
 

  اإلمكانيات التشكيلية للكروشية ودورها في إثراء مكمالت الزى لخدمة الصناعات الصغيرة
١رشا عباس محمد متولى الجوهرى

                                                           
  اعد بقسم االقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعيةالنسيج والمالبس المسا أستاذ1

  جامعة المنصورة
  ٢٠١٥  ديسمبر٢٧، الموافقة على النشر في ٢٠١٥ ديسمبر ٢استالم البحث فى 

 الملخص العربى

الكروشية في إنتاج   تهدف الدراسة الحالية إلى االستفادة من       
إمكانية أضافه نتائج البحـث إلـى مقـررات          ،مكمالت منفصلة 

يدوية في   على أهمية بعض األشغال ال     المالبس والنسيج، التأكيد  
، المحافظة على بقاء واسـتمرارية      مجال المشروعات الصغيرة  

بعض األشغال اليدوية وتطويرهـا إلنتـاج مـشغوالت مبتكـره      
لتجميـل المالبـس     وعصرية وإيجاد حلول تشكيلية فنية جديدة     

 .للكروشية  لتنفيذ مكمالت المالبسباستخدام القيمة التشكيلية 

) الحلـى (طقم من المكمـالت المنفـصلة    ١٧ تنفيذ حيث تم 
باستخدام غرز الكروشية وبعض الخامات المساعدة واسـتخدام        

ت وذلك من   استمارة تقييم تتكون من ثالث محاور لتقييم المكمال       
  . قبل عدد من المتخصصين

 :وتوصلت الدراسة إلى ما يلي

حققت التـصميمات المنفـذة مـن اإلمكانيـات التـشكيلية           
وشية لمكمالت الزى درجـة قبـول ونجـاح فـي ضـوء             للكر

محـاور  متوسطات تقيـيم المتخصـصين للمحـور األول مـن           
محاور التقيـيم   ، المحور الثاني من     )مستوى جودة األداء  (التقييم

الناحيـة  (محاور التقيـيم  والمحور الثالث من    ) الناحية الجمالية (
ت كما حققت التـصميمات المنفـذة مـن اإلمكانيـا          ).التسويقية

التشكيلية للكروشية لمكمالت الزي درجة قبول ونجاح في ضوء         
، يوجد فرق   )ككل(المتخصصين لمحاور التقييم    متوسطات تقييم   

 بين متوسطات محاور تقيـيم      ٠,٠٥دال إحصائيا عند مستوي     
المنفذة  من اإلمكانيات التشكيلية للكروشية في ضوء         المكمالت

، ال يوجـد    )ككل(ييم    متوسطات تقييم المتخصصين لمحاور التق    
  بين متوسطات المكمالت   ٠,٠٥فرق دال إحصائيا عند مستوي      

المنفذة  من اإلمكانيات التشكيلية للكروشية في ضوء متوسطات         
تقييمـات   فـي ضـوء      )ككل(تقييم المتخصصين لمحاور التقييم   

 .المحكمين

،مكمالت     اإلمكانيات التشكيلية، الكروشية  : الكلمات المفتاحية 
  .الصناعات الصغيرة ،الزى

  المقدمة والمشكلة البحثيـة
 تاريخ الصناعات الصغيرة في مصر إلـى أقـدم          يرجع

 القديم وحتـى اآلن مـرورا       المصريالعصور منذ العصر    
، حيث لعبت    واالسالمى والقبطي الروماني اليونانيبالعصر  

هذه الصناعات دورا هاما في توفير االحتياجات األساسـية         
  .)٢٠٠٦، فتحيزينب (يين ختلفة للمصروالم

ونظرا ألهمية الصناعات الـصغيرة باعتبارهـا مـن         
الدعامات األساسية في التنمية البشرية لما تتميز بـه مـن           

 المشروع مقارنـه بالمـشروع      خصائص أهمها صغر حجم   
، تقدم السلع والخدمات    الكبير، بساطة التكنولوجيا المستخدمة   

، هلك المحلى مباشرةت السوق والمستالتي تتناسب مع متطلبا
، انخفــاض  المواهــب واإلبــداعات واالبتكــاراتتنميــة

ثريـا نـصر    (لوبة لمباشـرتها    مستلزمات رأس المال المط   
وإيجــاد فــرص عمــل أكثــر وفــره ) ٢٠١١،واخــرون

واستمرارية لتشغيل الشباب والقضاء على مـشكلة البطالـة    
 يبرز أهمية التوسع في مشروعات األعمال الـصغيرة       وذلك  

حيث أن المـشروعات الـصغيرة      ،   )    ٢٠٠٥   ،         مرعى     حنان (
، شباب في ظل أزمة البطالة الخانقة      عمل أكثر لل   فرصتتيح  

م وألنها تتيح الفرصة للشباب لتحقيق طموحاتهم خاصة وأنه       
هيام () ٢٠١١،  ثابت إدريس (األكثر تقبال لفكرة العمل الحر    

استغالل الخامـات المتاحـة     ويتم من خالل    ) ٢٠٠٨ ،محمد
 العاملة  األيديأساليب جديدة للتنفيذ تتالءم مع وفرة       وابتكار  

وذلك إلنتاج سـلع تـرتبط بالحيـاة اليوميـة للمـواطنين            
   .)١٩٩١، اعتماد عالم(الغذائية والنسيجية كالصناعات 
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فعليه يعتبر المشروع الصغير فرصة لتوظيف مهارات       
محمد هيكل،  (ية والعلمية   الفرد وقدراته الفنية وخبرته العمل    

٢٠٠٣(.   
 لزيادة وعى الدولة بأهمية الصناعات الصغيرة       ونتيجة 

 مـردود في دفع عجلة التنمية االقتصادية ومـا لهـا مـن            
، فبدأت تتبنى سياسات اقتصادية وتشريعية      إيجابي اجتماعي

باب على إقامـة المـشروعات      وتحويلية من شأنها إقبال الش    
 ، ونتيجة لذلك زادت أعداد المشروعات الـصغيرة       الصغيرة

 وذلـك مـن     االقتصاديباعتبارها حجر الزاوية في البنيان      
    .)٢٠٠١ ،رشا عبد العزيز( فنية مدربهكوادرخالل إعداد 

 عملية التنمية في المجتمع     لت تناو التيمعظم الدراسات   ف
 لرفع مستوى األفراد هو االعتمـاد       الحقيقيتؤكد أن السبيل    

لتنميـة  على الصناعات الصغيرة باعتبارها الـسبيل األول ل       
نفيـسة  ( ففيها يتم التركيز على مبادرات األفراد ومشاركتهم      

    .)٢٠٠١، عبد الرحمن
وصالح ) ٢٠٠٠(أكدت دراسة كل من سمير مجلع     حيث  
 علــى أن )٢٠١٢( وريهــام يوســف )٢٠٠٤(الــصالحى

الصناعات الصغيرة تقوم بتوفير فرص عمـل للخـريجين         
ى وتسهم في مواجهة مشكلة البطالة وكـذلك رفـع مـستو          

ودراسة زينب محمد فتحـى      .القوميالمعيشة وزيادة الدخل    
والتي هدفت إلى دراسة تـأثير فـن التلـى فـي            ) ٢٠٠٦(

الصناعات الصغيرة وتوصلت إلى إمكانية إحياء هذا النوع        
من فنون التطريز في صورة منتجات تالئم العصر الحديث         

، ودراسـة سـنيه      الصغيرة المطرزة  من خالل الصناعات  
التي هدفت إلى االستفادة من     )٢٠١٠(ام يوسف خميس وريه 

يا في منتجات   زخارف الفن النوبي والعسيرى المطرزة يدو     
  .تصلح كصناعات صغيرة

ومن المجاالت التي يمكن االبداع فيها لخدمة الصناعات        
الصغيرة المكمالت حيث تعتبر مكمالت المالبس أحد فروع        

جديد حيث يبتكر   الفنون التشكيلية التي توفر مناخا مالئما للت      
الفرد ويبدع مستخدما ما يروق له من الخامـات واألدوات          

ية عمال يظهر جمال وأناقة     واألساليب الفنية ليحقق في النها    
ـ    الملبس ن ثقافـة  ، معبرا بتصاميمه وزخارفـه وألوانـه ع

، كما تكتسب مكمـالت المالبـس       المجتمع الذي ينتمي إليه   
تـصادية مـن حيـث      أهمية ملموسة إذا نظرنا لمنافعها االق     

، عبير إبـراهيم  (ي اقتناء الملبوسات واستخداماتها   الترشيد ف 
  ).٢٠١٤غادة الغامدى ،

فتصميم مكمالت المالبس ما هـو إال نـشاط ابـداعى           
يتضمن معطيات مبتكره في هذا المجال من شأنها ان تفـى           

