. 

وعلى كل حال فقد شاع الٌوم استعمال األثاث التقلٌدي الغربً حتى عّم العالم، وكثٌراً ما ٌعدل هذا األثاث 

 .تٌاجات اإلنسانٌة المتنوعةاالحوٌكٌف تمشٌاً مع 

ٌتألف األثاث عادة من قطع أساسٌة وقطع مخصصة لوظابف معٌنة، وقد ٌكون األثاث شبه ثابت أو قابالً     

 كالكراسًللتحرٌك والنقل. وتصنف قطع األثاث بحسب الوظٌفة إلى قطع معدة للراحة واالستناد والحمل. 

لحفظ والَخْزن كالصنادٌق والتخوت واألصونة والخزابن ، وقطع معدة لواالسرة والطاوالت  والكنبات

 .والمكتبات

جاء نتٌجة  األنواع،ان هذا التنوع فً طبٌعة وتصمٌم األثاث وتنوع الوظابف التً ٌقدمها كل نوع من هذه     

بات ما بٌن متطلبات فردٌة خاصة الى متطللتطور الحٌاة اإلنسانٌة وتطور متطلباتها واختالف هذه المتطلبات 

 اجتماعٌة تشترط حٌاة الفرد ضمن جماعات تتداخل اهتماماتها مع اهتمامات ومتطلبات الفرد.

ان تطور الحٌاة اإلنسانٌة ولد تغٌرات على مستوى الفرد والجماعة، وهذه التغٌرات لم تكن على مستوى      

التطور الحضاري والعلمً والفكري فقط، وانما على المستوى االجتماعً والنفسً. فلم ٌعد االنسان ٌرى نفسه 

فقط، وانما اخذت هذه التغٌرات  على انه فردا فً مجموعة ٌقوم بمهام معٌنة لخدمة نفسه والمجموعة

والتحوالت تتشعب الى اطر رؤٌة الفرد لذاته بانه انسان له متطلبات خاصة وذوق خاص. وٌرغب بان ٌراه 

 الناس االخرون بالضورة التً ٌرغب بان ٌعرضها للناس.

وط التً ٌنبغً ان وهنا فان هذه المتطلبات الجدٌدة التً تولدت فً عقل االنسان فرضت علٌه نوع من الشر     

تتوفر لكً ٌعزز من صورته الفردٌة داخل المجتمع. فنشات متطلبات جدٌدة، ومن أهمها تنوع الفضاءات التً 

أنواع جدٌدة من األثاث  نشأتوظٌفة معٌنة،  ألداءٌحٌا فٌها، ونتٌجة لتنوع هذه الفضاءات وتخصٌص كل منها 

 الوظٌفة التً ٌقدمها الفضاء. تناسبا مع نوع الفضاء الذي توجد فٌه وتناسبا مع

أنواع متعددة، فالكرسً على سبٌل له من األنواع التً قد ال فنرى ان كل نوع من أنواع األثاث وجدت له     

ٌمكن عدها، والطاوالت، واالسرة، والخزانات والرفوف، كل منها اصبح له أنواع مختلفة تختلف باختالف 

 الفضاء المصنعة من اجله.الوظٌفة التً تقدمها وتختلف باختالف 

كما ان تنوع مجاالت الحٌاة اإلنسانٌة ما بٌن المنزل والعمل والراحة، ونشوء التخصصات العلمٌة والمهنٌة،     

ونشوء المؤسسات الصناعٌة والتجارٌة، كل ذلك اوجد أنواعا جدٌدة من األثاث، وقد تكون الطبٌعة الوظٌفٌة 

اال ان تنوع الفضاءات فرض تحوالت فً بنٌتها القٌاسٌة، فاختلفت فً لالثاث هً ذاتها )الكرسً للجلوس( 

المقاسات واالبعاد، ونشات تحوالت على بنٌة األثاث تناسبا مع التحوالت فً بنٌة الوظٌفة انطالقا من التغٌر فً 

ظف فٌه قطعة طبٌة الفعالٌة التً ٌقوم بها االنسان فً تعامله مع األثاث وانطالقا من السٌاق البٌبً الذي تو

األثاث.  ومن ثم، فان طبٌعة التحوالت والتغٌرات فً طبٌعة الهٌبة الشكلٌة لالثاث كان انطالقا من إٌجاد حلول 
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للمشاكل التً بدات تواجه االنسان فً حٌاته المتطورة والمتغٌرة والمتجددة، وكانت تلك التغٌرات وعملٌات 

وظابف جدٌدة تناسبا مع تلك التغٌرات وحال للمشكالت التً  التجدٌد المستمرة فً طبٌعة ما ٌقده األثاث من

 تولدت بتطور الحٌاة اإلنسانٌة.

حٌاة االنسان، وهو ٌعكس الكثٌر من المتطلبات العملٌة فاالثاث احد العناصر األساسٌة والمهمة المرافقة ل     

حضارٌة واالجتماعٌة والفردٌة، والنفسٌة، وعلٌه فان مصممً ومصنعً األثاث ٌنبغً ان ٌواكبوا التطورات ال

 لتكون قطع األثاث متناسبة مع رغبات ومتطلبات انسان العصر.

  chairالكرسي  6-2

الكرسً هو قطعة اثاث ذات سطح مرتفع ٌستخدم عادة لجلوس فرد واحد.     

ومسند ظهر. وقد ٌتكون الكرسً من  أرجلوعادة تستند الكراسً على أربعة 

واشكال مختلفة تبعا لنوع الفكرة التصمٌمٌة التً ٌبغً المصمم  أرجلثالثة 

تنفٌذها. وتصنع الكراسً من مواد مختلفة تتراوح ما بٌن الخشب والمعادن 

والمواد الصناعٌة مثل اللدابن. وقد تحتوي الكراسً على أنواع من التنجٌد او 

الكراسً فً  تكون منجدة )سواء كان المقعد فقط او منجدة بمجملها(. وتستخدم

غرف المكتب  الطعام،غرف  المعٌشة،العدٌد من غرف المنزل )غرف 

 الحكومٌة،المنزلً... وغٌرها(. وتستخدم الكراسً فً المدارس والمكاتب 

 والكثٌر من مواقع العمل والنشاط اإلنسانً الٌومً.

 تاريخ الكرسي 6-2-1

م من انه كان لعصور عدة ٌعبر عن مضمون استخدم الكرسً منذ ما قبل العصور الوسطى، وعلى الرغ    

رمزي للتعبٌر عن الحالة التً ٌمثلها الفرد بدال من ان ٌكون مجرد أداة لالستخدام العادي )الجلوس(. وال زال 

الكرسً ٌستخدم كرمز للسلطة، او للحالة التً ٌمثلها الفرد، فهناك كرسً الملك او النابب او المدٌر او غٌرها 

تتمثل بوجود كرسً ٌشغله الفرد لٌتسلم منصب معٌن.وكان حكام الحظارات القدٌمة  من المناصب التً

 تخصص لهم كراسً تمثل منصبهم ووضعهم للداللة على اهمٌتهم. كما فً االشكال التالٌة:

         
لم تصبح الكراسً متوافرة لالستخدام الٌومً من قبل االفراد العادٌٌن اال حتى القرن السادس عشر، وقبلها     

دة فً الحٌاة الٌومٌة آنذاك، كان الناس ٌجلسون على صنادٌق او مقاعد بسٌطة، والتً كانت تمثل المقاعد المعتا

كرسً ( ٌوضح 1-6شكل )
االمٌرة "سٌتامون" فً 

 المرحلة الفرعونٌة

كرسً ( ٌوضح 2-6شكل )
" ام الفرعون "هٌتافورٌس

 "خوفو"

كرسً ( ٌوضح 3-6شكل )
 430من المرحلة الٌونانٌة 

 قبل المٌالد
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والكراسً او المقاعد التً بقٌت محافظا علٌها من تلك الفترات كانت محدودة جدا. ومعظم هذه النماذج كانت 

 الملوك واالمراء. كما فً االشكال التالٌة: حقبات  الكنسٌة المسٌحٌة للحقبات

            
   

فالكرسً كما ٌبدو، كان موجودا منذ العصور المصرٌة القدٌمة، وكانت فً تلك المرحلة مغطاة بالقماش او     

الجلود او الفراء.وكانت مصنوعة من الخشب المحفور، وكانت اقل طوال بكثٌر من كراسً الوقت الحاضر. 

ر القدٌمة تمتاز بمواصفات غنٌة سم. وكانت الكراسً فً مص 25وكانت مقاعد الكراسً ال ٌتجاوز ارتفاعها 

فً صنعها تمنحها الفخامة والعظمة. وكانت غالبا ما تصنع من خشب االبنوس وتطعم بالعاج، او تصنع من 

الخشب المحفور والمطعم بالذهب. وكانت هذه الكراسً غالبا ما تغطى بمواد ثمٌنة، تنقش على سطوحها أنماط 

ت ارجل هذه الكراسً عبارة عن اشكال الرجل وحوش محفورة بدقة زخرفٌة غاٌة فً الروعة، وغالبا ما كان

 عالٌة.

اما فً الصٌن فان الصور األولى للكراسً كانت من خالل الجدارٌات والشواهد البوذٌة، وكان استخدام     

الكراسً فً ذلك الوقت نادرا جدا.اذ غالبا ما كان الصٌنٌون فً العصور القدٌمة ٌجلسون على األرض. ولم 

ٌصبح استخدام الكراسً شابعا فً الصٌن اال فً القرن الثانً عشر. وٌختلف الباحثون حول األسباب التً 

جعلت الصٌنٌٌن ٌستخدمون الكراسً، واكثر النظرٌات شٌوعا التً توضح ذلك، تقول: ان الكرسً اصبح شابعا 

أواسط اسٌا فً ذلك الوقت.  فً األثاث الصٌنً األصلً، هو انه تطور عن ستوالت التخٌٌم التً جاءت من

وٌقال انها جلبت الى الصٌن من قبل المبشرٌن المسٌحٌٌن فً القرن السابع للمٌالد، وانه وصل الى الصٌن 

بوصفه اثاث رهبانً بوذي. وفً الصٌن المعاصرة، على العكس من الٌابان وكورٌا، فانه اصبح من غٌر 

 المعتاد الجلوس على األرض.

فان الفضل ٌعود الى عصر النهضة فً ان الكرسً لم ٌعد حكرا على الطبقات الحاكمة او اما فً أوروبا     

األثرٌاء من الناس، وانما اصبح فً متناول عامة الناس، واصبح قطعة اثاث متواجدة فً كافة البٌوت. ونجد ان 

 والفنٌة.الكرسً على مستوى الطراز والتصمٌم اصبح ٌتغٌر كل سنة تناسبا مع التطورات الفكرٌة 

كرسً كنسً ( ٌوضح 4-6شكل )
 ٌستخدم للصالة

 كرسً امٌري من مرحلة  عصر النهضة( ٌوضح 5-6شكل )
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أصبحت الكراسً عنصرا متعارف علٌه فً المنازل االمرٌكٌة، وعادة ما كان هنالك  1880وفً العام      

كرسً واحد لكل فرد من افراد العابلة. اذ وجدت فً الثالثٌنٌات من القرن التاسع عشر معامل ومصانع 

اء الكراسً التً ٌستطٌعون الدفع فً مختصة بتصمٌم وتصنٌع األثاث، مما أتاح للعوابل االمرٌكٌة فً اقتن

 مقابلها. وفً ظل الثورة الصناعٌة أصبحت الكراسً اكثر توافرا للفرد العادي.

 أنواع الكراسي 6-2-2

تتعدد وتتنوع الكراسً فً طبٌعتها التركٌبٌة والشكلٌة، انطالقا من تنوع استخداماتها وتنوع اغراضها     

عن تنوع مهام وفضاءات االنسان، وذلك التنوع هو تنوع نابع من تنوع  الوظٌفٌة، اذ ان التنوع كان ناتجا

الحاجة اإلنسانٌة، ومحاولة إٌجاد حلول لتلك الحاجات انطالقا من إٌجاد كراسً تفً باغراض الحٌاة الٌومٌة. 

 وهً كالتالً:

 (.stoolالكرسً الذي ال ٌكون لدٌه مسند للظهر او مساند ٌدٌن هو )ستول 

            
 (.armchairوالكرسً الذي ٌحوي على مساند للٌدٌن هو )كرسً بمساند ٌدٌن 

  

والكرسً المنجد بأكمله وٌحتوي على نظام تعدٌل الظهر والجزء الخاص بإسناد القدمٌن ٌسمى )ركالٌنر  

recliner.وهو مصمم إلٌجاد نوع من االسترخاء والراحة اثناء الجلوس .) 

 ستول-كراسً المسماة ال( ٌوضح بعض أنواع 6-6شكل )

 ( ٌوضح بعض أنواع الكراسً ذات مساند الٌدٌن7-6شكل )
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ٌسمى )مقعد(، او فً الطابرات ٌسمى )مقعد والكرسً المثبت بشكل دابم فً المسارح او القطارات         

 الخطوط الجوٌة(.

 
 ( مثل سرج الدراجة الهوابٌة او الدراجة النارٌة.saddleوالكرسً الذي ٌستخدم للركوب هو )سرج     

       
( او كرسً السٌارة الخاص باألطفال هو carseatوالكرسً المستخدم فً السٌارات هو )كرسً السٌارة 

 (.babyseat)كرسً الطفل 

 ( ٌوضح بعض كراسً الرٌكالٌنر8-6شكل )

 ( ٌوضح بعض أنواع المقاعد المستخدمة فً القطارات والمسارح والطابرات9-6شكل )

 السروج المستخدمة فً الدراجات الهوابٌة والنارٌة( ٌوضح بعض أنواع 10-6شكل )
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( او الكرسً المدولب، وهو ٌستخدم wheelchairوالكرسً الذي ٌحوي العجالت ٌسمى )كرسً المقعدٌن 

 لالفراد غٌر القادرٌن على السٌر.

                 
 ( .swingوالكرسً الذي ٌعلق بواسطة حبال او سالسل معدنٌة هو )ارجوحة        

            

 ( ٌوضح كرسً السٌارة وكرسً الطفل الخاص بالسٌارة11-6شكل )

 ( ٌوضح بعض أنواع كراسً المقعدٌن )الكراسً المدولبة(12-6شكل )

 ( ٌوضح بعض أنواع الكراسً المستخدمة فً االراجٌح13-6شكل )
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وشهد القرن العشرٌن استخداما متزاٌدا للتكنولوجٌا فً تصمٌم وتصنٌع الكراسً، ووجدت أنواعا من الكراسً 

 Slumberمثل الكراسً المعدنٌة والكراسً ذات االرجل الحدٌدٌة والكرسً المسمى )لم تكن متواجدة سابقا، 

Chair ( كما فً الشكل ،)14-6(، والكراسً اللدابنٌة المقولبة، كما فً الشكل ) 13-6( )كرسً االستلقاء ،)

والكراسً 

 العضوٌة

وغٌرها 

 كثٌر.

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وانتجت الحركة الحدٌثة التً ظهرت فً ستٌنٌات القرن العشرٌن أنواعا جدٌدة من الكراسً مثل )كرسً   

-6(، شكل ) bean bags -(، وكرسً )كٌس البازالء16-6( شكل )the butterfly chair-الفراشة 

 (.18-6(، شكل )egg-shaped pod chair -(، وكرسً )شكل البٌضة17

            
وكراسً  plywoodكما ان التطورات التكنولوجٌة قادت الى إٌجاد أنواع من كراسً الخشب الرقابقً     

الخشب المزجج، وكذلك الكراسً المصنعة من الجلد والبولٌمرات، كما دمجت التطورات التكنولوجٌة فً 

عملٌات تصمٌم وصناعة الكراسً اوجدت أنواعا من الكراسً القابلة للتعدٌل وعلى الخصوص لالستخدامات 

 (.18-6راسً المساج(، شكل )المكتبٌة، كما استخدمت المحركات الكهربابٌة فً تصنٌع الكراسً مثل )ك

( ٌوضح كرسً 16-6شكل )
 الفراشة

( ٌوضح كرسً 17-6شكل )
 كٌس البازالء

( ٌوضح كرسً 18-6شكل )
 شكل البٌضة

 ( ٌوضح طبٌعة الكراسً اللدابنٌة المقولبة15-6شكل ) ( ٌوضح كرسً االستلقاء14-6شكل )
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 األجزاء واالبعاد األساسية للكرسي 6-2-3

ٌستخدم الكرسً كما هو متعارف للجلوس، وطبٌعة الجلوس هذه تختلف باختالف الطبٌعة الوظٌفٌة     

للكرسً، فان كان الكرسً مخصص لفضاء غرفة المعٌشة فان طبٌعة الجلوس ستكون ذات مدة زمنٌة طوٌلة 

 تكون قصٌرة... وهكذا. نسبٌا، اما اذا كان الكرسً مخصص للطعام وتناول الغذاء فان المدة الزمنٌة للجلوس 

ان تصمٌم الكرسً ٌختلف باختالف الطبٌعة الوظٌفٌة له، هل هو كرسً استرخاء، ام كرسً طعام، ام    

ستول، ... وكل من هذه الكراسً ٌستخدم للجلوس، اال ان عملٌة ومدة الجلوس تختلف باختالف وظٌفة ونوع 

قطعة اثاث تستخدم للجلوس الداء مهمة محددة  وتصمٌم الكرسً. وعلٌه فان الكرسً فً مجمل االحول هو

 تحددها الفعالٌة التً ٌقوم بها المستخدم والفضاء الذي ٌتفاعل معه.