ـ         ون جماليـة   باالحتياجات اإلنسانية للزينة والتـي قـد تك
هذا النشاط االبداعى عبـارة عـن       و. أووظيفية أواقتصادية 

مجموعة من المهارات العقلية تصاحبها قدرة عاليـة علـى          
هم في تهيئة مناخ مناسب لتخيـل       اإلحساس من شأنها أن تس    

، بتكر ألحد مصنفات مكمـالت المالبـس      تصور شكل م  أو
يخضع بناء هذا الشكل لعملية تنظيم لمفرداته مـن خطـوط          

نـسقا مرئيـا فـي      ومساحات وكتل وفراغات بشكل يصنع      
ثلة ضوء القواعد المتعارف عليها في بناء العمل الفني والمتم        

، وكذلك وفقا ألسس ومقومـات      في االتزان واإليقاع والنسبة   
، القيم الجمالية، الوظيفة  (بمكمالت المالبس   خاصة بتصميم   

") ، العوامل اإلنسانية    ل االقتصادية العوامل التكنيكية، العوام  
هاجر ( ل في هيئة من التنظيم الجمالي     لشكبحيث يخرج هذا ا   

  ).٢٠١١، جلهوم
وتوجد العديد من الدراسات التي اهتمـت بـالمكمالت         

والتي تناولـت   ) ٢٠٠٤(أهمها دراسة حنان عبد النبي السيد     
إمكانية االستفادة من فنون أشغال اإلبرة في عمل مكمـالت          
المالبس وتوصلت الدراسة إلى ان أفضل فنون أشغال اإلبرة         

عمل مكمالت المالبس هو التطريـز ويتـساوى معـه          في  
بينما تناولت دراسة مـروه إبـراهيم       .الكروشية والتريكو     

إمكانية توظيف بعض الخامات البيئية في      ) ٢٠٠٦(محمود  
مجال تصميم األزياء ومكمالتها والتعـرف علـى أنـواع          
وخصائص وسمات خامات البيئة وكيفية االستفادة منها فـي         

لمالبس وتوصلت الدراسة إلى ان التقنيات      تصميم مكمالت ا  
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فعالـة  ) معدن ، خشب، خرز(المستخدمة لخامات البيئة من     
ما دراسة وسام مصطفى عبد     أ. في إثراء مكمالت المالبس   

استهدفت إعداد وحدة مـستحدثة إلعـادة       ) ٢٠١١(الموجود
تدوير المالبس المستعملة إلنتاج حقائب اليد للنساء بمقـرر         

الرابعة قسم االقتصاد المنزلي بكلية التربية      المشروع للفرقة   
النوعية جامعة المنيا ومن أهم ما توصلت الدراسـة إليـه           
إمكانية إعداد وحده مستخدمة في ماده المـشروع الملبـسى          

  . من خالل المالبس المعاد تدويرهاإلعداد حقائب اليد
وفى هذا البحث نقوم بدراسة المكمـالت غيـر الثابتـة           

من خامـات مختلفـة    المكمالت المصنوعة والتي يقصد بها  
كرافـت،  (غناء عنها في المالبس مثل      االستيمكن إضافتها أو  

كوفية، شال، صديرى، حقائب اليد، األحزمـة، األحذيـة،         
  ).االيشاربات، القفازات والحلي

والحلي موضع البحث تنوعت فمنها األقـراط لإلذنـين         
الخالخيل هذا  والعقود واألساور لليدين والخواتم والمشابك و     

ل والـزرار والـساعات                  باإلضافة إلى التيجـان والـسالس     
  ).٢٠١٤،جماالت بدر(

ويعتبر الكروشية من األساليب المفـضلة فـي مجـال          
المشروعات الصغيرة حيث يعد عنصرا هاما فى زخرفـة         

  .تاألقمشة والمنسوجا
فالكروشية من الفنون الراقية التي يمكن االبتكار فيهـا         

اسطة الخامات المستخدمة في التنفيذ والغـرز الزخرفيـة     بو
الجميلة واأللوان المتناسقة الجذابة لتنفيذ كثير مـن القطـع          
القائمة بذاتها مثل المفارش بأنواعهـا المختلفـة ومالبـس          
األطفال كالبلوزات والفساتين والجوارب والقفازات والقبعات      

ينة للمنزل  ويستخدم الكروشية كذلك في تنفيذ بعض قطع الز       
كالزهور والمعلقات وأغطية األباريق واللعب المختلفة على       
هيئة حيوانات وطيور وأغطية علب الحلوى واللوحات الفنية        

جة األخرى على   ويستخدم حاليا في زخرفة التريكو أو األنس      
 تزيد القطعـة جمـاال      وحدات منثورة هيئة شرائط وسط أو   

  ).٢٠١٥، رهام محمود(وقيمه فنية 

ا يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤل التـالي         ومن هن 
هل يمكن االستفادة من اإلمكانيات التشكيلية للكروشية لتنفيذ        

  مكمالت زى منفصلة وتخدم الصناعات الصغيرة ؟
  البحث أهداف

 .االستفادة من الكروشية في إنتاج مكمالت منفصلة .١

إمكانية أضافه نتائج البحث إلى مقـررات المالبـس          .٢
 .والنسيج

لتأكيد على أهمية بعض األشغال اليدوية فـي مجـال          ا .٣
 .المشروعات الصغيرة

المحافظة على بقاء واستمرارية بعض األشغال اليدوية        .٤
 .وتطويرها إلنتاج مشغوالت مبتكره وعصرية

ــس    إيجاد حلول تشكيلية فنية جديدة .٥ ــل المالب لتجمي
باستخدام القيمة التشكيلية للكروشية  لتنفيـذ مكمـالت         

 .المالبس

  :ترجع أهمية البحث إلى: لبحثأهمية ا
قد تسهم الدراسة في التأكيد على أهمية االسـتفادة مـن            .١

أعمال اإلبرة والمهارات اليدوية في إنتاج مكمالت أزياء        
 .تتماشى مع إيقاع العصر ومتطلبات المراه المعاصرة

االستفادة من القيم البنائية الجمالية للكروشية في أضـافه      .٢
 .كمالت وأزياء المرأهقيمة جمالية للم

 .تعتبر مدخل لمشروعات إنتاجية صغيرة .٣

  .المشاركة الفعالة في حل مشكلة البطالة وتنمية المجتمع .٤
  :لبحثفروض ا

تحقق التصميمات المنفذة من اإلمكانيـات التـشكيلية         .١
للكروشية لمكمالت الزي درجة قبول ونجاح في ضوء        
متوسطات تقييم المتخصـصين للمحـور األول مـن         

  ). مستوى جودة األداء(ور التقييممحا
من اإلمكانيـات التـشكيلية      تحقق التصميمات المنفذة   .٢

للكروشية لمكمالت الزي درجة قبول ونجاح في ضوء        
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متوسطات تقييم المتخصصين للمحـور الثـاني مـن         
 ).الناحية الجمالية(محاور التقييم 

تحقق التصميمات المنفذة من اإلمكانيـات التـشكيلية         .٣
مكمالت الزي درجة قبول ونجاح في ضوء       للكروشية ل 

متوسطات تقييم المتخصصين للمحـور الثالـث مـن         
 ).الناحية التسويقية(محاور التقييم

تحقق التصميمات المنفذة من اإلمكانيـات التـشكيلية         .٤
للكروشية لمكمالت الزي درجة قبول ونجاح في ضوء        

  ).ككل(متوسطات تقييم المتخصصين لمحاور التقييم 
 بـين   ٠,٠٥ دال إحصائيا عنـد مـستوي        يوجد فرق  .٥

المنفـذة  مـن      متوسطات محاور تقيـيم المكمـالت     
اإلمكانيات التشكيلية للكروشية في ضوء متوسـطات       

  ).ككل(تقييم المتخصصين لمحاور التقييم 
 بـين  ٠,٠٥يوجد فرق دال إحـصائيا عنـد مـستوي        .  ٦

المنفذة  من اإلمكانيات التـشكيلية       متوسطات المكمالت 
ية في ضوء متوسـطات تقيـيم المتخصـصين         للكروش

  .تقييمات المحكمين في ضوء )ككل(لمحاور التقييم 
  :منهج البحث

اتبع البحث المنهج الوصفي التجريبي لتحقيـق األهـداف         
  .البحثية

   :مصطلحات البحث
   :اإلمكانيات التشكيلية .١

السمات الفنية التي يتميـز بهـا       :وتعرف إجرائيا بأنها    
الفرد أن يطوعها معتمدا على التنوع فى       الكروشية ويستطيع   

الغرز وليونتها وبساطه تكوينها باإلضافة إلـى التـأثيرات         
واأللوان الناجمة من الخامات المنفذ بها الكروشية لتـصلح         

  . إلنتاج مكمالت منفصلة
 

 

 

 

 

 

 

 

 Crochet: الكروشية .٢

أحد طرق أشغال اإلبرة يتكون مـن عـراوى منفـردة           
عبـد  (ض بواسطة ابـره الكروشـية   مع بعضها البع كتتشاب
  ).١٩٧٥  رضا صالح،– صبري مالمنع

كما يعرف الكروشية بأنه نوع من أنواع أشغال اإلبـرة          
ويتمثل في نسيج يدوى ينفذ على شكل عراوى تتشابك مـع           
بعضها البعض بواسطة إبرة الكروشية الخطافيـة مكونـة         
غرز وتكوينات زخرفية بغرض الـشغل أساسـها غـرزة          

م تتشابك غرز الصف والسطر األول مـع غـرز          السلسلة ث 
 الصف الثاني طوليا بواسطة خـيط واحـد فـى صـفوف           

، رهـام محمـود   (متراصة مرتبطة مع بعـضها الـبعض        
٢٠١٥.(  

 أوcrochet الفرنـسية  اللغـة  من كروشيه كلمة اشتقت
croc مـن  االنتقاليـة  التاريخيـة  الفترة في استخدمت التي 
 اللغـة  هي الفرنسية غةالل فيها أصبحت التي ١٦١١-١٣٤٠
 والتـي  الالتينيـة،  اللغة من بدال الفرنسية للمملكة الرسمية
 بالحبـك  العربيـة  باللغـة  ويعرف. أوخطاف صنارة تعني

  ).http://www.romnci.net( باإلبرة اليدوي أوالنسيج
ـ          زل تعرف إجرائيا على إنها عملية تكوين نسيج من الغ

  .استخدام إبرة تسمى إبرة الكروشيةالخيط بأو
 

 Accessories: مكمالت المالبس .٣

 ”Accessories”اكسسوار يطلق على المكمالت مصطلح   
اضـافى أومـساعد    بمعنى الحق أو  ”Accessory“ومفردها  

  ).١٩٨٣،منير البعلبكى(الى يضاف للزينةشئ كمأو
ـ               ة وكلمة إكسسوار مـشتقة مـن الكلمـة  الالتيني

الشئ المـصاحب أوالـذي     اإلضافة أو "والتي تعنى   "كسيونا"
  .(Clandia&Bernhard,2002)"يمكن إضافته إلى شئ آخر

قطع تصاحب الملبس لتزيد من جمالـه       هي إضافات أو  
ورونقه إذا أضيفت إليه بأسلوب متميـز وأنيـق وتـشمل           
مكمالت المالبـس حقائـب اليـد واألحذيـة واألحزمـة           



 ٢٠١٥  ديسمبر-أكتوبر )٤ العدد٣٦مجلد (-مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

658 

ناديـة  (لي بأنواعها   جوارب والح وااليشاربات والقفازات وال  
  .)١٩٩٧محمود، 

عبارة عن الكماليات التي تـضاف لتحـسين وتجميـل          
المظهر فهي على سبيل المثال الحقائب واألحزمة والقبعات        

، أى أنهـا األشـياء      ذية والقفازات والكرافتات والحلي   واألح
الثانوية التي قد ترتدي مع الثياب وعادة ال يمكن االسـتغناء         

 صـفاء صـبري،   (نها تكمل المظهر الكلـى للفـرد      عنها أل 
٢٠٠٢.(  

وتعرف أيضا على انها عبارة عن قطـع أو إضـافات           
تصاحب الملبس الرئيسي وتعمل على زيادة تأثيره للوصول        
إلى األناقة، وقد أصبح لمكمالت الملبس دوراً أساسيا فـى          
أشكال المظهر الملبسى للمرأة حيث يعطيها مزيدا من التأنق         

  ).٢٠٠٩ أماني السيد،(مال ملبسها مهما كان بسيطاويبرز ج
سم        ضوي للج اء الع ة بالبن الت المرتبط ا المكم صد به يق

  : البشرى وتشمل

مفردات مثبتة بالملبس وال تنفصل عنه      : المكمالت الثابتة  .١
  )الكلف(
مفردات يمكن إضافتها أو خلعها     : المكمالت غير الثابتة   .٢

أس والرقبـة   عن المالبس كـالمفردات الخاصـة بـالر       
إسـالم عبـد    (والصدر واألذرع والخصر والقـدمين        

  ).١٩٩٥ المنعم،
وتعرف إجرائيا على إنها  أضافه شئ معين ثـانوي أو           
مساعد يمكن االستغناء عنه ولكن في الوقت نفـسه يعتبـر           
هاما الى عمل إلضفاء القيمة الجمالية والتجديد في مظهـر          

  .القطعة الملبسية
 Small Industries :الصناعات الصغيرة .٤

يقصد بها تلك الصناعات الحرفية اليدوية التي تمـارس         
داخل مصانع صغيرة يعمل بها عدد محدود مـن العمـال،           

نصف اآللي وال يحتـاج     ليدوي أو وتتميز منتجاتها بالطابع ا   
إنتاجها إال لمعدات بسيطة وغالبا ما تنتشر هذه الـصناعات          

 .)٢٠٠١،ننفيسة عبد الرحم( في الريف والمدن

هي المؤسسات قليلة العمالة الـصغيرة فـي رأسـمالها          
الشخصية في ملكيتها والتي تنتج لغرض الـسوق المحليـة          

ثريا (باألساس وال تحتاج إلى تقنية راقية أو إلدارة ضخمة          
  ).٢٠١١نصر وآخرون،

  :حدود البحث
  ".الحلي" مكمالت المالبس المنفصلة -١: نوعية

  . بعض غرز الكروشية-٢    
     ٢٠١٥-٢٠١٤العام الجامعي : يةزمان

   :عينة البحث
       اكريليك وحرير تركي (ALiZE)خيوط من ماركة.١

http://forums.fatakat.com/thread١٥٩٤٤٨٨ 
  

 

  
  

      ٣ابرة كروشية استخدمت ابره نمره .٢
http://www.dorar-aliraq.net 

  
  

 

  
،  وألوان مختلفـة   تخامات مساعدة مثل خرز من نوعيا     . ٣

قطـع   مشابك معدنيـة،   ،"ذهبي فضي،"سالسل معدنية   
شرائط سـاتان متعـددة      قماش قطيفة لخلفية الوردات،   

حلقات دائرية للخاتم، فصوص الماط، دبـابيس        األلوان،
  .مسامير وفرنشات للعقد بالستيكية،حلقات  للبروش،
  :أدوات البحث

 لتقييم المنتجات من قبل عـدد مـن المحكمـين           ناستبيا
 ٣محكمـين  ويتكـون مـن        ) ١٠(المتخصصين وعـددهم  

حيـة الجماليـة ،الناحيـة      مستوى جوده األداء، النا   (محاور
، المحور الثاني   بنود٧فالمحور األول يتكون من     ) التسويقية
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والمقياس لالستبيان ثالثي     بنود، ٦الثالث   بنود والمحور    ١٠
جات، مناسب لحد   مناسب وتمثل ثالث در   (على النحو التالي    
بحيث ) غير مناسب وتمثل درجة واحدة     ،ما وتمثل درجتان  
  .٢٣واقل درجة ٦٩تمثل أعلى درجة 
  :إجراءات البحث

خيـوط  (المكمـالت مـن     شراء الخامات الالزمة لتنفيذ     . ١
 ).وخامات مساعدة

تحديد خطوات تنفيذ غرز الكروشية وأنواعها الالزمـة         . ٢
  .ذ المكمالتلتنفي

باسـتخدام الخيـوط    ) طقم١٧(تنفيذ المكمالت وعددهم    . ٣
والخامات المساعدة وغرز الكروشية وهى على النحـو        

 ).١(التالي كما هو مبين بجدول 

   خطوات تنفيذ غرز الكروشيه
  . طريقة مسك االبره-أ
  
  
  
  
  ك الخيط  طريقة مس-ب

  
  
  
  . طريقة عمل البداية-ج

 

  
  . غرزه السلسلة-د

  

  
  

(Jan Eaton, 2004 ) 
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  . غرزه العمود-هـ

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  . الغزره المنزلقة-و
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  .  غرزة الحشو-ل

  

  

 

( http://vb.shbab5.com/t212757) 

  .شية حول حلقة تنفيذ غرز الكرو-م

  

  
(Jan Eaton, 2004 ) 

  المنفذة) اإلكسسوارات( توصيف المكمالت المنفصلة .١جدول 
المكمالت توصيف المكمالت  م  

 ١  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ) اسورة–عقد (طقم مكون من : المكمل
  )أصفر ((ALiZE)خيط من ماركة : الخيوط المستخدمة وألوانها

 ورده  –الفستون  ( الحشو -لمنزلقة ا – العمود   –السلسلة  : الغرز المستخدمة 
  )ملفوفة