ولكً ٌكون الكرسً محققا لوظٌفته، فانه ٌجب ان ٌحوي األجزاء األساسٌة التً تسند فعل الجلوس، لكً     

جلوس او لمجرد االسترخاء، فان الكرسً ٌجب ان ٌتمكن المستخدم من الجلوس وأداء مهام محددة وفقا لفعل ال

ٌسند البنٌة الفٌزٌاوٌة للمستخدم لكً ٌحقق فعل الجلوس. ولكً ٌحقق الكرسً فعل الجلوس ٌنبغً ان ٌحوي 

 األجزاء التالٌة:

  سطح مستوي ٌسند الورك والفخذٌن. -المقعد 

 .ارجل بارتفاع موازي لطول الساق من اسفل القدم الى اسفل الركبة 

 .مسند للظهر ٌسند ظهر المستخدم 

  مساند ٌدٌن السناد الٌدٌن من المرفق الى الٌد )اختٌاري تحدده وظٌفة الكرسً(. وكما موضح بالشكل

(6-20.) 

 ( يوضح كرسي المساج19-6شكل)
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ان ارتباط هذه األجزاء مع بعضها االخر هو ارتباط شرطً، أي ان ارتباط المقعد باالرجل كان ناشبا من     

مسند الظهر باالرجل والمقعد.  ، وكذلك ارتباطالسابقشكل ال -البنٌة التركٌبٌة لجسم االنسان فً حالة الجلوس 

اذ ان حالة الجلوس هو تركٌب فٌزٌاوي ٌكون فٌه الجسم فً حالة استرخاء معتمدا على وجود هذه األجزاء 

 معبعضها االخر لتحقٌقالوظٌفة التً وجد من اجلها الكرسً ال سناد فعل الجلوس.

لوس على مستوٌات عدة. فالجلوس الداء وان تنوع وتعدد تصامٌم الكراسً، كان نابعا من اسناد فعل الج   

فعالٌة تناول الطعام هو جلوس ٌتطلب استرخاء محدد، فً حٌن ان الجلوس فً غرفة المعٌشة او غرفة 

االستقبال ٌكون عادة استرخاء تام واحٌانا استلقاء، ومن ثم فان هذا النوع من الكراسً ٌنبغً ان ٌكون مهٌأ 

 تً نمارسها فً حٌاتنا الٌومٌة.السناد هذا النوع من الفعالٌات ال

                                         

 مسند الظهر 

 مسند الٌدٌن 

المقعد السناد الورك 
 والفخذٌن

االرجل الٌجاد ارتفاع 
 مواز لطول الساق

جسم  بأجزاء( ٌوضح األجزاء األساسٌة للكرسً وكٌفٌة ارتباطها 20-6شكل )
 فعل الجلوس إلسناداالنسان 

( ٌوضح التركٌبة الفٌزٌاوٌة 21-6شكل )
 لجسم االنسان فً حالة الجلوس
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اما فً حالة الجلوس على )الستول( فً العمل او طاولة الرسم او الرسم الهندسً، فان الطبٌعة الوظٌفٌة      

ن البنٌة الفٌزٌاوٌة لمستخدم األثاث سوف تتغٌر بتغٌر الفعالٌة واالثاث المتصل )بالستول( للستول تختلف، اذ ا

فً تلك الفعالٌة، اذ ان عملٌة الرسم تتطلب انحناء على الطاولة، وبالتالً ال ٌتطلب وجود مسند للظهر وانما 

 م.مقع وارجل تسند الفعالٌة المرافقة لفعل الرسم باستخدم الستول وطاولة الرس

وعلى الرغم من ان عملٌات التقٌٌس العالمٌة وضعت مقاسات موحدة عالمٌا لقطع األثاث، اال ان الكراسً     

نراها تختلف مقاساتها باختالف الطبٌعة الوظٌفٌة لكل منها وكٌف تسند فعل الجلوس فً الفضاء المحدد الذي 

اتها قلٌال عن كراسً االسترخاء فً غرف توجد فٌه، فنرى على سبٌل المثال ان كراسً الطعام تختلف مقاس

المعٌشة واالستقبال، وهذان االثنان ٌختلفان فً مقاساتهما عن الكرسً المكتبً، وجمٌعهم ٌختلفون فً مقاساتهم 

 عن مقاسات الستول... وهكذا. 

 isoللتقٌٌس  وفٌما ٌأتً سنطرح بعض أنواع الكراسً ومقاساتها العالمٌة المعتمدة من قبل المنظمة العالمٌة   
1. 

                                           
1
  Iso هً المنظمة العالمٌة للتقٌٌس والسٌطرة النوعٌة :international standard organization   والتً تكون مهمتها إقرار الضوابط والمقاسات

المختصة بعملٌات التقٌٌس والسٌطرة النوعٌة على المنتجات المقدمة  الخاصة بالعمل واالشٌاء واالجزاء وكٌفٌة إرضاء المستخدم وغٌرها من الضواب
 للمستهلك. 
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 ( ٌوضح االبعاد القٌاسٌة لكرسً جلوس بمسند ومن دون مسند22-6 )شكل
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( ٌوضح االبعاد القٌاسٌة 23-6شكل )
 للكراسً المنجدة

( ٌوضح االبعاد القٌاسٌة الحد 24-6شكل )
 أنواع الكراسً المكتبٌة
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القٌاسٌة لنوع ( ٌوضح االبعاد 25-6شكل )
 اخر من الكراسً المنجدة

( ٌوضح االبعاد القٌاسٌة لنوع من 26-6شكل )
 كراسً الطعام
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 التمرين العملي

 بمواصفات ٌحددها الزبون مع الطالب.ٌقوم الطالب باختٌار زبون محتمل لٌصمم له كرسً  .1

 ٌعمد الطالب الى تسجٌل البٌانات والمواصفات التً حددها الزبون. .2

ٌحدد الطالب السٌاق البٌبً )المكان( الذي سٌصمم له الكرسً )كرسً مكتبً، كرسً استلقاء، كرسً  .3

 .طعام... الخ(. وٌحدد المواد واالدوات الضرورٌة الالزمة لتصمٌم وتنفٌذ الكرسً

بعد جمع البٌانات فً صورة بحث مصغر، ٌقوم الطالب بعمل تصمٌمات )أفكار( مختلفة للكرسً  .4

المطلوب وعرضها على األستاذ والزبون معا، لٌتمكن من إرضاء متطلبات الزبون، واجراء التغٌٌرات 

 بعد التشاور مع الزبون واألستاذ.

ب بتنفٌذ الكرسً المطلوب بصورته األولٌة بعد االتفاق على الصٌغة النهابٌة للتصمٌم، ٌقوم الطال .5

وعرضه على الزبون واألستاذ معا، والتشاور معهما حول طبٌعة التصمٌم والتنفٌذ وأسالٌب االنهاء 

 واإلخراج.

ٌقوم الطالب فً المرحلة األخٌرة بعد تحدٌد السلبٌات واالٌجابٌات فً النموذج االولً، بتنفٌذ الكرسً  .6

بعد اجراء التغٌٌرات والتعدٌالت التً ٌحددها الزبون واالستاذ وتقدٌمه  المطلوب بصورته النهابٌة

 للزبون بشكله النهابً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ٌوضح االبعاد القٌاسٌة لنوع من الكراسً 27-6شكل )
 القابلة للطوي
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  Sofa and sofa setالكنبات واالطقم  6-3

او  sofaالكنبة وتسمى باإلنكلٌزٌة )     

couche)  هً قطعة اثاث تستخدم لجلوس

ومصممة على شكل  اثنان او اكثر من االفراد،

مقعد طوٌل مع او بدون مساند الٌدٌن، وغالبا ما 

تكون منجدة كلٌا او جزبٌا، ومثبتة بنوابض 

ومخاطة بمقاعد من االسفنج. وعلى الرغم من 

ان الكنبة غالبا ما تستخدم للجلوس، اال انها 

 تستخدم لالستلقاء والنوم أٌضا. 

فً المنازل، توجد الكنبات فً غرف العابلة، مثل: غرفة الجلوس وغرفة المعٌشة وغرفة االستقبال، اال اننا     

 ٌمكن ان نجدها أٌضا فً الفنادق ومكاتب الشركات وغرف االنتظار فً العٌادات والمؤسسات الحكومٌة.

الشمالٌة واسترالٌا، فً حٌن ان كلمة ( فً أمرٌكا couchتستخدم كلمة كنبة فً اصلها اإلنكلٌزي باسم )    

(sofa تستخدم بشكل أساس فً إنكلترا. واصل الكلمة المستخدم باإلنكلٌزٌة ٌعود الى اللغة الفرنسٌة والذي )

( مشتقة من اللغة التركٌة والتً ٌعود اصلها الى اللغة العربٌة )سَفة( والتً sofaٌعنً )االستلقاء(. والكلمة )

 ( والتً تعنً )حصٌرة(.sippaً هً أٌضا تعود الى اللغة اآلرامٌة القدٌمة )تعنً )الصوف(، والت

 تاريخ الكنبة 6-3-1

لم تكن الكنبة فً العصور السابقة بشكلها الحالً، وانما كانت عبارة عن لوح خشبً ٌرفع بارجل قلٌلة      

مفاهٌم الراحة واالسترخاء التً االرتفاع، وٌوضع علٌها القلٌل من القماش، والتً غالبا ما كانت بعٌدة عن 

 نعرفها الٌوم.

تعد الكنبة بشكلها المتعارف علٌه الٌوم ناتجا عن الكثٌر من المحاوالت التً قام بها الصناع الحرفٌٌن    

للتوصل الى طبٌعة الكنبة كما نعرفها الٌوم. واولى اشكال الكنبات التً وجدت وال زالت محفوظة، تعود الى 

 (.28-6ر، وتسمى طراز )وٌندسور( والذي ال زال ٌنتج حتى وقتنا الحاضر. كما فً الشكل )القرن السابع عش

 

 القرن السابع عشر -وٌندسور–( ٌوضح كنبة من طراز 28-6شكل )
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اما فً فرنسا، فلم ٌنج أٌا من الكنبات التً تعود الى تلك العصور، اال ان ما ٌؤرخ طرز الكنبات       

كانت مستخدمة فً ذلك  الفرنسٌة، هو مجموعة من اللوحات التً تظهر طبٌعة الطراز واحجام الكنبات التً

 فً االشكال التالٌة: الوقت. كما

               
وفً الحضارة العربٌة اختلفف مسفتوى األثفاث كلففة وأناقفة بحسفب طبقفات المجتمفع، فمفا زال محفدوداً ففً 

مضارب البدو حٌث ال تحوي الخٌمة أكثفر مفن مجموعفة مفن الوسفابد والبسفط والحفواجز المزٌنفة أو المقصفبة، 

ة السهلة النقل والقابلة للطً فً صنادٌق الثٌاب. وٌمكن أن ٌعفد الهفودج والمحمفل إضافة إلى قطع األثاث الخفٌف

 .والمحفة من أنواع األثاث المستعمل فً التنقل

ولم ٌتطور األثاث كثٌراً فً مناطق الحضر الشعبٌة، وكان الجلوس وتناول الطعام ٌفتم عفادة علفى األرض 

ٌَّات المطرزة، أو على مقاعد طوٌلة وأرابك مغطاة بالسجاد، وكان المفروشة بالطنافس والزرابً الفاخرة  والحِش

ة منخفضة تغطٌها الحشٌات والسفتر، وكانفت األغطٌفة والففرش تكفدس ففً زواٌفا الغفرف أو ففً  النوم على أِسرَّ

خزابن وصنادٌق، وففً الفدخالت الجدارٌفة ففً الغفرف والقاعفات. وٌحفتفظ متحفف مٌتروبولٌتفان ففً نٌوٌفورك 

اث وزخارف قاعة دمشقٌة من القرن التاسع عشر ومثلها فً متحف محمد علً فً القاهرة، وٌحفتفظ متحفف بأث

 .الدولة فً برلٌن بأثاث قاعة حلبٌة

وأقدم طرز األثاث اإلسالمً هو الطراز األموي المتأثر باألسالٌب الفنٌة التً سادت بالد الشام قبفل الففتح، 

ا تففذكره المصففادر َعَرضففاً. وٌففأتً بعففد ذلففك الطففراز العباسففً فففً بغففداد ولففم ٌبففَق مففن أثففاث ذلففك العصففر إال مفف

وسامراء، وتبدو فٌه المؤثرات الفارسٌة إلفى جانفب المفؤثرات الموروثفة عفن حضفارات بفالد الراففدٌن القدٌمفة. 

د وبلغ الطراز األموي فً األندلس ذروته فً القفرن الخفامس للهجفرة حتفى ٌمكفن عفده طفرازاً أموٌفاً غربٌفاً، وقف

طور هذا الطراز فعرف بالطراز األندلسً المغربفً، وترفرى نماذجفه ففً متحفف غرناطفة. وٌنتسفب ففن األثفاث 

والزخرفة الداخلٌة فً المغرب إلى الطراز األندلسً المغربً الذي انتشر فً مراكش وفاس والجزابر، ومازال 

واألدارسة، وكانت زخارف األثاث ممثلفة  ماثالً فً المدارس والمساجد التً تعود إلى عهد المرٌنٌٌن والسعدٌٌن

باألزاهٌر والسنابل والسعف، وإذا تأثر األثاث التونسً بالطراز الفاطمً والعثمفانً  ففإن األثفاث المغربفً بقفً 

 .مستقالً متمٌزاً بأسلوبه الذي بدا متكامالً فً جامع الحسن الثانً فً الدار البٌضاء

ت طرز فنٌة فً صناعة األثاث ممٌزة من غٌرها، ومنها الطراز أما فً مصر وبالد الشام وتونس فقد ساد

الفاطمً الذي ازدهر فً مصر والشام وامتد تأثٌره إلى صقلٌة وجنوبً إٌطالٌفا، ثفم الطفراز األٌفوبً ففً مصفر 

والشام وهو مرحلة انتقالٌة من الطراز الفاطمً إلى الطراز المملوكً الذي استمر من القرن الثالث عشفر حتفى 

ن السادس عشر المٌالدي. وتطور األثاث منذ العصر المملوكً، وكانت دمشق مركز تطوٌر هذه الصفناعة القر

وفففً متحففف الفففن اإلسففالمً فففً القففاهرة روابففع مففن األثففاث  .Damascening "التففً حملففت اسففم "دمشففق

 السابقة للثورة الفرنسٌة روكنبات العص( ٌوضح بعض رز 29-6شكل )
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من أهم مقتنٌاته فً الفاطمً والمملوكً  إذ ٌمكن عّد كراسً العشاء المنسوبة إلى السلطان )محمد بن قالوون( 

 .هذا المجال

أما الطراز العثمانً الذي ظهر فً تركٌا، وشاع فً أرجفاء السفلطنة العثمانٌفة فهفو طفراز إسفالمً مطفور 

 .عن الطرز السابقة، وتررى شواهده فً قصور طوب قابً سراي ودلمه بهجة فً إسطنبول

دٌفد متنقفل مفن الخشفب المزخفرف بالصفدف ومنذ القرن الثامن عشر ابتدأت البٌوت الكبرى باقتناء أثفاث ج

ف". وطرٌقته أن ٌحفر الخشب بحسب مخطط مرسوم، ثم تنّزل فً تلك األقسام  المنّزل  أطلق علٌه اسم "المصدَّ

المحفورة قطع من الصدف المسطح والمقطع بمقاٌٌس محددة مناسبة تماماً لمقاٌٌس هذه األقسفام المحففورة التفً 

عنفد تصفمٌمه مواضفٌع  -وهفو العامفل المخفتص  -ولٌنفة أحٌانفاً. وٌراعفً الصفّداف تشكل صفٌغاً هندسفٌة غالبفاً 

التصدٌف وتنفٌذها أن تكون المساحات متعادلة بٌن األلوان، فإذا كانفت األصفداف بٌضفاء فثمفة حشفوات خشفبٌة 

ا التلوٌن سوداء  أو ثمة خلفٌة خشبٌة أصلٌة تساعد على تحقٌق التوازن بٌن األسود واألبٌض، وال ٌدخل فً هذ

 .المتضاد إال اللون البنً الخشبً

ٌرشفاهد ففً األثفاث الكامفل الفذي اقتنفً مفن  بٌفت )وقد اختٌر لهذا النوع من الصفدف أثفاث موحفد التصفمٌم، 

مقعفد منجفد مغطفى  ذات، والموجود حالٌاً فً متحف البٌت الشامً، وهو مؤلف مفن كراسفً وكنبفات (الصواف