 –خرز كريـستال أخـضر      -)كحلى–بصلى  (خرز  : الخامات المساعدة 
  . قماش قطيفة لخلفية الوردات-مشبك لالسورة 

  

٢ 

 

  ) خاتم– اسورة –عقد (طقم مكون من : المكمل
 –احمـر    ((ALiZE)خيوط مـن ماركـة      : الخيوط المستخدمة وألوانها  

  )أبيض
 ورده  –الفستون  (الحشو  - المنزلقة – العمود   –السلسلة  : دمةالغرز المستخ 

  )ملفوفة
 سلسلة فـضية    –شريط ساتان متوسط العرض احمر      : الخامات المساعدة 

  - فرنـشات    –خرز لولى   -خرزة فضي ٢ عدد – فصوص الماظ    –اللون  
 حلقة دائريـة للخـاتم      - قماش قطيفة لخلفية الوردات    -) أحمر –أبيض  (

  .ورةمشبك فضى لالس-فضية
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  المنفذة) اإلكسسوارات( توصيف المكمالت المنفصلة .١جدول تابع 
٣  

  

  ) خاتم– اسورة –عقد (طقم مكون من : المكمل
  )بيج–بصلى ((ALiZE)خيوط من ماركة : الخيوط المستخدمة وألوانها

 ورده  –الفستون  (الحشو  - المنزلقة – العمود   –السلسلة  : الغرز المستخدمة 
  )ملفوفة

  . حلقة دائرية للخاتم فضية-خرز لولى بيج : مساعدةالخامات ال

٤  

 

  ) خاتم– اسورة –عقد (طقم مكون من : المكمل
  )بيج–بصلى ((ALiZE)خيوط من ماركة : الخيوط المستخدمة وألوانها

  )الفستون (- المنزلقة– العمود –السلسلة : الغرز المستخدمة
  .لخاتم فضية حلقة دائرية ل-خرز لولى بيج : الخامات المساعدة

٥  

  

  ) خاتم– اسورة –عقد (طقم مكون من : المكمل
  )بيج–بصلى ((ALiZE)خيوط من ماركة : الخيوط المستخدمة وألوانها

  ) الفستون (- المنزلقة– العمود –السلسلة : الغرز المستخدمة
  . حلقة دائرية للخاتم فضية-خرز لولى بيج : الخامات المساعدة

  )بروش– اسورة –عقد ( من طقم مكون: المكمل    ٦
 –احمـر    ((ALiZE)خيوط مـن ماركـة      : الخيوط المستخدمة وألوانها  

  )أبيض
المربعـات  (الحـشو   - المنزلقـة  – العمود   –السلسلة  : الغرز المستخدمة 

   تم استخدام خيطين معا في االسورة-) ورده ملفوفة–الفستون 
 -وشدبـوس للبـر   – )أصفر–أبيض  (خرزكريستال  : الخامات المساعدة 

  .قماش قطيفة لخلفية البروش
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 المنفذة) اإلكسسوارات( توصيف المكمالت المنفصلة .١تابع جدول 
 المكمالت توصيف المكمالت  م

٧  

 

  )بروش– اسورة –عقد (طقم مكون من : المكمل
 (ALiZE)خيـوط مـن ماركـة       : الخيوط المستخدمة وألوانهـا   

  )بيج–برتقالى(
الحـشو  - المنزلقـة  –عمـود    ال –السلـسلة   : الغرز المـستخدمة  

تم استخدام خيطين معا في     -) ورده ملفوفة  – الفستون   -المربعات(
  .االسورة

دبـوس  – )أصـفر  –أبـيض   (خرزكريستال  : الخامات المساعدة 
  . قماش قطيفة لخلفية البروش-للبروش

٨  

 

 عقد : المكمل

 زيتـى  )(فوشيا x روز(حريرشانجاه: الخيوط المستخدمة وألوانها

x أصفرx بيضأ(    
الفستون ( الحشو - المنزلقة – العمود   –السلسلة  : الغرز المستخدمة 

  ) ورده ملفوفة–
  .   حلقة بالستيكية٣٤ عدد –خرز صغيرروز : الخامات المساعدة

  )بروش– اسورة –عقد (طقم مكون من : المكمل    ٩
زيتونى  ((ALiZE)خيوط من ماركة    : الخيوط المستخدمة وألوانها  

  ) فسفورى–
المربعات (الحشو- المنزلقة – العمود   –السلسلة  : رز المستخدمة الغ
زيتـونى  (تم استخدام فتلتـين معـا       )  ورده ملفوفة  – الفستون   -

  )وفسفورى
خـرزة  – خرز أبـيض بفـص المـع       ٢عدد  :الخامات المساعدة   

 حلقـة   ٢ عدد   – خرزات  لولى     ٨ عدد   – مسامير ذهبى    -زيتونى
  . مشبك لالسورة–ذهبى 

١٠    
  

  ) اسورة–عقد (طقم مكون من : المكمل
زيتونى  ((ALiZE)خيوط من ماركة    : الخيوط المستخدمة وألوانها  

  ) فسفورى–
الحـشو  - المنزلقـة  – العمـود    –السلـسلة   : الغرز المـستخدمة  

  ) ورده ملفوفة– الفستون -المربعات (
 سلـسلة ذهبيـة     –شريط ساتان متوسط أسود     : الخامات المساعدة 

 خرز  ٢ عدد   – خرز أسود    ٣ عدد   –بية   حلقات ذه  ٥عدد  –اللون  
  .  خرزة زيتونى–معدنى فسفورى 



 ٢٠١٥  ديسمبر-أكتوبر )٤ العدد٣٦مجلد (-مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

664 

 المنفذة) اإلكسسوارات( توصيف المكمالت المنفصلة .١تابع جدول 
  ) اسورة–عقد (طقم مكون من : المكمل    ١١

زيتـونى   ((ALiZE)خيوط من ماركة    : الخيوط المستخدمة وألوانها  
  ) فسفورى–

المربعات ( الحشو   - المنزلقة –العمود   –السلسلة  : الغرز المستخدمة 
  ) ورده ملفوفة– الفستون -

 – حلقـات ذهبيـة      ٥ عدد -خرزكريستال زيتى : الخامات المساعدة 
  . مشبك للعقد واالسورة٢عدد 

١٢  

  

  ) خاتم– اسورة –عقد (طقم مكون من : المكمل
شـانجاه   (ALiZE)خيوط من ماركة    : الخيوط المستخدمة وألوانها  

 رمادى xحرير شانجاه موف- ابيض xأصفر xروزx لبنى  xموف

xروزx  أصفر   
 –الفستون  (الحشو- المنزلقة – العمود   –السلسلة  : الغرز المستخدمة 

  )ورده ملفوفة
خـرز  –شريط ساتان متوسط العـرض فـضى      : الخامات المساعدة 
  . حلقة دائرية للخاتم فضية- خرز موف–كريستال ازرق 

١٣   
  

  )بروش- خاتم– اسورة –عقد (طقم مكون من : المكمل
 (ALiZE)خيـوط مـن ماركـة       : الخيوط المستخدمة وألوانهـا   

  ) أبيض–أخضر(
الحـشو  - المنزلقـة  – العمـود    –السلـسلة   : الغرز المـستخدمة  

  ) ورده ملفوفة– الفستون -المربعات(
دبوس للبروش  -خرز كريستال متعدد األلوان     : الخامات المساعدة 

  . حلقة دائرية للخاتم فضية- قماش قطيفه لخلفية الوردات-

  )بروش- خاتم– اسورة –عقد (طقم مكون من : المكمل    ١٤
 –احمر   ((ALiZE)خيوط من ماركة    : الخيوط المستخدمة وألوانها  

  )أبيض
الفستون ( الحشو - المنزلقة – العمود   –السلسلة  : الغرز المستخدمة 

  )المربعات– ورده ملفوفة –
 خـرز   – ذهبـى  xان رفيع احمـر   شريط سات : الخامات المساعدة 

حلقة دائرية للخـاتم    - دبوس للبروش    -) أحمر –أبيض  (كريستال  
  .فضية
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 المنفذة) اإلكسسوارات( توصيف المكمالت المنفصلة .١تابع جدول 
١٥  

  
  

  ) خاتم– اسورة –عقد (طقم مكون من : المكمل
شانجاه  ((ALiZE)خيوط من ماركة    : الخيوط المستخدمة وألوانها  

  )برتقالي xصفرأ xأبيض
الفستون ( الحشو   - المنزلقة – العمود   –السلسلة  : الغرز المستخدمة 

  ) ورده ملفوفة–
خرز كريستال موف   – حلقة بالستك    ٣٣عدد  :الخامات المساعدة   

 حلقـة   - خرزة ثمانية الـشكل بيـضاء        – فصوص الماظ    –فاتح
  .دائرية للخاتم فضية

  ) بروش-اتم خ– اسورة –عقد (طقم مكون من : المكمل    ١٦
  )أصفر ((ALiZE)خيوط من ماركة : الخيوط المستخدمة وألوانها

 الحـشو   - المنزلقـة  – العمـود    –السلـسلة   : الغرز المستخدمة   
  ) ورده ملفوفة–الفستون (

 سلـسلة فـضية     –شريط ساتان رفيع احمر     : الخامات المساعدة   
قماش قطيفـه لخلفيـة      -)أحمر( خرز   – فصوص الماظ    –اللون  

 –فرنشات فـضية    –خرز فضى واسع    ٢ عدد –مسامير  –الوردات  
  .حلقة دائرية للخاتم فضية- مشبك-دبوس للبروش

١٧    
  

  ) خاتم– اسورة –عقد (طقم مكون من : المكمل
 –احمر   ((ALiZE)خيوط من ماركة    : الخيوط المستخدمة وألوانها  

  )أبيض
 الفستون( الحشو   - المنزلقة – العمود   –السلسلة  : الغرز المستخدمة 

  ). المربعات- ورده ملفوفة–
 سلـسلة فـضية     –شريط ساتان رفيع احمر     : الخامات المساعدة   

حلقات -) أحمر–أبيض ( خرز كريستال  – فصوص الماظ    –اللون  
  . حلقة دائرية للخاتم– حليه فضية ٢ عدد –فضية 

 .استبيان لتقييم المكمالت المنفذةإعداد . ٤

 ١٥لمتخصصين وهم   تحكيم االستبيان من قبل عدد من ا      . ٥
 :قه وثباته وكان على النحو التاليمحكم لقياس مدى صد

للتحقق من صـدق     -:اختبار صدق محتوي االستبيان   : أوالً
محتوى االستبيان تم عرضه في صورته األولية علـي         
مجموعة من المحكمين من أساتذة في التخصص بكليات        

، وبلغ عددهم   )تخصص مالبس ونسيج  (تصاد المنزلي االق
  . محكم١٥

وذلك للحكم علي مدي مناسبة كل عبارة للمحور الخاص            
بها وكذلك صياغة العبارات وتحديد وإضافة أي عبـارات         

  .مقترحة وتم تعديل شكل االستبيان ليتوافق مع تعديالتهم
لي كل عبارة من    وتم حساب نسبة االتفاق لدي المحكمين ع      

تقل نسبة اتفـاق    ، وتم استبعاد العبارات التي      عبارات االستبيان 
وتم إضـافة العبـارات الجديـدة ،         % ٨٥المحكمين عليها عن    

وبذلك يكون االستبيان قد خضع لصدق المحتوي فـي تحديـد           
  .أفضل المكمالت المستحدثة من اإلمكانيات التشكيلية للكروشية
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لحساب ثبات االستبيان  تم    -:اختبار ثبات االسـتبيان   : ثانياً
 تصميمات تتوافر فيها نفس     ٥التطبيق على عينة قوامها     

 شروط عينة الدراسة وبعد التطبيق تم حـساب الثبـات         
تم حساب الثبات    -:Split-Halfبطريقة التجزئة النصفية    

بطريقة التجزئة النصفية وذلك عن طريق تقـسيم كـل          
رات محور من محاور االستبيان  إلـى نـصفين، عبـا          

فردية، عبارات زوجية وقد تم هذا التقسيم بالنسبة لكـل          
كذلك بالنـسبة للمحـور      و محور من محاور االستبيان     

لحساب االرتباط بين نصفي االستبيان  استخدمت       . ككل
 لحساب االرتباط بين    Spearman-Brownالباحثة معادلة   

   .نصفي كل محور من محاور االستبيان
جزئة النصفية لمحاور االستبيان  معامل ارتباط الت.٢جدول 

  ككل ومحاوره الفرعية
معامل ارتباط  المحور

 سيبرمان ـ براون
 ٠,٩٣ مستوي جودة األداء  : المحور األول
 ٠,٩١  الناحية الجمالية : المحور الثاني
 ٠,٩٢ الناحية التسويقة: المحور الثالث

  ٠,٩٢  )ككل(المحاور 
جزئـة النـصفية    أن معامل ارتباط الت   ) ٢(يوضح جدول 

براون معامالت مقبولة نسبياً وتأسيساً     –لالستبيان لسيبرمان   
على ما سبق أصبح االستبيان  في صورته النهائية يتكـون           

   محاور٣ عبارة مقسمة إلي ٢٣من 
 محكمـين متخصـصين     ١٠تحكيم المكمالت من قبـل      . ٦

 . باستخدام االستبيان السابق إعداده

بعـد تفريـغ البيانـات      : يةاستخدام المعالجة اإلحـصائ   . ٧
وجدولتها تم حساب التكرارت والنسب المئوية ومعامـل        

ـ        ومتوسـطات   ةالجودة وتحليل تباين وأشـكال راداري
 Spssوانحرافات معيارية باستخدام البرنامج اإلحصائي      

  ).٢٠١٤ حسن الجندي،(اإلصدار الحادي والعشرون 
  النتائج ومناقشتها

     :الفرض األول

 المنفذة مـن اإلمكانيـات التـشكيلية        تحقق التصميمات 
للكروشية لمكمالت الزي درجة قبول ونجاح فـي ضـوء          
متوسطات تقييم المتخصصين للمحور األول مـن محـاور         

  .التقييم

إلي أن التصميمات المنفذة من ) ٣(تشير نتائج جدول
اإلمكانيات التشكيلية للكروشية لمكمالت الزي حققت درجة 

ات تقييم المتخصصين قبول ونجاح في ضوء متوسط
وهو مستوي جودة األداء . للمحور األول من محاور التقييم
وذلك بالنسبة % ١٠٠( بين حيث تراوح تقييم الجودة ما

 وذلك بالنسبة ٩١,٤٣، )١٧، ١٣، ٩، ٢، ١(للتصميم
مما يؤكد علي أن جميع التصميمات المنفذة ) )١٠(للتصميم

دقه تنفيذ غرز : يقد روعي فيها أثناء عملية التنفيذ ما يل
الكروشية، تأثير المهارة اليدوية في دقة تنفيذ الغرز، توازن 
توزيع الخرز مع غرز الكروشية،  تناسب نوع الخرز مع 
نوع الخيط، تناسب حجم الخرز مع نوع الخيط، تناسب 
حجم وحده الكروشية مع المكمل، تناسب توزيع وحدات 

لتنوع في توزيع الكروشية في المكمل، وقد راعت الباحثة ا
  .المستخدمةالوحدات واأللوان والخامات المساعدة 

وبالتالي يمكن للباحثة قبول الفرض األول من فروض 
تحقق التصميمات المنفذة من "البحث والذي ينص علي 

اإلمكانيات التشكيلية للكروشية لمكمالت الزي درجة قبول 
ونجاح في ضوء متوسطات تقييم المتخصصين للمحور 

 "ل من محاور التقييماألو
     :الفرض الثاني

تحقق التصميمات المنفذة مـن اإلمكانيـات التـشكيلية         
للكروشية لمكمالت الزي درجة قبول ونجاح فـي ضـوء          
متوسطات تقييم المتخصصين للمحور الثاني مـن محـاور         

 . التقييم

إلي أن التصميمات المنفذة من ) ٤(تشير نتائج جدول
روشية لمكمالت الزي حققت درجة اإلمكانيات التشكيلية للك

  قبول ونجاح في ضوء متوسطات تقييم المتخصصين 
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ة حيث وهو الناحية الجمالي. للمحور الثاني من محاور التقييم
 وذلك بالنسبة للتصميم ١٠٠,٠٠(تراوح تقييم الجودة ما بين

 وذلك بالنسبة ٩١,٠٠، )١٤، ١٣، ١٠ ،٦، ٢، ١(
مما يؤكد علي أن جميع التصميمات المنفذة ) )١٢(للتصميم

تناسب نوع : قد روعي فيها أثناء عملية التصميم ما يلي
 مالئمة ألوان خيوط الكروشية ، الخيط المستخدم مع المكمل

 انسجام بين وجود،  تناسب نوع الخرز مع المكمل، للمكمل
ب توزيع وحدات الكروشية مع تناس، لخيوطألوان الخرز وا

مناسبة ، رابط وانسجام بين وحدات الكروشيةوجود ت، الخرز
توافر االنسجام والترابط بين ، وحدات الكروشية كمكمل

مالئمة قطع أجزاء ، الخامات المساعدة والمكمل
احتواء المكمل ، مع بعضها ) اسورة الخ– خاتم–دعق(المكمل

وقد راعت الباحثة ) ة فنية وجماليةقيم(المنفذ على تجديد
االختيار الجيد للخيوط المستخدمة فى تنفيذ وحدات 
الكروشية والخرز المالئم لها وكذلك الخامات المساعدة 