ته ذات زخارف فً الجوانب الثالثة، محمولة على قوابم، مفتولة مفن األمفام بقماش البروكار أو المطرز، وقاعد

، أمفا الكنبفات والقلطفق المخصفص ألكثفر مفن شفخص ففال بفد مفن  ومضلعة من الخلف. والكراسفً مفن دون أٌفدأ

 .المساند الٌدوٌة فٌها

 
إصفطنبولً" هفو أثفاث مصفمم علفى الطرٌقفة األوربٌفة، محفور عفن أسفلوب لفوٌس إن األثاث الذي ٌسمى "

 .السادس عشر، ولكنه مغطى بكامله بالصدف ضمن تشكٌل متداخل نباتً، بعٌد عن الترتٌب الهندسً

وفً كل أنواع األثاث المصّدف ٌكون الختٌار نوع الصدف دور فً رفع مستوى هذه القطع، فمفثالً ٌسفمى 

رصفففة قزحٌففة مشففرقة "الرهففاج"، وهففو نففادر ٌرفففع مففن قٌمففة األثففاث المصففنوع منففه،  الصففدف الففذي ٌعكففس

 .وٌستحضر من البحر المٌت

 ( ٌوضح اثاث بٌت الصواف فً المتحف الشام30ً-6شكل )
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وهو  -ومع حركة التحدٌث فً تصمٌم األثاث ظهرت فً دمشق منذ القرن التاسع عشر صناعة الموزاٌٌك 

اعة األثفاث ومنهفا وهفً زخرففة انتشفرت بفٌن الحفرفٌٌن ففً صفن -فسٌفساء صدفً لتغطٌة سطوح قطع األثفاث 

 .الكنبات واطقمها

وانتشففر األثففاث بزخففارف أطلففق علٌهففا "القٌصففرٌة" نسففبة إلففى مدٌنففة قٌسففارٌة  وذلففك بسففبب اسففتعمال هففذا 

الطففراز فففً أثففاث المكاتففب، وتعتمففد علففى مسففاحات خشففبٌة واسففعة تحتضففن المقعففد والمسففند المغطٌففٌن بقمففاش 

حفر على الخشب أو على تنزٌل سرابد المعفدن علفى زخفارف الدامسكو والبروكار. وثمة زخارف تعتمد على ال

 .األثاث

 انواع الكنبات 6-3-2

تتعدد وتتنوع الكنبات بتنوع الفضاء الذي توجد فٌه، فهناك الكنبات التً توجد فً غرف المنزل ما بٌن غرفة    

جلوس او غرفة معٌشة او غرفة استقبال. وهً فً مجملها عبارة عن مقعد لفردٌن او ثالث افراد تكفون منجفدة 

ل متعدد تبعا لنوع الفكرة التصمٌمٌة التً تظهفر جزبٌا او كلٌا. والتً تكون بالشكل المتعارف علٌه، وتتخذ اشكا

بهففا والطففراز الفنففً الففذي تمثلففه والمففواد او الخامففات المسففتخدمة وكٌفٌففة تراكبهففا مففع بعضففها االخففر. وكمففا فففً 

 االشكال التالٌة:

 

 

اذ ٌوضففح الشففكل السففابق أنففواع مختلفففة مففن الكنبففات لكففل منهففا طرازهففا وتسففمٌتها التففً تففدل علففى طبٌعففة      

 وهً كالتالً: تركٌبها،

 

 (: وهً طراز فرنسً من طرز الكالسٌكٌة الجدٌدة.Setteeكنبة االرٌكة ) .1

كنبة الكابرٌولً: وقد سمٌت نسبة الى المنحنٌات المتعرجفة الموجفودة ففً الظهفر واالرجفل، وهفً احفد  .2

 طرز الصالونات الفرنسٌة.

 بعض أنواع الكنباتٌوضح ( 31-6شكل )

https://www.onekingslane.com/browse/settee/21
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 كنبة ظهر الجمل: وهً احد طرز المصمم )ثوماس جٌبندٌل( وهً من الطرز الكالسٌكٌة. .3

ن دمجفوا مفع بعظهفم كنبة الظهفر ذو الكرسفٌٌن: وسفمٌت نسفبة الفى ظهرهفا الفذي ٌماثفل تصفمٌم كرسفٌٌ .4

 االخر.

كنبة الطراز االمبراطوري: وسمٌت نسبة الى طرازها الفخم، وقفد اشفتهرت ففً المرحلفة الفدرالٌفة ففً  .5

 أمرٌكا.

 كنبة السرٌر النهاري: وهً عبارة عن كرسً امتد مقعده على طول قٌاس فردٌن. .6

 

 لكثٌر منها، وهذه مجموعة أخرى:وال ٌتوقف تنوع الكنبات عند حدود األنواع السابقة الذكر، بل هناك ا

 

      

     

والشكل السابق ٌوضح مجموعة أخرى من الكنبفات التفً اختلففت عفن سفابقاتها بفاختالف الطفراز واخفتالف     

 التصمٌم والتنجٌد. ولكل منها تسمٌتها، وكالتالً:

كنبة المساند االسطوانٌة اإلنكلٌزٌة: او )كنبة النادي( وهً طراز إنكلٌزي ٌعود الى القرن التاسع عشر،  .1

 العفوي المتنوع االستخدامات.وتمتاز بتصمٌمها 

 كنبة الرٌكامٌر: وسمٌت نسبة الى )مدام رٌكامٌر( والتً كانت مودٌل ترسم جالسة على الكنبات.  .2

 صممت خصٌصا بارتفاع واطا لكً تحافظ على المالبس من التجعد.تشٌسترفٌلد: وهً كنبة كنبة  .3

تشٌسترفٌلد( من حٌث االرتفاع والمساند اال انها كانت كنبة التوكسٌدو: وقد صممت انطالقا من طراز ) .4

 بتصمٌم اكثر بساطة وحداثة.

 كنبة طراز الوسون: وهً طراز كالسٌكً عفوي امتازت بقدرتها على إٌجاد مقاعد مرٌحة . .5

 ( ٌوضح أنواعا أخرى من أنواع الكنبات32-6شكل )
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 نبة الكابرٌولً الصغٌرة: وهً طراز فرنسً ٌحاكً طراز الكابرٌولً، اال انها اصغر حجماك .6

 

( أي )مقعففد loveseatوكففذلك هنففاك أنففواع أخففرى مففن الكنبففات ومففن اكثرهففا شففٌوعا هففو النففوع المسففمى )    

)كنبفة قطاعٌفة( (. وهنفاك أٌضفا الكنبفة المسفماة 33-6لجلوس فردٌن فقط، كما فً الشكل )الحب(، وهو مصمم 

(sectional sofa والتً عادة ما تصمم بشكل أجزاء من مقعدٌن او اكثر تفرتبط مفع بعضفها االخفر بزاوٌفة )

 (.34-6درجة او اكثر بقلٌل، وهً تستخدم للدوران حول زواٌا الفضاء الداخلً، كما فً الشكل ) 90

 

             
وهناك أٌضا الكنبات التً توضع فً المؤسسات الحكومٌة والدوابر الرسمٌة، والتً تمتاز بخاماتها المتٌنة    

 وتصامٌمها المتناسبة مع طبٌعة الفضاء الذي توجد فٌه. كما فً االشكال التالٌة:

 

 
وفضال عن تلك األنواع التً ذكرناها، هنالك أٌضا أنواع أخرى من الكنبات ال تستخدم للفضاءات الداخلٌة،     

 مثل الحدابق والتنزهات وغٌرها. وكما فً االشكال التالٌة:وانما للفضاءات الخارجٌة، 

( ٌوضح طبٌعة الكنبة 33-6شكل )
 المسماة مقعد الحب

( ٌوضح الكنبة المسماة )كنبة 34-6شكل )
 قطاعٌة(

 من الجلد لثالث افراد( ٌوضح كنبة مكتب 35-6شكل )
( ٌوضح كنبة انتظار فً الدوابر 36-6شكل )

والمؤسسات وهً مصممة لجلوس اكثر من خمسة افراد 
 نظرا لتصمٌمها الدابري
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 Sofa suitاطقم الكنبات    6-3-3

مثلما ذكرنا سابقا، فان الكنبة تستخدم للراحة واالستلقاء واالسترخاء، واحٌانا النوم قلٌال، والن الكنبات     

تستخدم فً الفضاءات الخاصة بمعٌشة االنسان على صعٌد المنزل والعمل )المؤسسات والدوابر الرسمٌة(، فان 

باإلنسان لم ولن ٌكون باستخدام كنبة واحدة فً وجودها لم ٌكن منفردا، أي ان وجودها فً الفضاءات الخاصة 

 الفضاء، وانما باستخدام طقم من الكنبات والكراسً لٌكون الفضاء مهٌأً الحتواء افراد العابلة او ضٌوفهم. 

فما هً اطقم الكنبات؟ اطقم الكنبات هً عبارة عن مجموعة من الكنبات والكراسً التً تصمم وتصنع على    

التصمٌم والفكرة، وتستخدم فً تصنٌعها الخامات نفسها لكً تبدو فً إخراجها النهابً وفق نفس الطراز و

 وكانها تنتمً الى بعضها االخر. وكما فً االشكال التالٌة:

      
ففً الشكلٌن السابقٌن نجد ان اطقم الكنبات هً عبارة عن قطع من األثاث المستخدم للجلوس من كنبات    

وكراسً تكون متشابهة التصمٌم والتركٌب، ومتشابهة من حٌث الخامة المستخدمة واللون وخامات وطرٌقة 

وجه مختلفة، اال ان القطع منفصلة التنجٌد. وفً الشكل على الٌمٌن، نجد ان قطع الطقم ذات تصمٌم متشابه من أ

عن بعضها االخر من ناحٌة التنظٌم والتجاور، وتوجد بٌن قطعة وأخرى مساحة فضابٌة تستخدم كممرات 

للحركة والتنقل. اما فً الشكل الذي على الٌسا، فان القطع أٌضا متشابهة من ناحٌة التركٌب والتصمٌم واللون 

 Lتصلة مع بعضها االخر من احٌة التنظٌم المكانً وترتبط بشكل حرف وخامات وأسلوب التنجٌد، اال انها م

وهو نوع اخر من اطقم الكنبات التً وجدت لتدور حول زواٌا الفضاء، وهو مشابه لنوع الكنبة القطاعٌة التً 

 ذكرناها سابقا. وهذه بعض االشكال األخرى للطقم الكنبات.

( ٌوضح كنبة المتنزهات 37-6شكل )
 العامة

( ٌوضح كنبة الحدابق 38-6شكل )
 الخاصة

( ٌوضح طقم كنبات متصل 40-6شكل ) ( ٌوضح طقم كنبات منفصل التكوٌن39-6شكل )
 التنظٌم
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واٌا كانت طبٌعة التصمٌم والتنظٌم، فان اطقم الكنبات تشترك فً شرطا تصمٌما وتركٌبٌا أساسٌا، اال وهو     

ان تكون القطع متشابهة وتنتمً بعضها لالخر على وفق الفكرة األساسٌة للتصمٌم. وهً فً الواقع خلٌطا 

باختالف الفكرة وباختالف الحاجة مشتركا ما بٌن الكرسً والكنبة ذات وحدات مكررة ومتشابهة تتغاٌر 

 اإلنسانٌة ونوع الفضاء الذي ستوجد فٌه وكذلك تختلف باختالف الذوق العام. 

 األجزاء واالبعاد األساسية للكنبات 6-3-4

مثلما ذكرنا فً موضوع الكرسً، فان الطبٌعة التركٌبٌة للكنبة هً ذاتها المستخدمة فً الكرسً، اال ان   

الخاصة بالكنبة تكون اكبر من الكرسً وذلك ناتجا عن طبٌعتها الوظٌفٌة وغرضها الذي  المقاسات والمقاعد

 وتتالف الكنبة من األجزاء التالٌة:  وجدت من اجله اال وهو جلوس فردٌن او اكثر علٌها.

 المقعد. .1

 مسند الظهر. .2

 االرجل.  .3

 الساق. .4

 وهو ٌختلف عن الكرسً نظرا لطول الكنبة قٌاسا بالكرسً ،التجسٌر الداخلً .5

                    
وبالتأكٌد فان الفرق الواضح بٌن البنٌة التكوٌنٌة للكرسً وبٌن البنٌة التكوٌنٌة للكنبة هو فً مقاس الطول     

ٌجب ان تكون مهٌأة لجلوس فردٌن او ثالثة او اكثر، وهو ما ٌتحدد على لخاص بالمقعد، والناتج من ان الكنبة ا

 وفق المتطلب اإلنسانً وعلى وفق مساحات الفضاء وطبٌعة الحاجة اإلنسانٌة.

 ( ٌوضح نوع اخر من اطقم الكنبات41-6شكل )

( ٌوضح األجزاء األساسٌة 42-6شكل )
 للكنبة



   
 

  Décor Art … Furniture Manufacturing ... صناعة األثاث          فن الديكور 

 أنواع االثاث

161 

 

 وفٌما ٌلً سنوضح االبعاد القٌاسٌة الخاصة بالكنبات واطقمها وطبٌعة مقاسات كل نوع من أنواع الكنبات:

            
فان المقاسات الموحدة التً وضعتها لمنظمة العالمٌة للتقٌٌس هً مقاسات  الكرسً،ومثلما ذكرنا فً موضوع 

 االرجل،اال اننا قد نجد بعض االختالفات فً مقاسات ارتفاع مساند الٌدٌن او ارتفاع المقعد ومقاس  عالمٌة،

 مسند الظهر. وفٌما ٌلً سنوضح بعض أنواع التوحٌد القٌاسً لبعض أنواع الكنبات واطقمها:تفاع روا

        

ألبعاد القٌاسٌة لكنبة ذات تنجٌد متحرك  ( ٌوضح43-6شكل )
 لفردٌن 

( ٌوضح االبعاد القٌاسٌة لطقم بكنبة ذات أربعة 44-6شكل )
 افراد.
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 ( ٌوضح االبعاد القٌاسٌة لنوعٌن من الكنبات القطاعٌة45-6شكل )
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 القٌاسٌة لنوع اخر من الكنبات القطاعٌة مع الكرسً المرافق للطقم( ٌوضح االبعاد 47-6شكل )

( ٌوضح االبعاد القٌاسٌة لطقم كنبات مكون من كنبة ثالث افراد وكنبة لفردٌن 46-6شكل )
 وكرسٌٌن
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 Tables المناضد )الطاوالت( 6-4

المنضدة )الطاولة(: هً عبارة عن خشبة عرٌضة تكون إما 

مربعة أو مستدٌرة أو مستطٌلة بأربع أرجل )قوابم( توضع علٌها 

من األثاث إذا كان داخل المنزل أو  ال ٌتجزأجزءاً  تعداألشٌاء. وهً 

خارجه. وعادة ما ٌرافق المناضد كراسً وأحٌاناً تكون وحٌدة من 

من قطع األثاث التً  تعدها. وهً دون كراسً حسب استخدامات

 تسمى حسب وظٌفتها )بقطع أثاث حمل(.

 أنواع المناضد واستخداماتها 6-4-1

هناك عدة أنواع من المناضد تعددت استخداماتها، ومنها ما 

ٌستخدم داخل المنزل وخارجه مثل المكاتب والدوابر الرسمٌة والمعامل والورش الصناعٌة وفٌما ٌلً تصنٌف 

نواع من الطاوالت )المناضد( واستخداماتها حٌث تعددت أشكالها وأحجامها وحتى ألوانها بعد التطور لهذه األ

 الذي حصل فً صناعة األثاث وهً:

 . مناضد )طاوالت( المنازل:1

ٌخلو منها أي منزل حٌث تعددت أشكالها ووظٌفتها كالً حسب الفضاء  من قطع األثاث المهمة التً ال تعدوهً 

 فٌه.والمستخدم 

 مناضد )طاوالت( المطبخ: 1-1

وهً على عدة أنواع منها العادي المتعارف علٌه الذي ٌكون سطحه على شكل مربع أو مستطٌل أو 

دابري ٌرتكز على أربع )قوابم( وهذا النوع ٌكون متحرك ٌمكن نقله من مكان إلى آخر ووضعه حسب تصمٌم 

سً وٌكون عددها حسب أفراد األسرة أما النوع الثانً الفضاء فً المكان المناسب له. وهً تحتوي على كرا

فٌكون بعرض أقل وٌكون ثابت غٌر قابل للتحرٌك ٌكون بمثابة قاطع لٌفصل مكان الطبخ عن بقٌة الفضاءات 

وممكن أٌضاً استخدامه لتناول الطعام وهذا ما شاع فً الفترة األخٌرة وذلك لصغر مساحة المنازل وبالتالً 

خ فأصبح هذا النوع من المناضد ٌؤدي وظٌفته دون أخذ حٌز كبٌر من الفضاء )المطبخ( صغر مساحة المطب

المنضدة بعد االنتهاء من حٌز كبٌر وممكن خزنها تحت  ال تأخذوهذه تحتوي على مقاعد )ستوالت( لكً 

 لمطبخ.امناضد واألشكال التالٌة توضح بعض  الطعام.
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 المناضد المستخدمة في غرف الطعام: 1-2

وهذه المناضد تكون لها خصوصٌة تختلف عن المناضد المستخدمة فً المطابخ حٌث تكون قٌاساتها 

مختلفة فتكون سطوحها أعرض وأطول وحتى أرجلها تكون مختلفة حٌث من الممكن ٌكون السطح محمول 

 ولٌست بالضرورة أربع أرجل حسب التصمٌم والخامة المستخدمة فٌه.على لوحٌن ٌربطهم مسند 

وهذا النوع من المناضد ٌكون ملزم بوجود كراسً حٌث ٌستخدم لوضع وتناول الطعام علٌه أما حجمه 

وشكله فٌكون حسب الفضاء المستخدم فٌه. وهو ٌستخدم للضٌوف أما فً حالة أن ٌكون المطبخ صغٌر الٌمكن 

 (.49-6فسٌتم استخدامه من قبل األسرة لتناول الطعام. كما فً الشكل )وضع منضدة فٌه 

 

 نماذج من طاوالت المطبخ(: مجموعة 48-6)شكل 

 

 ذج من المناضد المستخدمة فً غرف الطعاما( نم49-6شكل )
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 المناضد المستخدمة فً الصاالت وغرف المعٌشة: 1-3

وهذا النوع من المناضد ٌكون مختلف عن مناضد المطبخ وغرف الطعام حٌث ٌكون ارتفاعه أقل 

أصغر وفً كثٌر من األحٌان ٌحتوي على منضدة كبٌرة توضع فً وسط الغرفة وهً الربٌسٌة التً  وحجمه

تجذب النظر إلٌها عند دخول الغرفة وٌرافقها مناضد صغٌرة توضع بجانب الكنبة أو فً الزواٌا تستخدم لوضع 

 (.50-6كما فً الشكل ) الزٌنة أو اإلضاءة مع مراعاة أن ٌكون حجمها وتصمٌمها متناسق مع أثاث الغرفة.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 والهوايات . مناضد العمل 2

هناك أشكال وأنواع وكان نوعه.  اٌاالجزء الربٌسً من األثاث المستخدم لذلك العمل  تعدوهً أٌضاً 

 ة كل منها.ووظٌف او الهواٌة نوع العملحسب او الهواٌات حصر لها تستخدم ألغراض العمل  للمناضد ال

 مناضد الورش الصناعٌة أو المعامل: 2-1

وهذه تكون مختلفة من حٌث التصمٌم حٌث تكون عادًة أكبر حجماً من التً ذكرت سابقاً حٌث ٌكون منها 

فمنها مثالً ٌمكن تحرٌكه وأٌضاً له عدة أشكال  المتحرك الذي ٌمكن نقله من مكان إلى آخر وٌكون ثابت حٌث ال

منضدة عادٌة بأربع أرجل وسطح مستوي ومنها ٌكون سطحها مثبت على دوالٌب لخزن المعدات أو المنتوجات 

الخاصة بنوع العمل بتلك الورش والخامات المستخدمة فٌها تكون حسب نوع الوظٌفة التً ٌؤدٌها ذلك المعمل 

 (.51-6أو الورشة. كما فً الشكل )

     

 العملمناضد  ٌوضح بعض (51-6)شكل 

 

 (: نموذج لطاوالت غرف المعٌشة والصاالت50-6شكل )
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 مناضد الدراسة: 2-2

وهً تكون على عدة أشكال وأحجام حٌث من أسمها تستخدم ألغراض الدراسة فً الجامعات والمعاهد 

 وأٌضاً المدارس بكافة فروعها )االبتدابً، اإلعدادي، والثانوي( ومنها:

المدارس وهناك مناضد تكون المناضد التً تكون مثبتة فٌها مقاعد للجلوس وهذه تستخدم عادة فً 

منفصلة عن مقعد الجلوس حٌث ٌوضع لها كراسً وهذا النوع ٌستخدم للطالب فً المدارس المهنٌة والكلٌات 

 التقنٌة.

وهناك أٌضاً مناضد تكون متحركة )تحتوي على مفاصل( لتحرٌكها بالشكل الذي ٌسهل على الطالب 

 (.52-6التقنٌة. كما فً األشكال ) الكلٌاتالعملٌة والرسم وخاصة فً استخدامها فً دروسه 

 
 مناضد األلعاب 2-3

وهذه المناضد تكون لها خصوصٌة من ناحٌة الشكل والحجم والتصمٌم حٌث أن لكل لعبة منضدة خاصة 

 بمواصفات وقٌاسات خاصة دولٌة ومن هذه المناضد هً: 

 .البلٌارد. منضدة  1

 .. منضدة كرة الٌد 2

 .. منضدة )طاولة( الشطرنج 3

 كما فً االشكال التالٌة: حصر لها حسب نوع اللعبة. هذه بعض منها وهناك طاوالت ال

    

 

 

 

 

 

 

 

 

األلوان كالً حسب  حصر لها بمختلف األشكال واألحجام والخامات وحتى وهناك العدٌد من المناضد ال

 الوظٌفة المصممة من أجلها والفضاء المستخدم فٌه وعلى سبٌل المثال:

            مناضد الدراسةٌوضح بعض  (52-6شكل )

 

 ( ٌوضح بعض طاوالت االلعاب53-6شكل )
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المناضد المستخدمة فً المقاهً والنوادي والمطاعم الخاصة والعامة )المتنزهات( ... الخ كالً له شكله 

 كما فً االشكال التالٌة: حسب الزمان والمكان.وحجمه والخامة المستخدمة فً صناعته 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . المكتب 3

من المناضد التً تستخدم غالباً للجلوس فً المدرسة أو المكتب ألجل القراءة أو الكتابة أو استخدام  وتعد

 الحاسوب.

المكتبٌة علٌها أو ٌحتوي المكاتب على درج واحد أو أكثر أو أجزاء مستقلة أو فتحات لوضع اللوازم 

احتٌاجات الشخص المستخدم لما ٌكون له جانب واحد فقط مناسب للجلوس وهو ٌختلف على المنضدة التً 

ٌمكن أن تصنع كل المكاتب على شكل منضدة وٌجب أن ٌكون المكتب متٌناً ألن  ٌكون سطحها مستوي لذلك ال

 الكثٌرٌن ٌستندون إلٌه عند استخدامه.

وقد كانت المكاتب فً بداٌة األمر تصنع من الخشب ثم تحول تصنٌعها تدرٌجٌاً نحو مواد أكثر صالبة 

 (.55-6. كما موضح فً الشكل )عمراً وأطول 

 

     

 (: نماذج لمناضد المكتب55-6شكل )

 ( ٌوضح بعض طاوالت األماكن العامة54-6)شكل 
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 األجزاء واألبعاد األساسية للمنضدة : 6-4-2

المقاسات من أهم أساسٌات األثاث ومنها المناضد، حٌث تختلف المناضد باختالف وظٌفتها والفضاء  تعد

 المستخدمة فٌه. 

هل هً منضدة طعام )لغرفة الطعام أو للمطبخ( أو منضدة فً غرفة الجلوس أو للصالة وكذلك هناك 

 مناضد لأللعاب. 

قى قطعة أثاث لها وظٌفتها فً الفضاء الموجودة فكل نوع ٌختلف عن اآلخر فً قٌاساته وحجمه ولكنه ٌب

 فٌه.

 ولكً ٌكون محقق لوظٌفته ٌجب أن ٌحتوي على األجزاء التالٌة :

  أو بٌضوي(. –دابري  –مستطٌل  –سطح مستوي بأشكال مختلفة )مربع 

 وتكون ارتفاعها حسب نوع المنضدة والفضاء المستخدمة فٌه والوظٌفة التً صممت من أجلها  القاعدة

 -وهذه القاعدة تكون على أنواع منها:

 أ/ أربعة أرجل    ب/ ألواح مستطٌلة    ج/ قاعدة دابرٌة

 هذا ٌعنً أن أساس المنضدة هو :

 

 

 

 

لكل  ةفٌها وكذلك القٌاسات األساسٌ ةأشكال توضح أنواع المناضد وأنواع القواعد المستخدموفٌما ٌلً 

 نوع:

   

 
 

( ٌوضح أجزاء ومقاسات منضدة طعام او 57-6شكل ) ( ٌوضح أجزاء ومقاسات منضدة جانبٌة56-6شكل )
 مطبخ

 سطح مستوي . 1

 )ارجل(قاعدة . 2
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 جانبٌة(-( ٌوضح مقاسات منضدة ذات استخدامات مختلفة )طعام58-6شكل )

 ( ٌوضح مقاسات طاولة ألربع افراد59-6شكل)
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 التدريب العملي:

 .بالمواصفات التً ٌحددها مع الطالب المناضدٌقوم الطالب باختٌار الزبون المحتمل لٌصمم له  .1

 ت والمواصفات التً ٌحددها الزبون.ٌقوم الطالب بتسجٌل البٌانا .2

 .(.....الخ / صاالت )مكاتب / غرف نوم المنضدة( الذي سٌصمم له ٌحدد الطالب الفضاء )المكان .3

)األفكار(  فً صورة بحث مصغر ٌقوم الطالب بعمل التصمٌمات ةبعد جمع كل المعلومات المطلوب .4

ون وعرضها على الزبون واألستاذ معاً لٌتمكن من أرضاء متطلبات الزب ةالمطلوب منضدةلل ةالمختلف

 تغٌٌرات بعد التشاور معهم.وأجراء 

األولٌة  ابصورته ةالمطلوب المنضدةالنهابٌة للتصمٌم ٌقوم الطالب بتنفٌذ  ةتفاق على الصٌغبعد اال .5

 خراج.نهاء واإلوعرضها على الزبون واألستاذ معاً والتشاور معهم حول التصمٌم والتنفٌذ وأسالٌب اإل

 المنضدةبتنفٌذ ت واالٌجابٌات فً النموذج األولً تحدٌد السلبٌابعد  ةاألخٌر ةٌقوم الطالب فً المرحل .6

 وتقدٌمه للزبون بشكله النهابً. المطلوب بعد أجراء التغٌٌرات والتعدٌالت التً حددها الزبون واألستاذ

  

 ( ٌوضح مقاسات طاولة المنضدة60-6شكل )
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 Closets الِخزانات 6-5

القطعة المهمة من أثاث غرف النوم وتكون مستطٌلة الشكل فً الغالب وٌكون لها  تعد: وهً الِخزانة

 لوضعها على األرض. صغٌرة من الزواٌا أو قاعدة سفلٌةأربعة أرجل 

 وهً تستخدم لخزن وتعلٌق المالبس لهذا نرى فً العموم أنها توضع فً غرف النوم.

 أنواع الِخزانات 6-5-1

الِخزانات حسب استخدامها وموقعها فً الفضاء المستخدم فٌه ولكل نوع وظٌفة هناك عدة أنواع من 

 خاصة لحفظ األشٌاء ومنها:

 . ِخزانة المالبس )الدوالب(1

 . ِخزانة األدراج2

 . ِخزانة المنافع3

 وفٌما ٌلً نوضح استخدام ووظٌفة كل نوع من هذه األنواع.

 

 . ِخزانة المالبس )الدوالب(:1

وهو عبارة عن مكان صغٌر ومغلق )دوالب( فً المنزل أو المبنى وٌستخدم لتعلٌق المالبس. وهو ٌكون 

 القطعة األكبر من قطع أثاث غرف النوم. وتعدأحد قطع أثاث غرف النوم القابمة بذاتها 

العمودي وفً بعض األحٌان من الممكن بناء الدوالب فً الجدران وانتشرت هذه الفكرة مع انتشار البناء 

تتحمل كبر هذه القطعة من األثاث لذلك ٌفضل عمل  حٌث أن المساحات باتت صغٌرة والغرف صغٌرة ال

 )دوالب المالبس( فً الجدران مع البناء الستغالل المساحة.

    
 . ِخزانة األدراج2

 وهً قطعة أثاث بها أدراج متعددة تكون أفقٌة وممكن فً بعض األحٌان توضع فوقها مرآة. 

وعلى  والجواربوقد تم صنع ِخزانة األدراج واستخدامها لتخزٌن المالبس وخاصة المالبس الداخلٌة 

منذ  تعدوهً ٌتم تعلٌقها وعادة توضع فً غرف النوم الستخدامها لهذه األغراض  العموم كل األشٌاء التً ال

 القدم أحد قطع األثاث التً ٌهتم بتجهٌزها فً ورشة النجارة.

 ( ٌوضح بعض اشكال الخزانات61-6شكل )
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وقد تم صناعتها منذ القدم وحتى قبل صناعة )دوالب المالبس(. وهً فً الغالب تكون لها )خمسة 

أدراج( أو أكثر وقد ٌكون الدرج العلوي منفصل إلى اثنٌن. وٌكون خلفها دابماً مسطحاً حٌث توضع على 

نه لٌس هناك ضرورة للوصول إلى الجانب الخلفً والٌوم أصبحت قطعة من ضمن قطع أثاث غرفة الحابط أل

 النوم ألهمٌتها وكم االستفادة منها.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ِخزانة المنافع3

نوع األدوات واألغراض التً ٌتم  وهذا النوع من الِخزانات له عدة أشكال واستخدامات مختلفة حسب

 حفظها فٌها.

ٌسمى )بالنملٌة( الصوان وهً قطعة أثاث داخلٌة استعملها أجدادنا منذ  هناك نوع من هذه الخزانة كأن

 .والمنسوجات وحماٌتها من األتربة القدم وهً تصنع غالباً من الخشب وتستعمل لتخزٌن األطعمة واألوانً

ٌتألف من بابٌن ٌكون بداخلها رفوف وأدراج وتطورت هذه الخزابن فً الوقت وهذا النوع من الخزابن 

الحاضر وأصبحت لها أبواب من الزجاج توضع فً الصاالت لوضع التحف الفنٌة واألدوات الفخارٌة التً لها 

 ذكرى خاصة لدى العابلة.

ابخ وأصبحت لها عدة وفً الوقت الحاضر سمٌت هذه الخزابن بـ )الكاونترات( والتً تستخدم فً المط

أشكال واستخدمت فٌها أنواع عدٌدة من الخامات وكذلك عدة أنواع من االستخدامات حسب الفضاء المستخدمة 

 فٌه.

وقد سمٌت بهذا االسم )ِخزانات المنافع( ألنها تحفظ فٌها كل األشٌاء واألدوات التً ٌسهل علٌنا 

 .تلفألتربة والاستخدامها فً  حٌاتنا الٌومٌة والحفاظ علٌها من ا

 واألشكال التالٌة توضح أنواع من هذه الخزانات بمختلف أشكالها واستخداماتها.

 

 

 

 ( ٌوضح بعض نماذج خزانات االدراج62-6شكل )
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 األجزاء واألبعاد األساسية للخزانات  6-5-2

الفضاء المستخدم فٌه  كما ذكرنا سابقاً أن الخزانات أنواع وكل نوع له مقاساته وأبعاده كالً حسب 

والوظٌفة التً صمم من أجلها، فالخزانات التً تستخدم فً غرف النوم تكون أبعادها مختلفة عن تلك التً 

تستخدم فً المطابخ أو فً غرف الخزن للمواد المنزلٌة والفرش ولكن جمٌعها لها نفس األجزاء ولكن بأبعاد 

 وقٌاسات مختلفة.

 -ٌجب أن تحتوي على أجزاء أساسٌة وهً كالتالً:ولكً تحقق الغرض من وظٌفتها 

وهو عبارة عن لوح مسطح قلٌل السمك ٌكون طوله وعرضه حسب تصمٌم  -/ سطح علوي )سقف للدوالب(:1

 الخزانة. 

وهً تشبه بكل تفاصٌلها سقف الدوالب ولكنها توضع من األسفل ولكنها تكون فً بعض أنواع  -/ قاعدة:2

 مل ثقل أجزاء الخزانة.الخزانات اسمك وذلك لٌتح

وهذه عبارة عن سطوح مستوٌة ٌكون سمكها وارتفاعها حسب  -/ ألواح جانبٌه لربط السقف بالقاعدة:3

 التصمٌم.

وهذه تستخدم لفصل أجزاء الخزانة عن بعضها وكذلك لعمل الرفوف الداخلٌة وٌكون  -/ ألواح وسطٌه:4

 ارتفاعها وعددها ٌكون حسب التصمٌم المعد.