ي من فروض وبالتالي يمكن للباحثة قبول الفرض الثان
تحقق التصميمات المنفذة من "البحث والذي ينص علي 

لمكمالت الزي درجة قبول اإلمكانيات التشكيلية للكروشية 
ونجاح في ضوء متوسطات تقييم المتخصصين للمحور 

  ."الثاني من محاور التقييم
     :الفرض الثالث

تحقق التصميمات المنفذة مـن اإلمكانيـات التـشكيلية         
للكروشية لمكمالت الزي درجة قبول ونجاح فـي ضـوء          
متوسطات تقييم المتخصصين للمحور الثالث مـن محـاور         

  .التقييم

إلي أن التصميمات المنفذة من ) ٥(تشير نتائج جدول
اإلمكانيات التشكيلية للكروشية لمكمالت الزي حققت درجة 
قبول ونجاح في ضوء متوسطات تقييم المتخصصين 
ة للمحور الثالث من محاور التقييم وهو الناحية التسويقي

وذلك بالنسبة % ١٠٠(حيث تراوح تقييم الجودة ما بين
، )١٧، ١٦، ١٤، ١٣، ١٠، ٦، ٥، ٢ ،١(للتصميم 

مما يؤكد علي أن ) ١٢(وذلك بالنسبة للتصميم% ٩٠,٠٠
جميع التصميمات المنفذة قد روعي فيها أثناء عملية التصميم 

مالئمة توظيف الكروشية في مجال مكمالت : ما يلي
قدرة المكمل المنفذ من غرز الكروشية ، المالبس المنفصلة

ئمة المكمل المنفذ مع الغرض من  مال، على اإلشباع النفسي
مالئمة الشكل النهائي للمكمل مع متطلبات ، االستخدام

 يصلح ،السوق المصري مالئمة المكمل المنفذ مع الموضة
  وقد راعت الباحثة المكمل المنفذ للتسويق كصناعة صغيرة

التنوع فى تصميم شكل المكمل وفى الخامات المستخدمة 
ث من فروض بول الفرض الثالوبالتالي يمكن للباحثة ق

تحقق التصميمات المنفذة من "البحث والذي ينص علي 
اإلمكانيات التشكيلية للكروشية لمكمالت الزي درجة قبول 
ونجاح في ضوء متوسطات تقييم المتخصصين للمحور 

  ."الثالث من محاور التقييم
    :الفرض الرابع

 تحقق التصميمات المنفذة مـن اإلمكانيـات التـشكيلية        
للكروشية لمكمالت الزي درجة قبول ونجاح فـي ضـوء          

  ).ككل(متوسطات تقييم المتخصصين لمحاور التقييم 
إلي أن التصميمات المنفـذة مـن       ) ٦(تشير نتائج جدول  

اإلمكانيات التشكيلية للكروشية لمكمالت الزي درجة قبـول        
تقييم المتخصـصين لمحـاور     ونجاح في ضوء متوسطات     

جة قبول ونجاح في ضوء متوسطات      حققت در ) ككل(التقييم
حيث تراوح تقييم   ) ككل(تقييم المتخصصين لمحاور التقييم     

، )١٣،  ٢،  ١(وذلك بالنسبة للتـصميم    ١٠٠(الجودة ما بين    
مما يؤكـد علـي أن      ) )١٢(وذلك بالنسبة للتصميم   ٩١,١٦

جميع التصميمات المنفذة قد روعي فيها أثناء عملية التصميم  
األداء، الناحيـة الجماليـة، الناحيـة       مستوي جودة   : ما يلي 

التسويقية وقد راعت الباحثة اإلتقان في اختيـار الخامـات          
المنفذ منها المكمالت مع التنوع في شكلها وبالتالي يمكـن           

  للباحثة قبول الفرض الرابع من فروض البحث 
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  لمكمالت الزي)  ككل(لمحاور التقييم مجموع متوسطات تقييمات المتخصصين  .٦جدول 
  ككل  الناحية التسويقية  الناحية الجمالية  مستوي جودة األداء

تقييم  مجموع  التصميمات
تقييم  مجموع الجودة

تقييم  مجموع الجودة
 الجودة

المجموع 
 الكلي

تقييم 
 الجودة

  الترتيب

١ ١٠٠,٠٠ ٦٩ ١٠٠ ١٨  ١٠٠ ٣٠ ١٠٠  ٢١  ١  
١ ١٠٠,٠٠ ٦٩ ١٠٠ ١٨  ١٠٠ ٣٠ ١٠٠ ٢١  ٢ 
٩ ٩٦,٢٣ ٦٦,٤ ٩٦,٦٧ ١٧,٤  ٩٧,٣٣ ٢٩,٢ ٩٤,٢٩  ١٩,٨  ٣ 
٨ ٩٧,٩٧ ٦٧,٦ ٩٧,٧٨ ١٧,٦  ٩٨,٣٣  ٢٩,٥  ٩٧,٦٢  ٢٠,٥  ٤ 
٥ ٩٨,٨٤ ٦٨,٢ ١٠٠ ١٨ ٩٨,٦٧ ٢٩,٦ ٩٨,١٠  ٢٠,٦ ٥ 
٣ ٩٩,٤٢ ٦٨,٦ ١٠٠ ١٨ ١٠٠ ٣٠ ٩٨,١٠ ٢٠,٦  ٦ 
١٢ ٩٤,٠٦ ٦٤,٩ ٩١,١١ ١٦,٤ ٩٣,٦٧ ٢٨,١ ٩٧,١٤ ٢٠,٤  ٧ 
١١ ٩٥,٥١ ٦٥,٩ ٩٨,٨٩ ١٧,٨ ٩٤,٠٠ ٢٨,٢ ٩٤,٧٦ ١٩,٩  ٨ 
٦ ٩٨,٧٠ ٦٨,١ ٩٦,٦٧ ١٧,٤ ٩٩,٠٠ ٢٩,٧ ١٠٠ ٢١  ٩ 
٤ ٩٩,١٣ ٦٨,٤ ١٠٠ ١٨  ١٠٠ ٣٠ ٩٧,١٤ ٢٠,٤  ١٠ 
١٣ ٩١,٧٤ ٦٣,٣ ٨٨,٨٩ ١٦ ٩٣,٦٧ ٢٨,١  ٩١,٤٣ ١٩,٢  ١١ 
١٤ ٩١,١٦ ٦٢,٩ ٩٠,٠٠ ١٦,٢ ٩١,٠٠ ٢٧,٣ ٩٢,٣٨ ١٩,٤  ١٢ 
١ ١٠٠,٠٠ ٦٩  ١٠٠ ١٨  ١٠٠ ٣٠ ١٠٠ ٢١  ١٣ 
٤ ٩٩,١٣ ٦٨,٤  ١٠٠ ١٨  ١٠٠ ٣٠ ٩٧,١٤ ٢٠,٤  ١٤ 
١٠ ٩٥,٩٤ ٦٦,٢ ٩٦,١١ ١٧,٣ ٩٨,٠٠ ٢٩,٤  ٩٢,٨٦ ١٩,٥  ١٥  
٧ ٩٨,١٢ ٦٧,٧ ١٠٠ ١٨ ٩٨,٣٣ ٢٩,٥ ٩٦,١٩ ٢٠,٢  ١٦ 
٢ ٩٩,٧١ ٦٨,٨ ١٠٠ ١٨ ٩٩,٣٣ ٢٩,٨ ١٠٠ ٢١  ١٧ 

تحقق التصميمات المنفذة من اإلمكانيات     " والذي ينص علي  
كروشية لمكمالت الزي درجة قبول ونجاح فـي        التشكيلية لل 

  ).ككل(تقييم المتخصصين لمحاور التقييمضوء متوسطات 
    :الفرض الخامس

 بـين   ٠,٠٥يوجد فرق دال إحـصائيا عنـد مـستوي          "
المنفذة  من اإلمكانيـات      متوسطات محاور تقييم المكمالت   

التشكيلية للكروشية في ضوء متوسطات تقييم المتخصصين       
  ).ككل(قييم  لمحاور الت

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب تحليل التباين         
لتقييمات المحكمين  One- way ANOVAاألحادي في اتجاه 

محاور التقييم كما هو موضح     في ضوء   المنفذة     للمكمالت  
  ):٧(بجدول

وجود فرق دال إحصائيا عند ) ٧(يتضح من جدول
كمالت  بين متوسطات تقييمات المحكمين للم٠,٠٥مستوي 

المنفذة في ضوء محاور التقييم الثالثة حيث جاءت قيمة 
   وهي دالة إحصائيا ١٢٤٠,٦٤" ف"

  الباحثةالفروق بين محاور التقييم  قامت  ويؤكد داللة 
للمقارنات المتعددة ) أقل فرق معنوي (LSD اختباربتطبيق  

  :)٨( كما هو موضح بجدولوذلك علي. بين محاور التقييم
  :أنه) ٨(تائج التي يلخصها جدولنتبين من الن

مستوي جودة " توجد فروق بين متوسطات محور 
الناحية الجمالية، الناحية (ومتوسطات محور" األداء

حيث الفروق بين المتوسطات دالة عند مستوي ) التسويقية
٠,٠٥. 