 وهذه لعمل األبواب الخارجٌة للخزانة وٌكون ارتفاعها وعددها حسب التصمٌم المعد. -اح مستوٌة:/ ألو5

حجم الخزانة وقد تكون بقطعه وهذه تكون ارتفاعاتها وعرضها حسب  -/ ألواح مستوٌة لتغلٌف ظهر الخزانة:6

 أو بعدة قطع وسمكها ٌكون قلٌل. ةواحد

 وفٌما ٌلً االجزاء االساسٌة للخزانة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / سطح عموي )سقف(1

 / ألواح جانبية لربط المسندين2

 / ألواح جانبية داخمية لعمل فواصل3

 امامية لعمل االبواب/ ألواح 4

 قاعدة/ 5

 لوح مسطح لتغميف ظهر الدوالب/ 6

 ( ٌوضح بعض خزانات المنافع63-6شكل )
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 وفٌما ٌلً أشكال لألبعاد والمقاسات الربٌسٌة للخزانات بمختلف أنواعها والفضاءات المستخدمة فٌها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 

 

 

                        
 

 القٌاسٌة لخزانة االجرار( ٌوضح االبعاد 65-6شكل )

 ( ٌوضح االبعاد القٌاسٌة لخزانة مالبس من سبعة ابواب64-6شكل )
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 التدريب العملي:

 . ٌقوم الطالب باختٌار الزبون المحتمل لٌصمم له الخزانات )الدوالب( بالمواصفات التً ٌحددها مع الطالب.1

 التً ٌحددها الزبون.. ٌقوم الطالب بتسجٌل البٌانات والمواصفات 2

 . ٌحدد الطالب الفضاء )المكان( الذي سٌصمم له الدوالب )مكاتب / غرف نوم .....الخ(.3

. بعد جمع كل المعلومات المطلوبة فً صورة بحث مصغر ٌقوم الطالب بعمل التصمٌمات )األفكار( المختلفة 4

رضاء متطلبات الزبون وأجراء تغٌٌرات للدوالب المطلوب وعرضها على الزبون واألستاذ معاً لٌتمكن من أ

 بعد التشاور معهم.

. بعد االتفاق على الصٌغة النهابٌة للتصمٌم ٌقوم الطالب بتنفٌذ الدوالب المطلوب بصورته األولٌة وعرضها 5

 على الزبون واألستاذ معاً والتشاور معهم حول التصمٌم والتنفٌذ وأسالٌب اإلنهاء واإلخراج.

المرحلة األخٌرة بعد تحدٌد السلبٌات واالٌجابٌات فً النموذج األولً بتنفٌذ الدوالب  . ٌقوم الطالب ف6ً

 المطلوب بعد أجراء التغٌٌرات والتعدٌالت التً حددها الزبون واألستاذ وتقدٌمه للزبون بشكله النهابً.

  

 ( ٌوضح االبعاد القٌاسٌة لخزانة المطبخ66-6شكل )
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 bed السرير 6-6

عند العرب هو ما ٌجلس علٌه هو قطعة من قطع األثاث التً تستخدم للنوم والراحة وسرٌر الملك 

 الملوك.

وتراوحت تصامٌم السرٌر عبر التارٌخ حٌث كانت تسمى فً بادئ األمر بـ ]المراتب[ وكانت بسٌطة 

محشوة بالقش. ثم تطورت إلى قطع األثاث الثمٌن بإطارات فاخرة ومزٌنة باألقمشة الثمٌنة واستخدمت األسرة 

 اعً ومدى الثراء.مثل قطع األثاث كافة كرمز للوضع االجتم

وفً الوقت الحاضر اعتبر السرٌر من قطع األثاث األساسٌة واألهم فً أثاث غرف النوم ولهذا ٌجب أن 

 نحدد مساحة الفضاء المستخدم لغرف النوم لتحدٌد تصمٌم وشكل السرٌر المراد استخدامه فً تلك الغرفة.

ابت[ وهناك عدة أنواع من األسّرة تختلف السرٌر هو من األثاث الذي ٌدخل ضمن األثاث ]المتحرك والث

 فً تصامٌمها وحجمها ونوع الخامات المستخدمة فٌها وكذلك الوظٌفة التً ٌقوم بها.

 . األسّرة الثابتة: هً تلك األنواع التً تستخدم فً المنازل والفنادق وفً قسم من أنواع المستشفٌات.1

فً المستشفٌات والمستوصفات وفً عٌادات األطباء التً تستخدم  االسرة. األثاث المتحرك: وهً تلك 2

 وتصمٌمها وقٌاساتها ٌكون حسب وظٌفتها والمكان المستخدم فٌه.

 والسرٌر المتحرك له عدة أنواع وأشكال فمنه:

 العلوي إلراحة المرٌض. جزؤهاالذي ٌتحرك  –أ 

 . ت إلى الغرفة الخاصة بهة العملٌاوهو الذي ٌحتوي على عجالت حٌث ٌتم نقل المرٌض علٌه من غرف –ب 

تحمل صفات النوعٌن المذكورٌن أعاله حٌث أنه ٌكون بعجالت ولكن ٌمكن تثبٌت  االسرة. هناك نوع من 3

الجزء األسفل من جهة األقدام وتحرٌك الجزء العلوي جهة الرأس إلراحة المرٌض وهذا النوع ٌستخدم فً 

 لعملٌة. بتحرٌك المرٌض بعد إجراء اتسمح  الحاالت التً ال

 تسميات األسّرة حسب مقاساتها 6-6-1

: ٌعتبر هذا النوع أكبر أنواع األسرة عرضاً وهذا النوع ٌكون أكبر (King size bed). سرٌر الملك  1

 أنواع األسّرة عرضاً وهذا النوع ٌكون مناسب لغرف النوم الربٌسٌة ذات المساحة الكبٌرة .

هذا النوع هو الشابع استخدامه فً معظم غرف النوم متوسطة : (Queen size bed). سرٌر الملكة  2

ض مما ٌوفر نوم أكثر راحة المساحة وهو ٌمتاز عن السرٌر الثنابً بامتداد كالً من أبعاد الطول والعر

 .لشخصٌن

وبعد التطور الذي حصل فً صناعة األثاث تعددت أسماء األسرة وأشكالها وقٌاساتها وحتى الخامات 

صناعتها فأصبح لها عدة أشكال وأحجام حسب الفضاء المستخدمة فٌه وخاصة بعد ظهور البناء  المستخدمة فً

 :علٌها ومنهاالعمودي وكذلك البناء فً مساحات صغٌرة وهذه 

: وهذا النوع شابع لغرف األطفال واألوالد وكذلك فً الفنادق وخاصة (Single bed)السرٌر الفردي  –أ 

 .كانت مساحتها أٌاناسب ألي غرفة اختٌار م دحد ولصغر حجمه فهو ٌعم لشخص واالغرف التً تستخد

: وهو ٌشبه السرٌر الفردي ولكن الفرق بٌنهما هو (X-long single bed)السرٌر الفردي الطوٌل  –ب 

 .ب األبناء المراهقٌن طوال القامةزٌادة فً أبعاد الطول لٌناس

ألن مساحته تكون مناسبة لشخصٌن  (Full bed)علٌه : وأٌضاً ٌطلق (Double bed)الثنابً  السرٌر-جـ 

 . ف المعّدة لشخصٌن فً بعض الفنادقوهو ٌستعمل لغرف النوم الربٌسٌة فً المنازل والغر

أما السرٌر لغرف  cm (180)وعرض  cm (200)ومقاسات السرٌر لغرف النوم الربٌسٌة هو طول 

 .cm (200)وعرض  cm (120)نوم األطفال واألوالد هو 

 :وهو السرٌر ذو الطابقٌن االسرة وهناك نوع آخر من
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وخاصة فً غرف نوم  االسرةأصبح فً اآلونة األخٌرة الكثٌر من الناس ٌفضلون استخدام هذا النوع من 

األطفال وذلك ألنها ال تأخذ حٌزاً كبٌراً من الفضاء )مساحة الغرفة( نظراً ألن مساحات المنازل باتت الٌوم أقل 

لك نرى أن مصممً وصّناع األثاث اتجهوا لتصمٌم وصناعة هذا النوع من األسّرة حٌث أنها لم من السابق لذ

سب جمٌع تعد كالسابق بشكلها التقلٌدي وإنما أصبحت بتصامٌم وأشكال وألوان ترضً جمٌع األذواق وكً تتنا

 :ٌلًومن هذه المٌزات هً ما  أخرى.. وأٌضاً لما له من مٌزات الفضاءات المستخدمة فٌها

 .غر حجم الغرفة وكثرة عدد األشخاص. ص1

 . واسعة لفسح المجال للعب األطفال . الغرفة واسعة وٌفضلون بقاءها2

 . مرة بطابقٌن ومرة سرٌرٌن منفصلٌن. أو لحب التغٌٌر كأن ٌكون 3

 .بغض النظر عن كل األسباب السابقة. أو لكً ٌكون دٌكور ممٌز 4

 : أنواع السرير ذو الطابقين 6-6-2

 :وأشكال لهذا النوع من األسرة وهًهناك عدة تصامٌم 

 : وهذا النوع ٌكون به سرٌر فً الطابق العلوي وسرٌر فً الطابق السفلً. سرٌر طابقٌن لشخصٌن1

( حٌث تم دمج اإلدراج 67-6: حٌث ٌمكن كل هذا النوع كما مبٌن فً الشكل ). سرٌر طابقٌن لٌسا متوازٌٌن2

ثاث ولتوفٌر مساحة أوسع فً كان للقراءة وهذا ٌساعد فً التقلٌل من قطع األمع السرٌر وكذلك على م

 .الغرف

                      
. سرٌر بطابقٌن لثالث أشخاص: وهو النوع الذي ٌكون به سرٌر فً الطابق العلوي وسرٌر ٌتسع لشخصٌن 3

 ( .68-6فً الطابق السفلً كما موضح فً الشكل )

         

 ( ٌوضح بعض أنواع االسرة المزدوجة غٌر المتوازٌة67-6شكل )

 ( ٌوضح بعض أنواع االسرة بالطابقٌن لثالثة افراد68-6شكل )
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بشكل منفرد وٌفضل استخدامه عندما ٌكون كثرة : وهذا ٌتسع لثالث أشخاص ٌنامون . سرٌر بثالث طوابق4

 .(69-6د العابلة كما موضح بالشكل )فً عدد أفرا

                                      
: وهذا النوع ٌكون فٌه الجزء العلوي سرٌر أما الجزء السفلً فٌمكن سرٌر طابقٌن الجزء السفلً متحول .5

اعد تحوٌله إلى كرسً )كنبه( وهذا ٌستعمل فً حالة صغر حجم الغرفة والتً الٌمكن وضع فٌها مق

 .(70-6. كما فً الشكل )للجلوس

                                    
: وهذا النوع ٌكون فٌه الجزء العلوي سرٌر أما الجزء السفلً فمن الممكن . سرٌر طابقٌن ولكن عملً وممٌز6

أن ٌكون أما جلسة صغٌرة أو مكتبة للطفل أو طاولة دراسٌة ومن الممكن أٌضاً أن تحوي دوالٌب وأرفق 

 .(71-6المستخدم له كما فً الشكل ) لوضع احتٌاجات الشخص

 ( ٌوضح سرٌر بثالث طوابق69-6شكل )

ٌوضح سرٌر بطابقٌن ٌكون فٌه  (70-6شكل )
 سرٌر السفلً قابل للتحول الى كنبةال



   
 

  Décor Art … Furniture Manufacturing ... صناعة األثاث          فن الديكور 

 أنواع االثاث

180 

 

                     
 

ومع التقنٌات الحدٌثة والتطور فً صناعة األثاث واستخدام أنواع المفاصل المتحركة المختلفة والدمج 

إلى سرٌر عند الحاجة أو عند وجود ضٌوف دون بٌن الخامات المستخدم أصبح من الممكن تحوٌل )الكنبه( 

ث صغر مساحة المنزل ومن ثم الحاجة إلى التفكٌر فً كٌفٌة توفٌر مكان للنوم وخاصة فً الوقت الحالً حٌ

 (.72-6. فقد بات من الممكن تحوٌل )الكنبه( األسري مفرد أو سرٌر ذو طابقٌن كما فً الشكل )الغرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -األجزاء واألبعاد األساسية للسرير: 6-6-3

كما ذكرنا سابقاً أن السرٌر هو من أهم قطع أثاث غرف النوم بكل أنواعها ومنها )غرف النوم 

 الربٌسٌة/غرف األوالد/غرف األطفال ..... الخ (.

نرى أن المصممٌن اهتموا بأبعاد وأجزاء السرٌر بما ٌناسب جسم اإلنسان لكً ٌحقق الوظٌفة التً  لذلك

 -صمم من أجلها، وكما ذكرنا سابقاً أن اآلسرة أنواع منها:

 / المزدوجة )العرٌضة( التً تستخدم لشخصٌن.1

 / المنفردة والتً تستخدم لشخص واحد.2

 / سرٌر األطفال.3

وأٌضاً هناك السرٌر ذو الطابقٌن . ولكل منها قٌاساته الخاصة التً تؤدي الوظٌفة التً صمم من أجلها 

 وأٌضاً أجزاءه.

 

 -األجزاء الرئيسية للسرير هي:و

وهو عبارة عن لوح مسطح عرضه بعرض السرٌر المستخدم وارتفاعه ٌكون  -/ المسند من جهة الرأس:1

 حسب التصمٌم .

 ( ٌوضح بعض أنواع االسرة متعددة االستخدامات71-6شكل )

 أنواع الكنبات التً ٌمكن تحوٌلها الى سرٌر لفردٌن أحد( ٌوضح 72-6شكل )
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 وهو ٌشبه مسند الرأس أي بنفس القٌاس ولكن بارتفاع أقل. -ة القدم:/ المسند من جه2

وهً ألواح مسطحه تساعد فً ربط مسند الرأس والقدم وٌكون طوله بقدر طول السرٌر  -/ ألواح جانبٌه:3

 وعرضه حسب التصمٌم.

 د فً تثبٌت المسندٌن.وهً تشبه األلواح الجانبٌة ولكنها تكون اقل ارتفاعاً وهً أٌضاً تساع -/ ألواح وسطٌه:4

وهً ألواح تكون بطول السرٌر وبسمك اقل وتستخدم لوضع الفراش علٌها، وهذا  -/ ألواح وسطٌه علوٌة:5

النوع هو المتصل بالسرٌر ولكن هناك نوع آخر ٌكون منفصل ٌوضع وسط المسندٌن وهو عبارة عن لوح أو 

 لوضع الفراش علٌه. ٌضاً أ( وٌستخدم ألواح مثبته على أرجل وتسمى )التختعدة 

 

 

 

 -:ة للسرٌروفٌما ٌلً األجزاء الربٌسٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المختلفة ةألنواع اآلسر ةوالقٌاسات الربٌسٌ بعادألاوفٌما ٌلً أشكال توضح 

 / مسند رأس1

 (ألواح جانبٌه )لربط المسندٌن/ 2

 / مسند القدم3

 لواح وسطٌه لربط المسندٌنأ/ 4

 أو التخت ةلواح وسطٌه علوٌأ/ 5
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 ( ٌوضح االبعاد القٌاسٌة الحجام مختلفة من االسرة المفردة والمزدوجة73-6شكل )
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 ( ٌوضح االبعاد القٌاسٌة لسرٌر لفردٌن74-6شكل )

 ( ٌوضح االبعاد القٌاسٌة لسرٌر لفرد واحد75-6شكل )
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 القٌاسٌة لنوع اخر من االسرة الفردٌن( ٌوضح االبعاد 76-6شكل )

 ( ٌوضح االبعاد القٌاسٌة لسرٌر ذو الطابقٌن مع جرارات فً اسفله77-6شكل )
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 التدريب العملي:

 ( بالمواصفات التً ٌحددها مع الطالب.السرٌر. ٌقوم الطالب باختٌار الزبون المحتمل لٌصمم له )1

 البٌانات والمواصفات التً ٌحددها الزبون.. ٌقوم الطالب بتسجٌل 2

 .....الخ(. نوم ربٌس او مفرد ام نوم ضٌوف) السرٌر. ٌحدد الطالب الفضاء )المكان( الذي سٌصمم له 3

. بعد جمع كل المعلومات المطلوبة فً صورة بحث مصغر ٌقوم الطالب بعمل التصمٌمات )األفكار( المختلفة 4

لزبون واألستاذ معاً لٌتمكن من أرضاء متطلبات الزبون وأجراء تغٌٌرات المطلوب وعرضها على ا للسرٌر

 بعد التشاور معهم.

المطلوب بصورته األولٌة وعرضها  السرٌر. بعد االتفاق على الصٌغة النهابٌة للتصمٌم ٌقوم الطالب بتنفٌذ 5

 اء واإلخراج.على الزبون واألستاذ معاً والتشاور معهم حول التصمٌم والتنفٌذ وأسالٌب اإلنه

 السرٌر. ٌقوم الطالب فً المرحلة األخٌرة بعد تحدٌد السلبٌات واالٌجابٌات فً النموذج األولً بتنفٌذ 6

 المطلوب بعد أجراء التغٌٌرات والتعدٌالت التً حددها الزبون واألستاذ وتقدٌمه للزبون بشكله النهابً.
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 الرفوف والمكتبات 6-7

إال أن التطور الحدٌث لمفهوم الدٌكور  ،المنزللم ٌكن للرفوف معنى إال فً دٌكورات المكتبات ومكتبة 

أصبح له أهمٌة حٌث أصبحت الرفوف تستخدم فً حٌز أكبر وخاصة فً المنزل. وأصبحت جزء من 

تثبت أو تسند على  رفوفالمنزلٌة التً تعكس جمال الفضاء وهً تكون على شكل خزابن أو  المكمالت

 الجدران.