" الناحية الجمالية"توجد فروق بين متوسطات محور 
ث الفروق بين حي) الناحية التسويقية(ومتوسطات محور

 .المتوسطات دالة إحصائياً

ويمكن للباحثة ترتيب المحاور في ضوء متوسطات 
الناحية الجمالية، مستوى جودة : تقييمات المحكمين كما يلي

  .الناحية التسويقية األداء،
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المنفـذة مـن    لتقييمات المحكمـين للمكمـالت    One- way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي في اتجاه   .٧جدول 

  ).ككل(اإلمكانيات التشكيلية للكروشية في ضوء متوسطات تقييم المتخصصين لمحاور التقييم  
 مستوي الداللة "ف"قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 ٦٤٣,٧٣٧ ٢ ١٢٨٧,٤٧٤  التباين بين المجموعات
 ٠,٥١٩ ٤٨ ٢٤,٩٠٦ التباين داخل المجموعات

  ٥٠ ١٣١٢,٣٨٠ التباين الكلي
٠,٠٠٠ ١٢٤٠,٦٤٦ 

 فـي   للمقارنات المتعددة بين محاور التقيـيم     ) أقل فرق معنوي   (LSDاختبارالفروق بين المتوسطات باستخدام       : ٨جدول  
  ضوء تقييمات المحكمين

  )١(مستوي جودة األداء  
  ٢٠,٣٤= م

  ) ٢( الناحية الجمالية
  ٢٩,٣١= م

  )٣(الناحية التسويقية 
  ١٧,٥٣=  م 

  )١(مستوي جودة األداء 
  *٢,٨١  *٨,٩٧    ٢٠,٣٤= م

  )٢( الناحية الجمالية
  *١١,٧٨      ٢٩,٣١=  م

  )٣(الناحية التسويقية 
        ١٧,٥٣=  م 

  

 
  مجموع متوسطات تقييمات المحكمين للمكمالت المنفذة في ضوء محاور التقييم. ١شكل 
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كن للباحثة  يم) ١(وشكل) ٨ ،٧(وفي ضوء نتائج جدولي   

قبول الفرض الخامس من فروض البحث والذي ينص علي         
 بين متوسطات   ٠,٠٥يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي       "

المنفذة مـن اإلمكانيـات التـشكيلية        محاور تقييم المكمالت  
متخصصين لمحـاور   للكروشية في ضوء متوسطات تقييم ال     

  )."ككل(التقييم
    :الفرض السادس

 بـين   ٠,٠٥ عنـد مـستوي      يوجد فرق دال إحـصائيا    
المنفذة  مـن اإلمكانيـات التـشكيلية         متوسطات المكمالت 

للكروشية في ضوء متوسطات تقييم المتخصصين لمحـاور        
  .تقييمات المحكمينفي ضوء  ).ككل(التقييم  

األحادي وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب تحليل   
 لتقييمات المحكمين للمكمالت One-way ANOVAفي اتجاه  

المنفذة  من اإلمكانيات التـشكيلية للكروشـية فـي ضـوء      
فـي  ).ككـل (متوسطات تقييم المتخصصين لمحاور التقييم        

  ):٩(كما هو موضح بجدول  تقييمات المحكمين ضوء 
عدم وجود فرق دال إحصائيا عند      ) ٩(يتضح من جدول  

 بين متوسطات تقييمات المحكمين للمكمـالت     ٠,٠٥مستوي  
وهـي  غيـر دالـة       ٠,٠٣٤" ف"مة  المنفذة حيث جاءت قي   

  .إحصائيا
ويمكن للباحثة ترتيب المكمالت المنفـذة  فـي ضـوء           

  ): ١٠(متوسطات تقييمات المحكمين كما هو موضح بجدول
المنفـذة  مـن    لتقييمات المحكمـين للمكمـالت   One- way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي في اتجاه  . ٩جدول 

  )ككل(شية في ضوء متوسطات تقييم المتخصصين لمحاور التقييم  اإلمكانيات التشكيلية للكرو
 مستوي الداللة "ف"قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات  مصدر التباين
 ١,٢٨٥ ١٦ ٢٠,٥٥٣  التباين بين المجموعات
 ٣٧,٩٩٥ ٣٤ ١٢٩١,٨٢٧ التباين داخل المجموعات

  ٥٠ ١٣١٢,٣٨٠ التباين الكلي

٠٣٤ 
 

١,٠٠٠ 
 

ترتيب المكمالت المنفذة من اإلمكانيات التشكيلية للكروشية في ضوء متوسطات تقييم المتخصـصين لمحـاور               . ١٠جدول  
   ).ككل(التقييم 

 الترتيب ككل الناحية التسويقية الناحية الجمالية مستوي جودة األداء  المكمالت
١ ١٠٠,٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١ 
١ ١٠٠,٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٢ 
٩ ٩٦,٢٣ ٩٦,٦٧ ٩٧,٣٣ ٩٤,٢٩ ٣ 
٨ ٩٧,٩٧ ٩٧,٧٨ ٩٨,٣٣ ٩٧,٦٢ ٤ 
٥ ٩٨,٨٤ ١٠٠ ٩٨,٦٧ ٩٨,١٠ ٥ 
٣ ٩٩,٤٢ ١٠٠ ١٠٠ ٩٨,١٠ ٦ 
١٢ ٩٤,٠٦ ٩١,١١ ٩٣,٦٧ ٩٧,١٤ ٧ 
١١ ٩٥,٥١ ٩٨,٨٩ ٩٤,٠٠ ٩٤,٧٦ ٨ 
٦ ٩٨,٧٠ ٩٦,٦٧ ٩٩,٠٠ ١٠٠ ٩ 
٤ ٩٩,١٣ ١٠٠ ١٠٠ ٩٧,١٤ ١٠ 
١٣ ٩١,٧٤ ٨٨,٨٩ ٩٣,٦٧ ٩١,٤٣ ١١ 
١٤ ٩١,١٦ ٩٠,٠٠ ٩١,٠٠ ٩٢,٣٨ ١٢ 
١ ١٠٠,٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٣ 
٤ ٩٩,١٣ ١٠٠ ١٠٠ ٩٧,١٤ ١٤ 
١٠ ٩٥,٩٤ ٩٦,١١ ٩٨,٠٠ ٩٢,٨٦ ١٥ 
٧ ٩٨,١٢ ١٠٠ ٩٨,٣٣ ٩٦,١٩ ١٦ 
٢ ٩٩,٧١ ١٠٠ ٩٩,٣٣ ١٠٠ ١٧ 
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رقم 
  التصميم

معامل   
 الترتيب  الجودة

١ 

 ١٠٠,٠٠ 

١ 

٢ 

 
١٠٠,٠٠ 

١ 

  الجودة  لمحاور التقييم ألعلى وأقل تقييم  للمنتج المنفذ من اإلمكانيات التشكيلية للكروشيةمعامل . ٢شكل 
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١٣ 

 
١٠٠,٠٠ 

١ 

١٢ 

 ٩١,١٦ 

١٤ 

  وأقل تقييم  للمنتج المنفذ من اإلمكانيات التشكيلية للكروشيةالجودة  لمحاور التقييم ألعلى معامل . ٢تابع شكل 

يمكـن  ) ١٠ ،٩(وفي ضوء ما سبق من نتائج جـدولي         
للباحثة رفض الفرض السادس  من فروض البحث والـذي          

بـين  ٠,٠٥ عند مستوي    ينص علي يوجد فرق دال إحصائيا     
المنفذة  مـن اإلمكانيـات التـشكيلية         متوسطات المكمالت 

ي ضوء متوسطات تقييم المتخصصين لمحـاور       للكروشية ف 
وقبول الفرض  " تقييمات المحكمين   في ضوء    ).ككل(التقييم  

البديل والذي ينص علي ال يوجد فرق دال إحـصائيا عنـد            

المنفـذة  مـن       بين متوسـطات المكمـالت     ٠,٠٥مستوي  
اإلمكانيات التشكيلية للكروشية في ضوء متوسطات تقيـيم        

تقييمـات  في ضـوء     ).ككل(يم  المتخصصين لمحاور التقي  
 الجودة  لمحاور التقييم ألعلى وأقل تقييم         معامل .المحكمين

  .للمنتج المنفذ من اإلمكانيات التشكيلية للكروشية
أن التصميم األول والثاني والثالث     ) ٢(يتضح من شكل    

عشر للمكمالت المنفذة حصلوا على أعلى تقييم مـن قبـل           
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مستوى جـودة   ( كل من    في% ١٠٠المحكمين بنسبه مئوية    
بينمـا حـصل     )الناحية الجمالية والناحية التسويقية    األداء،

وهـى   %٩١,١٦التصميم الثاني عشر على أقل تقييم بنسبه        
أيضا نسبه مرتفعة ومقبولة ويرجع ذلك إلى ان للكروشـية          
إمكانيات تشكيلية متعددة وهذا مـا أكدتـه دراسـة رهـام            

االستفادة من الكروشية   مما أدى إلى إمكانية     ) ٢٠١٥(محمود
في إعداد وتنفيذ المكمالت وذلك يتفق مـع دراسـة حنـان            

وبالتالي إثراء مكمـالت الـزى لخدمـة        ) ٢٠٠٤(عبدالنبى
  .الصناعات الصغيرة

  التوصيات
التوعية بأهمية الصناعات الصغيرة ودورها في تقليـل         .١

 البطالة وتشغيل شباب الخريجين

جميـل المالبـس    االهتمام باستحداث أساليب جديـدة بت      .٢
 .ومكمالتها

االستفادة من نتائج البحث حيث يعتبر مدخل لمشروعات         .٣
إنتاجية صغيرة تتيح فرص عمل لخريجي قسم مالبـس         

 .ونسيج

  المـراجـع
                      االعتبارات الوظيفيـة      ):     ١٩٩٥ (                                إسالم عبد المنعم عبد اهللا حسين     

                                                           أللياف الحرير الطبيعي وتطبيقها في مجال مكمالت المالبس،        
   .                                          ستير، كلية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية         رسالة ماج

 والصناعات التقليدية بين الثبات الحرف: )١٩٩١( عالماعتماد
  .والتغير، مكتبة األنجلو المصرية، الجزء األول

فعالية برنامج تدريبي لتنمية ): ٢٠٠٩(أماني السيد عبد المقصود 
 تذوق مكمالت الزى لدى طالبات المرحلة المهنية بمدارس
التربية الفكرية، رسالة ماجستير، كلية االقتصاد المنزلي، 

  .جامعة المنوفية
 أسباب فشل مشروعات تحليل: )٢٠١١( عبد الرحمن إدريسثابت

 والتسويقية اإلدارية هل تتوافر المهارات -األعمال الصغيرة 
مجلة آفاق جديدة   هذه المشروعات،ومديريلدى أصحاب 

  .)٢-١(، العدد )٢٣ (للدراسات التجارية، مصر، مج

زينب محمود برهام، وليد شعبان مصطفى،  ثريا سيد نصر، 
التصميم والتطريز على أقمشة ): ٢٠١١(بسمه بهاء الين كمال

  .١االيتامين، عالم الكتب، القاهرة ، ط
دراسة تأثير تقنيات التطريز ): ٢٠١٤(جماالت بدر محمد الفقى

كمالت الزى االلى الحديثة على خصائص بعض األقمشة وم
لالستفادة منها في إثراء تصميم األزياء وخدمة المجال 
الصناعي، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية االقتصاد 

  .المنزلي، جامعة المنوفية
 :اإلحصاء والحاسب اآللي): ٢٠١٤(حسن عوض حسن الجندي

، مكتبة األنجلو IBM SPSS Statistics V21تطبيقات
  .ألوليالمصرية،القاهرة، الطبعة ا

 وحلول لمواجهة مقترحات: )٢٠٠٥( إبراهيم عواد مرعىحنان
 مشكالت ربة األسرة الريفية المرتبطة بالصناعات الصغيرة،

، جامعة المنزليرسالة ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد 
  .المنوفية

فنون أشغال اإلبرة وإمكانية ): ٢٠٠٤(حنان عبدالنبى السيد
رسالة ماجستير غير  مالت مالبس،االستفادة منها في عمل مك

  .منشورة، كلية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية
 بيئة األعمال تقييم: ")٢٠٠١( النجارإسماعيل عبد العزيز رشا

 الصناعات الصغيرة بالتطبيق على نميةوأثرها على إدارة وت
رسالة " الصناعات الصغيرة في مجال المالبس الجاهزة

  .ة وإدارة األعمال، جامعة حلوانماجستير، كلية التجار
االستفادة من بعض ): ٢٠١٥(رهام محمود بسيونى رضوان

 األشغال اليدوية لتحين المستوى االقتصادي لألسرة المصرية،
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة 

  .المنصورة
توظيف الزخارف الشعبية  ):٢٠١٢(ريهام يوسف أمين العنانى

 السيوى بأسلوب التطريز اليدوي في عمل الصناعات للزى
 مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمي، بحث منشور، الصغيرة،

  .٢العدد ،٣٣مجلد
 الجمالية لفن التلى ودورها في القيم: )٢٠٠٦( فتحي محمد زينب

رسالة ماجستير غير ، إثراء الصناعات الصغيرة المطرزة
 .عة حلوان، جامالمنزليمنشورة، كلية االقتصاد 
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دراسة اقتصادية تحليلية للمشروعات : )٢٠٠٠( مجلعفخري سمير
 في التنمية االقتصادية ودورها الصغيرة  اإلنتاجية

 مجلة اإلسكندرية للبحوث الزراعية، العدد ،واالجتماعية
  .العاشر

دراسة  ):٢٠١٠(سنيه خميس صبحي، ريهام يوسف العنانى
ستفادة منهما في عمل مقارنة للزخارف والغرز التقليدية واال

مشروعات صغيرة فى منطقة النوبه بجمهورية مصر العربية 
مجلة  بحث منشور، ومنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية،

  .٤العدد ،٣١مجلد اإلسكندرية للتبادل العلمي،
                                وتنمية المشروعات الـصغيرة           أساليب  :  )    ٢٠٠٤ (          الصالحى     صالح

                وة المـشروعات          نـد   ،          الجزائـري             االقتصاد     في           والمتوسطة  
           وآفـاق            اإلشكاليات   ،        العربي                               الصغيرة والمتوسطة في الوطن     

   .                التنمية، القاهرة
                    أثر بعـض مكمـالت        ):     ٢٠٠٢ (                            صفاء صبري إبراهيم الصعيدي   

                                                                األزياء على مقومات األناقة الملبسية لطالبات الجامعة، رسالة        
   .                                             ماجستير، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة

                    معجـم المـصطلحات       ):     ١٩٧٥ (       ا صالح   رض                    عبد المنعم صبري،  
   . م    ١٩٧٥                                     النسجية، جمهورية ألمانيا الديمقراطية،

                                                                     عبير إبـراهيم عبـد الحميـد إبـراهيم ،غـادة أحمـد محمـد               
                                        استحداث تصاميم جديـدة مـن زخـارف           ):     ٢٠١٤ (       الغامدى

                                                            العصر العثماني باستخدام برنامج معالجة الـصور إلثـراء         
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ABSTRACT 
Crochet Formative Potentials and Their Role In Enriching The Costume's 

Accessories in Order to Serve The Small-Scale Industries 
Rasha A. Elgohary 

The current study aims at the following: 
To benefit from the Crochet in producing separate 

accessories, The possibility of adding the research's 
results to the curricula of Textile and Clothes, To 
emphasize the importance of some hand works in the 
field of Small-scale Industries, To develop and maintain 
the permanence and continuance of some hand works, 
in order to produce innovate and modern craft items 
,and  find new artistic and formative solutions in order 
to ornament the clothes, using the Crochet formative 
value in making clothes' accessories. 

Thus, 17 outfits of separate accessories (ornaments) 
were made using the Crochet Stitches and some 
accessory materials; and the researcher used an 
Evaluation Form consisted of three axes, in order to 
evaluate the accessories by a number of specialists. 
The study has concluded the following: 
1- The implemented designs of the Crochet formative 

potentials for the costume's accessories, have 
achieved a degree of success and acceptance; in 
light of the specialists' evaluation averages for the 
first axis of the evaluation axes (Performance 

Quality Level), the second axis of the evaluation 
axes (Aesthetic Aspect) and the third axis of the 
evaluation axes (Marketing Aspect). 

2- The implemented designs of the Crochet formative 
potentials for the costume's accessories, have 
achieved a degree of success and acceptance; in 
light of the specialists' evaluation averages for the 
evaluation axes (as a whole). 

3- There is a statistically significant difference at the 
level of (0.05) between the averages of the 
evaluation axes, regarding the implemented 
accessories of the Crochet formative potentials; in 
light of the specialists' evaluation averages for the 
evaluation axes (as a whole). 

4- There is no statistically significant difference at the 
level of (0.05) between the averages of the 
evaluation axes, regarding the implemented 
accessories of the Crochet formative potentials; in 
light of the specialists' evaluation averages for the 
evaluation axes (as a whole), and according to the 
arbitrators' assessments. 

 
 
 