وأصبحت لها عدة أماكن فً المنزل وهً على عدة أنواع وأشكال واختٌارها ٌكون حسب الذوق 

الشخصً والمكان المستخدم فٌها حٌث أن لكل مكان نموذج خاص ٌتناسب مع سعة المكان وارتفاع الجدران 

 . وهً متعددة األلوان وتصنع من خامات متعددة.والتناسق بٌنه وبٌن غٌره من األثاث المستخدم فً ذلك الفضاء

 أنواعها:  6-7-1

 تأخذ الرفوف أشكال مختلفة بما ٌتناسب وطبٌعة المكان المستخدم فٌه وكذلك الفرق فً االستخدام:

 (.78-6. كما فً الشكل )على الحابط: وهً عبارة عن رفوف منفردة مثبتة رفوف منفردة .أ 

           
وهً عبارة عن مجموعة من الرفوف متجمعة مع بعض فً إطار محدد وتوضع أما  :رفوف مجمعة .ب 

 (.79-6بجوار الحابط أو مثبتة علٌه كما فً الشكل )

                                  

 بعض أنواع الرفوف المفردة( ٌوضح 78-6شكل )

 ( ٌوضح بعض أنواع الرفوف المجمعة79-6شكل )
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وهً رفوف متحركة على شكل وحدات قابمة بذاتها ٌمكن تحرٌكها  متحركة:على شكل وحدات رفوف  .ج 

( وسمٌت فً 80-6من مكان إلى آخر بسهولة وتوضع غالباً فً الزواٌا أو األركان. كما فً الشكل ) 

 ما بعد بالمكتبة.

                          
وهً تكون على شكل وحدات خاصة الستخدامات معٌنة مثل لوضع الكاسات علٌها  :خاصة رفوف .د 

 (.81-6كما فً الشكل ) والنوادي.وخاصة فً المطاعم 

                 
 استخدامات الرفوف: 6-7-2

أغراض المستخدم فً المنزل حٌث أنها فً فً بداٌة صناعة الرفوف كان استخدامها لوضع بعض 

 البداٌة كانت على شكل حفر مستطٌلة فً الحابط ٌضع علٌها اإلنسان بعض حاجاته التً ٌستخدمها.

ولكن مع تطور العلم والحضارات وظهور الكثٌر من الصناعات وخاصة صناعة األثاث تطور استخدام 

 الرفوف فأصبح له عدة استخدامات.

 ( ٌوضح بعض أنواع الرفوف المتحركة80-6شكل )

 ( ٌوضح نموذج لرفوف ذات استخدامات خاصة81-6شكل )
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ت الرفوف هو لوضع الكتب وحفظ األشٌاء وهو االستخدام األكثر انتشاراً واألوسع من أول استخداما .أ 

 (.82-6فً استخدام الرفوف. كما فً الشكل ) 

                                   
الخاصة( حٌث بدأ استخدامها ٌعتبر مكمالً لدٌكور الفضاء المستخدم  وضع القطع الفنٌة )األكسسوارات .ب 

فٌه ألنه ٌزٌد من جمال وأناقة المكان وٌعبر بتلك األكسسوارات والقطع الفنٌة عن المكان أي ٌعطٌه 

 .(83-6رٌدة، كما فً الشكل )شخصٌته الف

                  
ٌستخدم فً الحمامات / كما ذكرنا سابقاً فإن للرفوف أهمٌتها فً الحمام حٌث تستخدم لوضع األغراض  .ج 

 .)مثل الشامبو والصابون ....الخ( الخاصة به

 ( ٌوضح نموذج الستخدام الرفوف كحامل للكتب82-6شكل )

 ( ٌوضح بعض أنواع الرفوف المستخدمة فً عرض القطع الفنٌة واالكسسوارات83-6شكل )
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حٌث بدأ مؤخراً استخدام الرفوف مكمل لخزانات المطبخ )الكاونترات( لتعطً  :المطابختستخدم في  .د 

 .(85-6كبر للمكان، كما فً الشكل )شكالً جمالٌاً أ

                            
إن وضع الرفوف فً غرف نوم األطفال أصبح من الضرورٌات وذلك لكثرة  :لألطفالغرف النوم  .ه 

األلعاب واألدوات الخاصة بهم فهنا تكون للرفوف أهمٌتها فً الترتٌب والوصول إلٌها بسهولة 

 .(86-6ان الزاهٌة ، كما فً الشكل )والرفوف فً غرف األطفال تتمٌز باأللو

                   
: وهً الغرفة األكثر استخداماً فً المنزل حٌث ٌكون تجمع العابلة دابماً فٌها لذلك فً غرف المعيشة .و 

تأخذ مساحة ألنه غالباً ما ٌفضل أن ٌوضع فٌها كل ما هو  مثل هذه الغرف ٌكون للرفوف أهمٌة وال

الخ( وهنا الرفوف سوف تعطً مظهراً جمالٌاً ...قرٌب من هواٌاتنا مثل )الكتب / الصور التذكارٌة 

 .(87-6المقتنٌات، كما فً الشكل ) باإلضافة إلى حفظ كل هذه

 لمستخدمة فً الحمامات( ٌوضح بعض أنواع الرفوف ا84-6شكل)

 ( ٌوضح نموذج للرفوف المستخدمة فً المطابخ85-6شكل )

عض أنواع الرفوف المستخدمة فً غرف ( ٌوضح ب86-6شكل )
 االطفال



   
 

  Décor Art … Furniture Manufacturing ... صناعة األثاث          فن الديكور 

 أنواع االثاث

190 

 

     
: وٌقصد بها أن تطور التصامٌم واألفكار حٌث التصامٌم الحدٌثة أعطت انطباعاً الرفوف الحديثة .ز 

باألناقة المتمثلة بالخطوط البسٌطة واأللوان الحدٌثة والخلط بٌن الخامات المختلفة أضحى جماالً 

 .(88-6كل )ستخداماتها، كما فً الشووظٌفة جدٌدة للرفوف وا

 
المكتبات  وبعد كل ما ذكرنا سابقاً نرى أن المكتبة هً جزء من الرفوف ولكن بعد التطور فً صناعة

. إن بعض من أجزابها مغلقة بأبواب مصنوعة من نفس الخامة لو من الزجاج مثل أصبحت تختلف عن الرفوف

الكتب واألشٌاء ولكن باتت  . وأصبحت المكتبات لٌست فقط لحفظالشكلتً توضع فً الصاالت كما فً ال

، بل مكان خاص للتلفاز وخاصة تلك التً توضع فً غرف المعٌشة وغرف النوم وأٌضاً هً كما ذكرنا تحتوي

الزواٌا فً الفضاء  سابقاً محاطة بإطار من الجانب والخلف ٌكون مغلق بلوح وذلك لوضعها على الحابط أو فً

 .ستخدم فٌهالم

 -األجزاء واألبعاد األساسية للرفوف والمكتبات : 6-7-3

أصبحت الرفوف وكما ذكرنا سابقاً من مكمالت الدٌكور ومن األثاث الضروري والذي ٌستخدم فً 

 مختلف الفضاءات الداخلٌة والخارجٌة.

الوظٌفة والفضاء المستخدمة ولكً تكون محققه لوظٌفتها أهتم المصممون بأشكالها وقٌاساتها وكالً حسب 

 -فٌها لذلك ٌجب أن تحتوي على األجزاء األساسٌة وهً كالتالً:

 -فً حالة الرفوف المتعددة:

 سطح علوي وقاعده ) مسطحه (.  .1

 سطوح وسطٌه مختلفة األحجام  حسب التصمٌم . .2

 ألواح مسطحة جانبٌه . .3

 الرفوف المستخدمة فً غرف المعٌشة أنواع( ٌوضح بعض 87-6شكل )

 (: نماذج لرفوف حدٌثة88-6شكل )
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 أما القواعد فتكون مختلفة حسب تصمٌم الرف . .4

 -اس الرفوف هً:هذا ٌعنً أن أس

 

 

 

 

 

 

 

 -أما فً حالة الرف المنفرد :

 

 

 

 

 

 -وهً:  اإلضافٌةولكن تحتاج الى بعض األجزاء  للرفوف ةمشابهأما بالنسبة للمكتبات فهً 

 الخلف.الواح مسطحة لتغطٌة -1

 التصمٌم.)بأشكال واحجام مختلفة( حسب  المكتبةألواح اضافٌه لعمل دوالب ضمن -2

واالشكال التالٌة توضح بعض   والمكتبات.للرفوف  والقٌاسات األساسٌةواألشكال التالٌة توضح األجزاء 

                                                    االبعاد القٌاسٌة المستخدمة فً تصمٌم وتصنٌع الرفوف.

           
        التدريب العملي:

 ( بالمواصفات التً ٌحددها مع الطالب.الرفوف. ٌقوم الطالب باختٌار الزبون المحتمل لٌصمم له )1

 التً ٌحددها الزبون.. ٌقوم الطالب بتسجٌل البٌانات والمواصفات 2

 .....الخ(. ، مطبخ، معٌشة. ٌحدد الطالب الفضاء )المكان( الذي سٌصمم له الدوالب )مكاتب / غرف نوم3

 ( ٌوضح بعض االبعاد القٌاسٌة للرفوف89-6شكل )

 ب / قواعد مختلفة )للتثبٌت(

 / سطح مستويأ

 / سطح مستويأ

 لواح مسطحة جانبٌه    أب / 

 لواح مسطحة جانبٌه    أب / 
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. بعد جمع كل المعلومات المطلوبة فً صورة بحث مصغر ٌقوم الطالب بعمل التصمٌمات )األفكار( المختلفة 4

لٌتمكن من أرضاء متطلبات الزبون وأجراء تغٌٌرات  وعرضها على الزبون واألستاذ معاً  ةالمطلوب للرفوف

 بعد التشاور معهم.

األولٌة  ابصورته ةالمطلوب الرف )الرفوف(. بعد االتفاق على الصٌغة النهابٌة للتصمٌم ٌقوم الطالب بتنفٌذ 5

 اج.وعرضها على الزبون واألستاذ معاً والتشاور معهم حول التصمٌم والتنفٌذ وأسالٌب اإلنهاء واإلخر

المطلوب  الرف. ٌقوم الطالب فً المرحلة األخٌرة بعد تحدٌد السلبٌات واالٌجابٌات فً النموذج األولً بتنفٌذ 6

 بعد أجراء التغٌٌرات والتعدٌالت التً حددها الزبون واألستاذ وتقدٌمه للزبون بشكله النهابً.

 أسئلة الفصل

 وما هً االستخدامات األساسٌة له؟ما هو الكرسً؟ وما هً المواد الداخلة فً تصنٌعه؟  .1

 متى أصبح الكرسً متوفرا للناس العادٌٌن؟ وأٌن كان قبلها ٌجلس الناس؟ .2

 كٌف كانت طبٌعة الكراسً فً مصر القدٌمة؟ .3

ما هً طبٌعة استخدام الكرسً فً الصٌن القدٌمة؟ ومتى أصبح الكرسً شابعا فٌها؟ وما هً األسباب  .4

 الحقبة؟التً جعلت الكرسً شابعا فً تلك 

 متى أصبح الكرسً شابعا فً أوروبا؟ .5

 متى أصبحت الكراسً عنصرا شابعا فً المنازل االمرٌكٌة؟ .6

 ما هً األنواع األساسٌة للكرسً؟ وما هً مواصفات وخصابص كل نوع؟ .7

 ما هً األجزاء األساسٌة للكرسً؟ وضح ذلك بالرسم. .8

عرض المقعد، عمق المقعد، ارتفاع مسند االرجل، ارتفاع ما هً االبعاد القٌاسٌة لألجزاء التالٌة:  .9

 الظهر، ارتفاع مساند الٌدٌن، وضح ذلك بالرسم؟

 ما هً االبعاد القٌاسٌة للكراسً المنجدة؟ وضح ذلك بالرسم. .11

 ما هً االبعاد القٌاسٌة للكراسً المكتبٌة؟ وضح ذلك بالرسم. .11

  -عرف كل مما ٌأتً : .12

 الخزانات  -5الرفوف      -4المكتبة      -3السرٌر    -2   المنضدة -1

 -عدد أنواع كل مما ٌأتً : .13

 الرفوف والمكتبات  -4المكتبة      -3السرٌر      -2المنضدة     -1

 -تكلم باختصار عن الخزانات التالٌة : .14

 خزانة المنافع  -3خزانة المالبس   -2خزانة األدراج   -1

 ؟دام السرٌر ذو الطابقٌن لعدة أسباب ماهً اذكرهافً اآلونة األخٌرة كثر استخ .15

 للخزانات اذكرها؟ هناك ارتفاعات مختلفة .16

 فٌه؟ عدد أنواع المناضد مع ذكر استخداماتها والفضاء المستخدمة .17

  ؟هناك نوعٌن من اآلسرة أذكرها مع بٌان الفضاء المستخدم لكل نوع .18

 تطورها واستخداماتها؟ تكلم عن المكتبة .19

 فٌها؟ وف واستخداماتها والفضاءات المستخدمةتكلم عن الرف .21

  فٌه؟ تكلم عن أنواع اآلسرة وفقاً لمساحة الفضاء المستخدمة .21
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 اثاث االطفال

 
 

 :  اهداف الفصل

 ٌهدف الفصل الى:

 األطفال وأهمٌتها لهم.  آتاتحث الطلبة على معرفة  -1

الوسائل  باستخداماأللمام بمعرفة الطرائق الصناعٌة لألثاث من خالل التطبٌقات العملٌة  -2

جدٌدة تواكب معطٌات التطورات  تصمٌمٌةوإٌجاد انماط  واإلنتاجواألدوات الالزمة للتنفٌذ 

 الحدٌثة. 

المهارة والمعرفة العلمٌة والعملٌة لدى الطلبة عبر التصامٌم والتكوٌنات الشكلٌة  اكتساب -3

 ألثاث األطفال.
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 مقدمة: 7-1 

ٌُعّد الطفل من أهم عناصر الثروة البشرٌة للنهوض باألمم وتقدمها على كافة المجاالت  

المعرفٌة والعلمٌة والتكنولوجٌة أذا نشؤ النشئة الصحٌحة والسلٌمة من خالل الدعم المعنوي 

وتقدٌم له كل ما ٌحتاجه من مستلزمات المعٌشة و خصوصاً فً مرحلة الطفولة المبكرة والمادي 

عد من أبرز المراحل العمرٌة فً حٌاة الطفل بعدها مرحلة تكوٌن وأعداد وفٌها تتحدد التً ت

مسارات نموه الجسمً والعقلً و النفسً وتتشكل فٌها عاداته واتجاهاته وتنمو فٌها مٌوله ورؼباته 

( سنة قابلٌته فً 12-4وخصوصاً ما بٌن )واألستعداد لها، كما تزداد فً هذه المرحلة العمرٌة 

تؤثر بالعوامل المختلفة التً تحٌط به، ماٌبرز أهمٌة هذه السنوات من عمره فً تكوٌن شخصٌته ال

بصورة تترك أثرها فً حٌاته المقبله وتجعل تربٌته أمر ٌستحق الرعاٌة واألهتمام به، فاألنفعاالت 

المشاكل  واألضطرابات النفسٌة تإثر سلباً على قدراته القلٌة والبطئ فً اكتساب المعرفة نتٌجة

األجتماعٌة داخل البٌت والمدرسة و الواقع البٌئً الذي ٌعٌش فٌه الطفل، لذا ٌتطلب معالجة هذه 

 المشاكل من قبل اصحاب األختصاص فً مجال علم النفس و األجتماع. 

للطفل ثالث حقوق تقع داخل دائرة األهتمام بؽض النظر عن التربٌة والتعلٌم وهً حقوق  

 سٌة، الٌتم نمو الطفل نمواً متوازناً إال من خالل:اساسٌة وحاجات رئٌ

 حق الطفل فً الراحة الجسدٌة والنفسٌة.  -

 حق الطفل فً التمتع بؤوقات فراغ تتحقق فٌها رؼابته. -

 حق الطؾ فً التمتع بؤنشطته الثقافٌة.  -

ٌحتاجه  فاألهتمام بالطفولة ودراسة جوانبها وظروفها أمر ٌستحق كل الدعم والرعاٌة وتوفٌر كل ما

الطفل من متطلبات معٌشٌة وخصوصاً آثاثه، مثل )السرٌر، الكرسً، الخزانة، ...( لما ٌقدم له من 

من حالة إٌجابٌة  وما تعكسه األثاثخدمة وظٌفٌة نفعٌة توفر للطفل الراحة الجسدٌة، فضالً الى جمالٌة 

 ذائقٌة ونفسٌة الطفل.على 

 غرفة الطفل:  7-2

تعد ؼرفة الطفل من المهام الضرورٌة لمعٌشته، اذ توفر له كل مستلزمات الراحة الجسدٌة و  

الصحٌة والنفسٌة، لذا ٌجب ان تتوفر فً ؼرفة الطفل كل الوسائل المهمة التً تقدم له الخدمة كاآلثاث 

مة وظٌفٌاً والمفروشات والستائر واأللوان المحببة التً تنسجم مع ذائقة الطفل، واألضاءة المالئ

وجمالٌاً، فضالً عن التجهٌزات األخرى من أدوات المعرفة و التسلٌة كالحاسوب والكتب والمجالت 

 وأدوات الرسم واللُعْب ...الخ. وكذلك توفٌر وسائل التدفئة والتبرٌد والمكمالت األخرى. 

ٌتالئم مع  أن تصمٌم الؽرفة وأظهار جمالٌتها من خالل الترتٌب والتنظٌم لمحتوٌاتها وبما 

لذلك تعددت رؼباته ومٌوله وتوفٌر الفضاء المناسب له ألجل حركة وتنقل الطفل داخل الؽرفة بسهوله 
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وتنوعت ؼرؾ األطفال عبر التقنٌات الحدٌثة الذي فرضها الواقع الحٌاتً الجدٌد من معرفة وثقافة 

 .(2-7(،)1-7) جدٌدة تتطلب تصامٌم حدٌثة تلبً حاجات األطفال، وكما موضح فً األشكال

    

 سنة 12-4االبعاد القٌاسٌة لألطفال من عمر  7-3

تعد المراحل العمرٌة لألطفال من اكثر المراحل نموا وتؽٌرا على مستوى البنٌة الجسدٌة والنمو         

دخل فً صلب التكوٌن الفٌزٌاوي للطفل، وعلى الرؼم من التؽٌرات الفكري والعقلً، اذ انها مراحل ت

ان نجد معٌارا قٌاسٌا واالختالفات فً االحجام من طفل الى اخر لنفس الفئة العمرٌة، اال اننا نستطٌع 

نستطٌع من خالله التعامل مع تؽٌرات واختالفات البنٌة الجسدٌة لألطفال، لكً نتمكن من صناعة 

-7( و )1-7) األثاث له على اختالؾ انواعه وطبٌعته الوظٌفٌة والشكلٌة. وكما موضح فً الجداول

2)
 (1)

. 

طول  الفئة العمرية
الرأس 
 والرقبة

طول الظهر 
 )الجذع(

 طول
 الساق
 والقدم

طول 
 القامة

الوزن 
 )كغم(

 .1.5 1.154 7257 7.52 7.52 سنوات 4
 .125 .5..1 7.54 .7.5 7.52 سنوات .
 .7.5 .125 .915 7.52 7257 سنوات .
 .775 .1.5 .945 .975 7254 سنوات 2
 7.57 1.52 9.51 9957 .725 سنوات .

                                                           
(1) Henry Dreyfuss, Aluin , R. Tlley and stephren (the measure of man and women – 

human factors in design). John Willy and sons – inc, New York, 2002, p. 3-7. 

 ( ٌوضح نوع اخر من خرؾ االطفال2-7شكل ) ( ٌوضح احد أنواع ؼرؾ األطفال للفتٌات1-7شكل )
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 .7.5 .7.5 .925 .945 7.57 سنوات .
 .915 .715 .9.5 9.59 7.52 سنوات .1
 9.57 7759 .415 9.51 9.54 سنة 11
 9.57 7759 .415 9.51 9.54 سنة 17

 

 

الفئة 
 العمرية

طول منطقة 
 الرأس و الظهر
 عند الجموس

طول منطقة 
الرأس 
 والجذع

طول 
 الحوض
 )الورك(

طول 
 الفخذ

عرض 
 الكتف

طول 
 القدم

عرض 
 الورك

 21.5 .1.5 .7.5 .715 1954 4441 .25. سنوات4

 22.6 .125 .7.5 .795 1454 4.51 .5.. سنوات.

 23.5 .125 .725 7.52 .145 4.44 959. سنوات.

 24.5 .1.5 7.51 .725 .1.5 4.42 52.. سنوات2

 26.2 1.52 9.54 7.57 .1.5 144. .. سنوات.

 28.8 .7.5 .915 .915 1259 9. 2.59 سنوات.

 28.9 .715 .975 .975 1252 444. 2751 سنوات.1

 30.6 7759 .995 .945 1.51 41.. 2457 سنة 11

 31.8 7759 .995 .945 1.51 41.. 2457 سنة 17

 

 

 

 آثاث األطفال: 7-4

 

 ثاث الطفل على أنواع عدة منها: اشتمل ٌ 

عبارة عن وحدات تصمٌمٌة متكاملة تتكون من مجموعة أجزاء سواء  : هًكراسً األطفال 7-4-1

بعضها مع اآلخر بطرائق ربط مختلفة  مترابطةكانت من الحدٌد، األلمنٌوم، الخشب، اللدائن 

صناعة الكراسً. وتعد الكراسً من الوسائل الضرورٌة وحسب طبٌعة المادة المستعملة فً 

 (1-7جدول رقم )
 ٌوضح قٌاسات أجزاء جسم الطفل "القٌاس بالسنتمترات"

 (2-7جدول رقم )
ٌوضح معدل األبعاد القٌاسٌة ألجزاء جسم 

 الطفل "القٌاس بالسنتمترات"
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الطعام  والكتابة وتناولالواجب صناعتها لتوفٌر الراحة الجسدٌة وبناء جسم سلٌم أثناء القراءة 

 األخرى.  واالستعماالت

 األجزاء األساسٌة لكرسً األطفال  7-4-2

فً كرسً البالؽٌن من األجزاء األساسٌة التً تسند  ٌتكون كرسً الطفل كما هو الحال    

 عملٌة الجلوس، وهذه األجزاء هً:

 المقعد. .1

 مسند الظهر. .2

 االرجل. .3

تعتمد على نوع وطبٌعة  مساند الٌدٌن )وهً قد توجد او ال توجد أي لٌست شرطٌة وانما .4

 (.3-7تصمٌم الكرسً(. كما فً الشكل )

 

7

-

5 

أ

ن

و

ا

ع 

ال

ك

ر

ا

س

ي

: 

 

تصنؾ كراسً األطفال حسب طبٌعة المادة المستعملة ونوع األستخدام الوظٌفً )الدراسة، 

الطعام، الحاسوب...( لذا تم تصمٌم وصناعة الكراسً بؤنواع متعددة وبتشكٌالت مختلفة دعماً 

 األستخدامٌة، وأهمها:لوظٌفتها 

 من األخشاب: مصنوعةكراسً  -1

إستخدام الخشب كمادة رئٌسٌة فً صناعة كراسً األطفال وبؤسالٌب تصمٌمٌة مختلفة حسب 

ً والجوز و الصنوبر نمثل خشب الزان والساج و الماهوؼونوع وخصائص المواد الخشبٌة، 

(3-7شكل )  

 ٌوضح األجزاء األساسٌة للكرسً

 مسند الظهر

الٌدمسند   

 االرجل

 المقعد
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ن البنً واألصفر و األحمر ... اذ ان كل نوع من هذه األخشاب له لونه الخاص به ما بٌ

وكذلك القوة والمتانة  االستعمالوة كل نوع على التشكٌل والتكوٌن الباهت، فضالً عن قابل

والوزن الذي ٌتمٌز بها كل نوع من هذه األخشاب، اذ ٌجب أن ٌرعى فً صناعتها المعاٌٌر 

)قٌاسات( أجزاء جسم الطفل وقٌاس األجزاء التصمٌمٌة للكرسً أكثر  التصمٌمٌة ما بٌن ابعاد

و  (4-7 )كما فً االشكال انسجاماً ومواءمة أثناء تناول الطعام، الدراسة، تشؽٌل الحاسوب 

(7-5). 

 

   
 

 مصنوعة من اللدائن: كراسً  -2

استخدمت مادة اللدائن بكثرة فً تصامٌم صناعة كراسً األطفال، وذلك لما قدمته 

من هذه المواد وتقنٌات حدٌثة ومتطورة منها تكنولوجٌا اللدائن من أنواع مختلفة 

اللدائن المتاٌنة بالحرارة والمتصلبة بالحرارة، وبؤلوان وبتشكٌالت مختلفة بؤستخدام 

)األرجل، وبدون استخدام طرائق ربط، اذ ان ؼالبٌة أجزاء الكرسً  القولبةالحقن و 

مساند الٌدٌن، قاعدة الجلوس( ملتحمة مع بعضها وكؤنها قطعة واحدة. لذلك حققت 

الكثٌر من هذه الكراسً الجلسة المناسبة للطفل، فضالً عن تقبل هذه اللدائن لأللوان 

الفئة العمرٌة له، وتتمٌز كراسً اللدائن المنسجمة مع ذائقٌة )ذوق( الطفل وحسب 

بخفة الوزن وانسٌابٌة الشكل وجمالٌته وسهولة التنظٌؾ وتفعٌل عاملً السالمة 

 االستخدامأثناء  والقوة والتحملواألمان للطفل ألمتالك هذه الكراسً خاصٌة المتانة 

 (.7-7( و )6-7كما فً االشكال )للراحة والترفٌه. 

( ٌوضح احد أنواع كراسً األطفال 4-7شكل )

 المصنوعة من الخشب

( ٌوضح كرسً طفل دراس5ً-7شكل )  
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كرا

 سً مصنوعة من المعادن: 

تم توظٌؾ المعادن فً صناعة كراسً األطفال وخصوصاً الحدٌد و األلمنٌوم وبتصامٌم 

 الحركة( محوريرك )حالوظٌفً ومنها ما هو ثابت ومت مختلفة على وفق طبٌعة األستخدام

وبقٌاسات مختلفة تتناسب مع جسم الطفل وضمن الفئة العمرٌة له وتمتاز الكراسً المعدنٌة 

بالقوة و المتانة واألمان، اذ تستخدم طوائق ربط متنوعة فً ربط وتجمٌع اجزاء الكراسً 

حوري و التمفصلً الى األعلى و األسفل منها طرٌقة الربط باللحام والبراؼً و الربط الم

وخصوصاً قاعدة الجلوس ومسند الظهر للوصول الى أفضل جلسة مرٌحة للطفل، وتستخدم 

 كما فً االشكال التالٌة:للدراسة، واستخدام الحاسوب. 

 

 

        
( ٌوضحان أنواع مختلفة من كراسً األطفال المصنوعة من المعادن 9-7( و )8-7شكل )  

كراسً طعام مصنوعة من اللدائن( ٌوضح 6-7شكل )  
( ٌوضح احد أنواع كراسً األطفال 7-7شكل )

 المصنوعة من اللدائن



 

  Décor Art … Furniture Manufacturing           فن الدٌكور ... صناعة األثاث
 

 اثاث االطفال

201 

 

 كراسً مصنوعة من مواد مختلفة: -3

استخدمت انواع من المواد فً تصمٌم وصناعة الكراسً الخاصة لألطفال وحسب  

اعمارهم منها المعادن )الحدٌد، األمنٌوم( واللدائن بؤنواعها، فضالً الى مادة الخشب )الزان، 

نوع فً خواص المواد الساج، الموهاؼونً...( ذات الصالدة و القوة و المتانة العالٌة، اذ ان الت

الداخلة فً صناعة الكراسً وقابلٌتها على الربط و التشكٌل مع المواد األخرى جعلها محط 

اهتمام فً صناعة اآلثاث. أن عملٌات التطعٌم و المزاوجة بٌن اللدائن والمعادن واألخشاب 

ى قابلٌتها على وبؤسلوب تقنً جدٌد، أدى الى التنوع الشكلً والجمالً لهذه الكراسً، فضالً ال

التوافق واألنسجام و المواءمة األستخدامٌة ما بٌن المستخدم )الطفل( والكرسً، حٌث ٌتم 

و على شكل  القولبةصناعة مسند ظهر وقاعدة الجلوس من مادة اللدائن وبطرٌقة الحقن و 

الحشر الكبس و قطعة واحدة أو أثنٌن متفردتٌن و من ثم ٌتم ربط األرجل المعدنٌة معاً بؤسلوب

المحكم، وقد ٌستعمل الخشب مسند للٌدٌن و الظهر وقاعدة الجلوس ومن ثم ٌتم ربط هذه 

األجزاء بالهٌكل المعدنً للكرسً بؤستخدام البراؼً او التعاشٌق المناسبة للربط وكما 

وتستخدم لكافة األؼراض الوظٌفٌة النفعٌة مثل ( 11-7و )( 11-7)موضحة فً األشكال 

 (.وؼٌرهااستخدام الحاسوب، الراحة الجسدٌة، تناول الطعام...)الدراسة، 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمرٌن العملً

 أوال: ارسم مخططا لكرسً بدون مساند الٌدٌن, ومن ثم, اتبع الخطوات االتٌة:

صمم انموذجا )موكٌت( لكرسً من المواد المتوفرة لدٌك، مثل الخشب، الواح الخشب  .1

 الرقٌق، الكرتون، الفلٌن ... الخ.

( ٌوضح أحد 10-7شكل )

أنواع الكراسً المصنوعة من 

 خامات مختلفة

( ٌوضح احد أنواع الكراسً 11-7شكل )

 المصنوعة من الخشب واللدائن
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 بٌان طرائق الربط المستخدمة فً التنفٌذ. .2

 وق الطفل.توضٌح السمات التعبٌرٌة التً تتناسب مع ذ .3

نوع استخدام الكرسً، أي نوع الوظٌفة النفعٌة التً ٌقدمه )للدراسة، لتناول الطعام،  .4

 للراحة ...الخ(.

 توظٌؾ األوان )االصباغ( المحببة للطفل. .5

 المالئمة واالنسجام مع جسم الطفل. .6

 على الطالب صناعة كرسً من الخشب باتباع الخطوات االتٌة:ثانٌا: 

 تجهٌز األخشاب الالزمة لصناعة الكراسً.  -1

اجراء قٌاس جمٌع األجزاء المكونة لكرسً اعتماداً على قٌاس اجزاء جسم الطفل  -2

 وكاآلتً:

مقعد الكرسً عن األرض ٌتحدد بطول قٌاس ساق وقدم الطفل الذي ٌتراوح قٌاسه  ارتفاع -3

( 3661ٌساوي )( ارتفاع مقعد الكرسً 2-7و  1-7 ول رقما( سم )راجع الجد3661)

 سم.

( سم، مضافاً 2962) والبالػ قٌاسهطول قاعدة الكرسً ٌعتمد على قٌاس طول فخذ الطفل  -4

 1666+  2962( سم، طول قاعدة الكرسً: 1666الٌها طول ورك الطفل البالػ قٌاسه )

 سم.  4568= 

سم، مضافاً  (2663) والبالػ قٌاسهعرض قاعدة السرٌر ٌعتمد على عرض ورك الطفل  -5

 11+  2663عرض قاعدة السرٌر:  ( سم.5-11تتراوح قٌاسها ما بٌن ) سماحات ٌهاال

 .سم  3663= 

( 3362ارتفاع مسند الظهر للكرسً ٌستند على طول جذع الطفل )الظهر( والبالػ قٌاسه ) -6

( سم. ارتفاع مستند الظهر: 1666طول ورك الطفل والبالػ قٌاسه ) سم، مضافاً الٌها

 سم.  4968=  1666+  3362

 اجراء عملٌة القطع لجمٌع اجزاء الكرسً وتجهٌز مناطق الربط. -7

 طرائق الربط المناسبة. باستخداماجراء عملٌة التركٌب )التجمٌع(  -8

 . والصقل للكرسًاجراء عملٌة التنعٌم  -9

 افق مع ذائقة الطفل. وعملٌة الطالء )الصبػ( وحسب اللون المناسب الذي ٌت اجراء -11

 اسرة الطفل:  7-4-2

هً عبارة عن تكوٌن تصمٌمً ضمن وحدة تصمٌمٌة متكاملة تشتمل على مجموعة اجزاء أو  

لنظم تصمٌمٌة لتؤدٌة الؽرض الوظٌفً للطفل وهو النوم مقاطع ترتبط بعضها مع البعض اآلخر وفقاً 

توفٌر قسطاً من الراحة الجسدٌة له والتً ٌحتاجها الطفل فً جمٌع مراحله العمرٌة المختلفة. وٌتم ل

تصنٌع هذه األسّرة عموماً من األخشاب أو من بعض المواد األخرى مثل الحدٌد، األلمنٌوم، اللدائن 
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تعددت وتنوعت وبطرائق ربط مختلفة حسب طبٌعة ونوع المادة المستخدمة فً صناعة األسّرة، لذلك 

وكما موضح فً اسّرة األطفال بؤشكالها والوانها واحجامها وعلى وفق المرحلة العمرٌة للطفل. 

 االشكال االتٌة:

   

 األجزاء األساسٌة لسرٌر الطفل 7-4-2-1

ٌتكون سرٌر الطفل مثله مثل اسرة البالؽٌن من أجزاء أساسٌة تتٌح تقدٌم الوظٌفة األساسٌة التً     

اعد من اجلها، وهً االستلقاء والنوم. اذ ٌنبؽً ان تسند البنٌة الهٌكلٌة للسرٌر فعل النوم، وعل ذلك 

 ٌحوي األجزاء االتٌة: فان سرٌر الطفل ٌنبؽً ان

 مقعد السرٌر. .1

 مسند الراس. .2

 مسند االرجل. .3

 االرجل. .4

 

 

 

 

 

 

( ٌوضح احد أنواع االسرة ذات 12-7شكل )

 الطابقٌن مع وحدات خزن اسفل السرٌر

( ٌوضح أحد أنواع اسرة األطفال 12-7شكل )

 ذات التعدد الوظٌفً

( ٌوضح األجزاء األساسٌة لسرٌر الطفل13-7شكل )  

 مسند الراس

 مقعد السرٌر

 مسند االرجل

 االرجل
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 انواع اسرة األطفال:  7-4-3

 مساند:  أربعاألسّرة الخشبٌة ذات  -1

استعمل الخشب بكثرة فً صناعة أسّرة األطفال وخصوصاً األخشاب ذات الصالدة 

ا ٌسمى بسطح السرٌر م، وتتكون هذه األسّرة من القاعدة أو والمتانة العالٌة

 لألضطجاع أو األستقاء أو النوم فضالً عن وجود أربع مساند هً: 

 مسند الرأس.  -1

 مسند الرجلٌن. -2

 المسند األمامً. -3

 ً. المسند الخلف -4

وتشتمل بعض األسّرة على مجموعة من المجارٌر تثبت بقاعدة السرٌر ضمن الواجهة 

وكما موضح فً األشكال األمامٌة له لحفظ الحاجات واألشٌاء الضرورٌة الخاصة بالطفل. 

 ذات مسندٌن للرأس و للرجلٌن وبتصامٌم مختلفة. جد أسّرة لألطفال وتو. (15-7و ) (7-14)

 

 واحد: اسّرة خشبٌة ذات مسند  -2

المنام ومسند للرأس وبتصامٌم حدٌثة وتتمٌز بالبساطة تشتمل هذه األسرة على قاعدة 

فً اؼلب أجزائها لتكون  التنجٌدالشكلٌة وبؤلوان أكثر جذباً وتقبالً للطفل وقد استخدم 

 . (17-7و ) (16-7وكما موضح فً األشكال )أكثر راحة وأمان للطفل، 

( ٌوضح أحد أنواع اسرة األطفال المصنعة من الخشب14-7شكل ) ( ٌوضح نوع اخر من اسرة 15-7شكل ) 

 األطفال المصنعة من مادة الخشب
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 اسرة خشبٌة ذات طابقٌن أو أكثر:  -3

( ٌوضح أحد أنواع اسرة األطفال الخشبٌة ذات المسند الواحد 16-7شكل )  

( ٌوضح نوع اخر من اسرة األطفال المصنعة من الخشب ذات مسند الراس فقط17-7شكل )  
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ٌتم تصمٌم وتصنٌع هذه األسرة حسب طبٌعة المكان )ؼرفة المنام( ومساحتها وذلك 

ألٌجاد فضاء واسع فً ؼرفة منام األطفال، وٌتم ربط جمٌع األجزاء التكوٌنٌة لهذه 

األسرة مع بعضها البعض اآلخر بطرائق محكمة مع مراعاة جانبً السالمة واألمان 

( ٌوضح سرٌر ذو طابقٌن وسلّم حٌث استخدمت مادة 18-7فً صناعتها، فالشكل )

هوؼبً ألمتالك هذه االخشاب القوة الخشب وخصوصاً خشب الساج، الزان أو الما

واألظهار  لألصباغالسطح وتقبله  والتشكٌل ونعومةالربط  والمتانة فًوالصالدة 

 الجمالً. 

 
( ٌوضح سرٌر مصنوع من مادة الخشب واللدائن وبتولٌفة 19-7أما الشكل )

تطورة، لما ٌمتاز به السرٌر من جمالٌة الشكل والتكوٌن، متحاكً الحداثة التصمٌمٌة 

 فضالً عن االنسجام المتكامل مع ملحقاته من اآلثاث. 

( ٌوضح أحد انواع االسرة المصنعة من الخشب ذات الطابقٌن18-7شكل )  
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بٌن  والتوافقوالتوازن  باالنسجامٌوضح تولٌفة تصمٌمٌة تتسم  (21-7وأما الشكل )

وحداتها التكوٌنٌة، والتً تمثل سرٌرٌن ذو طابقٌن، ُسلَّم، خزانة، قاطع رفوؾ 

وبمساحة تصمٌمٌة مكثفة للحصول على فضاء واسع للؽرفة ألجل توفٌر فضاء واسع 

 داخل ؼرفة الحركة وتنقّل الطفل وممارسة نشاطه. 

 

  

( ٌظهر 21-7رقم ) الشكل و 

( ٌوضح سرٌر طفل متعدد الوظائؾ ومصنع من الخشب واللدائن19-7شكل )  

األطفال ذات التعدد الوظٌفً ( ٌوضح نوع اخر من اسرة20-7شكل )  

( ٌوضح نوع اخر من أنواع اسرة األطفال المصنعة 21-7شكل )

 من الخشب والتً تخدم أؼراض مختلفة
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المنام وخزن الحاجات الضرورٌة للطفل، استخدام الخاصة بالدراسة و االثاثوحدات مجموعة من 

والترابط والتآلؾ  باالنسجام، تمٌزت هذه التركٌبة التصمٌمٌة صناعتهالخشب ذو النوعٌة الجٌدة فً 

 طفل. ثاث الادٌثة من أسالٌب جدٌدة فً صناعة ا قدمته التقنٌات الحتناسق بٌن مفرداته التكوٌنٌة، لموال

 

 

 

 

 

 

 

 

 :واشكال اخرى اسّرة على شكل عربة -4

األطفال مؽاٌرة لما تم صناعته من قبل  استخدمت تصامٌم جدٌدة فً صناعة آثاث

حٌث استطاع المصمم الصناعً بتقدٌم تصامٌم جدٌدة تختلؾ عن األشٌاء المؤلوفة و 

عطٌات تواكب ذائقٌة الطفل، اذ تم استخدام مادة اللدائن فً صناعة هذه مالمتداولة وب

لمواد لأللوان األسّرة ألمتالك اللدائن قابلٌة التشكٌل والقولبة، فضالً لتقبل هذه ا

 المحببة واألكثر تفضٌالً لألطفال. 

أمتازت هذه األسرة بؤنسٌابٌة الشكل وجمالٌته والتً تعكس حالة اٌجابٌة على سلوك الطفل وما  

( و 22-7)ل اشكتقدمه من وظٌفة نفعٌة توفر للطفل الراحة الجسدٌة والنفسٌة. وكما موضح فً اال

 . (25-7( و )24-7( و )7-23)
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(22-7شكل ) (23-7)شكل    
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 التمرٌن العملً

(24-7شكل ) (25-7شكل )   
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أوال: ارسم مخططا تصمٌمٌا لسرٌر طفل ذو مسندٌن, وضمن الفئة العمرٌة التً تختارها, متبعا 

 الخطوات االتٌة:

)موكٌت( لسرٌر طفل من المواد المتوافرة لدٌك، مثل قطع اللدائن،  انموذجا صمم .1

 الكرتون، الفلٌن، رقائق الخشب المعاكس... الخ.

 بٌان طرائق الربط المستخدمة فً التنفٌذ. .2

إٌضاح السمات التعبٌرٌة التً تتوافق مع نفسٌة الطفل وذوقة وتفضٌالته الشكلٌة، عبر  .3

 ان )الطالءات( المستخدمة فً تؽطٌته.الشكل العام للسرٌر وجمالٌة األو

 صمم وصنع سرٌر طفل باتباع الخطوات االتٌة:ثانٌا: 

 تجهٌز األخشاب الالزمة لصناعة السرٌر.  -1

اجراء قٌاس لجمٌع اجزاء السرٌر اعتماداً على قٌاس طول قامة الطفل وعرض كتؾ الطفل  -2

 وطول ساق وقدم الطفل )راجع الجدول(.

لمنام )سطح السرٌر( على طول قامة الطفل والتً ٌتراوح قٌاسها لذا ٌعتمد طول قاعدة ا -5

( سم لراحة الرأس 31-21تتراوح قٌاسها ما بٌن ) سماحات( سم مضافاً الٌها 12166)

 سم. 15166=  31+  12166طول قاعدة السرٌر: . والرجلٌن

( سم، 3269عرض قاعدة السرٌر ٌعتمد على عرض كتؾ الطفل والذي ٌتراوح قٌاسه ) -6

( سم، لراحة وحركة الطفل أثناء النوم 31-21تتراوح قٌاساتها ما بٌن ) سماحاتضافاً الٌها م

 سم.  6269=  31+  3269عرض قاعدة السرٌر: 

( 3968ارتفاع السرٌر عن األرض ٌعتمد على طول ٌاق وقدم الطفل والذي ٌتراوح قٌاسه ) -7

 ( سم. 15-11)سم، مضافاً الٌها سمك التنجٌد والذي ٌتراوح سمكه ما بٌن 

 ارتفاع السرٌر عن األرض: -8

 . أجراء عملٌة قطع األجزاء المكونة للسرٌر )القاعدة والمساند الجانبٌة واألمامٌة( -9

 تجهٌز مناطق الربط لجمع األجزاء.  -11

 اجراء عملٌة التركٌب )التجمٌع( بؤستخدام طرائق الربط المناسبة.  -11

 اجراء عملٌة التنؽٌم والصقل ألجزاء السرٌر.  -12

 اجراء عملٌة الطالء )الصبػ( وحسب اللون المناسب. -13

 الخزانة )الدوالب(:  7-4-3
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وهً وحدة تصمٌمٌة متكاملة األبعاد تشتمل على مجموعة من األجزاء الخشبٌة أو اللدائنٌة  

مترابطة مع بعضها البعض اآلخر بؤسالٌب ربط مختلفة تستعمل لخزن وحفظ المالبس والحاجات 

 اآلخرى لألطفال. 

استخدام الخشب المكبوس بكثرة فً صناعتها ألمتالكه خواص المتانة والصالدة ونعومة سطحة، 

فضالً ألحتوائه على سطح مستو ٌتم لصق القشرة الخشبٌة او الفورمٌكا أو المواد الحدٌثة مثل 

البالستٌك و الورق و الجلد الصناعً وؼٌرها و التً تضفً طابعاً جمالٌاً ٌنسجم مع فضاء ؼرفة 

 الطفل ومحتوٌاتها. 

وٌراعى فً تصمٌم الخزانة توظٌؾ بعض الرسوامات واألشكال التً تعبر عن شخصٌات  

وتكوٌنات تعبٌرٌة مثل النباتات، الطٌور، األسماك، شخصٌات كارتونٌة...، لتكون أكثر رؼبة وتقبالً 

 وجذباً الٌه. 

عبر استخدام  األثاثصناعة كان له األثر الواضح فً تطور تصمٌم وأن التقدم التكنولوجً  

 والتً اسهمت البدٌلةالصناعً، فضالً عن توافر المواد  اإلنتاجفً أسالٌب  والتقنٌات الحدٌثةاألدوات 

موضح فً الشكل  والجمالً وكماالوظٌفً  االستخدامفً صناعة وتنوع أثاث األطفال على مستوى 

(7-26.) 

 
باألطفال ( ٌوضح أحد أنواع الخزانات الخاصة26-7شكل )  
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 خزانة عمودٌة وأفقٌة: 7-4-3-1

تتكون الخزانة سواء كانت على شكل عمودي او افقً من مجموعة أجزاء خشبٌة او 

لدائنٌة وبتصامٌم وأألوان مختلفة، تشتمل الخزانة على مجموعة من القواطع تتضمن 

الملحقات األخرى لؽرض خزن وحفظ والرفوؾ واألبواب ومجموعة من المجارٌر 

ات ومستلزمات الطفل، مثل الكتب، القصص والمجالت، أدوات الكتابة والرسم حاج

 .(29-7( و )28-7و ) (27-7واللعب ... ألخ. وكما موضح فً األشكال )

 

 

 

( ٌوضح احد أنواع خزانات األطفال 27-7شكل )

 العمودٌة وطبٌعة تصمٌمها واجزاءها

من الخزانات  ( ٌوضح نوع اخر28-7شكل )

 العمودٌة ذو وحدات الخزن المختلفة والمتنوعة

( ٌوضح أنواع مختلفة من الخزانات االفقٌة والتً تعرض مجاالت خزن تختلؾ أحدها 29-7شكل )

 عن االخرى
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 التمرٌن العملً

أوال: ارسم مخططا تصمٌمٌا لخزانة طفل عامودٌة تشتمل على بابٌن لخزن المالبس ومجموعة من 

 جرارات اسفل الخزانة باتباع الخطوات االتٌة:ال

 صمم أنموذج )موكٌت( للخزانة. .1

 استخدم أٌا من المواد المتوافرة لدٌك. .2

 بٌان ماهٌة طرائق الربط المستخدم فً تجمٌع األجزاء. .3

 طالء االنموذج باأللوان المتناسبة وذوق الطفل وفئته العمرٌة. .4

 صنع خزانة لطفل وفق الفئة العمرٌة التً تختارها, باتباع الخطوات االتٌة:ثانٌا: 

 244احضار الخشب المعد لصناعة الخزانة، ولٌكن الخشب المكبوس والذي ٌتراوح قٌاسه ) -1

X 122 X 162 )  ملم 

 تقطٌع الخشب حسب القٌاسات المعتمدة فً صناعة الخزانة ولكل جزء من اجزائها.  -2

تجهٌز القاعدة السفلى و العلٌا وحسب عدد االبواب و القواطع و الملحقات األخرى. وٌجب ان  -3

تستند قاعدة الخزانة السفلى على أطار محكم من الخشب وبؤرتفاع مناسب عن األرض لتكون 

 اكثر تحمالً واستقراراً. 

 تجهٌز القواطع الجانبٌة واألفقٌة وحسب القٌاسات المطلوبة.  -4

تجهٌز األبواب بعد اكمال هٌكلٌة الخزانة وحسب الفضاء األمانً الذي تشؽله كل باب  -5

 بؤستخدام طرائق الربط المفصلٌة )المحورٌة(. 

تجهٌز الرفوؾ وتثبٌتها فً األماكن المخصصة لها وعلى وفق التصمٌم المعد لها بؤستخدام  -6

 طرائق ربط مناسبة )البراؼً، المسامٌر، حامالت...(. 

المجارٌر وحسب القٌاسات المطلوبة وعلى وفق األماكن التً تشؽلها وٌشكل منظم  تصنٌع -7

 ومرتب لتكون أكثر سهولة أثناء عملٌة األستخدام. 

تثبٌت القاطع الخلفً للخزانة وحسب المساحة الخلفٌة لها، وؼالباً ما ٌستخدم خشب المعاكس  -8

خدام طرائق الربط )البراؼً، ( ملم وبؤست5-3أو الفاٌبر و الذي ٌتراوح سمكه ما بٌن )

 المسامٌر، التعشٌق(. 
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 ٌم والصقل لجمٌع أجزاء الخزانة. عاجراء عملٌة التن -9

ثاث امع  ٌتالءماجراء عملٌة الطالء )الصبػ( وحسب اللون الذي بتوافق مع ذائقة الطفل وبما  -11

 ؼرفة الطفل.

 أسئلة الفصل

الوصول الى نتائج إٌجابٌة تحقق النشاة  قدم لألطفال الجلما هً المقومات األساسٌة التً ت .1

 الصحٌحة لهم جسدٌا ونفسٌا؟

الواجب كٌؾ ٌتم ترتٌب وتنظٌم ؼرفة الطفل؟ وما هً األدوات والمستلزمات الضرورٌة  .2

 توافرها له؟ ولماذا؟

 عرؾ باختصار كال مما ٌؤتً: .3

 .اثاث الطفل 

 .كرسً الطفل 

 .سرٌر الطفل 

 .خزانة الطفل 

 تصنٌع كرسً لطفل موضحا فٌه كال مما ٌؤتً:اشرح بالتفصٌل عملٌات  .4

 .المعاٌٌر التصمٌمٌة ما بٌن أجزاء الكرسً وقٌاسات جسم الطفل 

 .األجزاء التً ٌتكون منها الكرسً ومن اٌة مادة ٌصنع 

 .طرائق الربط المستخدمة فً ربط األجزاء 

 .ًالمواد المستخدمة فً االنهاء واالظهار الشكل 

ٌر الطفل؟ وكٌؾ ٌتم ربطها مع بعضها االخر؟ وما هً األلوان ما هً األجزاء المكونة لسر .5

 )االصباغ( المستخدمة فً اإلخراج النهائً للسرٌر؟ ولماذا؟

لماذا نوفر للطفل الخزانة؟ وما هً اجزائها؟ وكٌؾ ٌتم تجمٌعها؟ وما هً األلوان المفضلة فً  .6

 اظهار الخزانة؟
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