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 ممخص البحث:
 الفنون التطبيقية التي تتضمن فكرة العمل بميارة اليد باالستعانةفن من  اليدوية تعد المشغوالت

عاان الااروح  عبااري يااوف ،ولاالآل أىميااةال يعطااي ، فالعماال الياادوي فااي حااد ذاتااو بالخامااات المختمفااة
 .يرا لمعقلبعن طريق تشكيل المادة، مما يعطي انتعاشا كاإلنسانية 

ات واألدوات والتقنياات المساتخدمة فاي كما تختمف أشغال اإلبرة من حيث نوع المياارات والخاما
تنفيااذىا عمااب حسااض الغاارض ماان اسااتخداميا سااواء كااان ىااذا االسااتخدام فااي مجااال المالبااس أو 

 المفروشات أو غيرىا من المجاالت.
تحميل ووصف وتطبيق مشغوالت اإلبرة الاالالث المتمالماة فاي ساإلساموكينج،   وىدؼ البحث إلى

 المتمالماة فاي مفارش سارير منياا فاي تنفياذ المفروشاات المنزلياة واالساتفادة اإليتامين، الكروشايو 
والدراساة يج الوصافي التحميماي نالباحالة كال من الما ، كما استخدمتكنواة لممشروعات الصغيرة

  فتاة من المقبماين عماب الازواج 32وعددىم س المستيمكات: تكونت عينة البحث مف، التطبيقية
ات الجياز لدى العروس، وجميعيم من داخال محافظاة وذلك الن مفرش السرير يعد من أساسي

  شااخص ماان أصااحاض متاااجر المفروشااات ماان داخاال 15: وعااددىم سأصػػحاب المتػػاجرالمنيااا، 
  خريجاة مان كمياات 23: وعاددىم سمف لدييـ رغبة فػي إقامػة مشػروع صػغيرمحافظة المنيا، 

وتمثمػػت أدوات باارة، مختمفااة ماان داخاال محافظااة المنيااا، بشاارط لاادييم ميااول وحااض لمشااغوالت اإل
اسااتبيان أراء المتخصصااين فااي مشااغوالت اإلباارة الااالالث المنفااذة، اسااتبيان لمعرفااة  البحػػث فػػي

استبيان لمعرفة درجة  تقبل أصحاض ، درجة  تقبل المستيمكات لمشغوالت اإلبرة الالالث المنفذة
من لدييم رغبة في إقاماة  المتاجر لمشغوالت اإلبرة الالالث المنفذة، استبيان لمعرفة درجة  تقبل

 مشروع صغير لمشغوالت اإلبرة الالالث المنفذة.
 وأسفرت النتائج عف:

فااروق ذات داللااة إحصااانية بااين القطاام الااالالث المنفااذة لمشااغوالت اإلباارة فااي تحقيااق  وجااود .1
 آلراءوفقااااا  الجانااااض الجمااااالي ، الجانااااض الااااوظيفي ، الجانااااض التقنااااي" ، تمياااازي"الجانااااض ال

 .المتخصصين
فااروق ذات داللااة إحصااانية بااين القطاام الااالالث المنفااذة لمشااغوالت اإلباارة فااي تحقيااق  دوجااو  .2

 .المستيمكات آلراءوفقا  الجانض الجمالي، الجانض الوظيفي""
 آلراءفااروق ذات داللااة إحصااانية بااين القطاام الااالالث المنفااذة لمشااغوالت اإلباارة وفقااا  وجااود .3

 .أصحاض المتاجر
مان  آلراءد فروق ذات داللة إحصانية بين القطم الالالث المنفذة لمشغوالت اإلبرة وفقاا وجو  .4

 .لدييم رغبة في إقامة مشروع صغير
 الكممات المفتاحية:

 مشغوالت يدوية، اسموكينج، إيتامين، كروشيو، مشروعات صغيرة.
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Studying Some Different Methods of Needle Works and their 
Use in the Implementation of Home Furnishings as a Starting 

Point for Small Projects 
ABSTRACT 
Handicrafts represent one of the applied arts that include the skill of working 
with hand using different materials. Manual work in itself does not attach 
importance to the machine, because it expresses the human spirit by forming 
the material that gives a great refreshment to the mind. Needlework also 
differs in terms of the type of skills, materials, tools and techniques used in 
its implementation, depending on the purpose of its use, and whether this use 
is in the field of clothing, furnishing or in other fields. The aim of the present 
research was to analyze, describe, and apply the three needlecrafts of 
(Smocking, Etamine, and Crochet) and using them in the implementation of 
home furnishings represented in a bed sheet as a starting point for small 
projects. To this aim, the research adopted both the descriptive analytical 
method as well as the experimental method. The research sample consisted 
of three categories of consumers: first, (32) girls in Minya governorate who 
are about to get married, because bed sheet is one of the basics of the bride; 
second, shop owners: (15) owners of furniture stores Minya governorate; 
third, (23) ladies who have a desire to set up a small project, who are 
graduates from different faculties in Minya Governorate, provided they have 
tendencies and love for needlework. The research instruments consisted of a 
questionnaire about the opinions of specialists in the three executed 
needlecrafts, a questionnaire to identify the degree of consumers’ acceptance 
of the three executed needle crafts, a questionnaire to identify the degree of 
shop owners’ acceptance of the three executed needlecrafts, and a 
questionnaire to find out the degree of acceptance of those who have a desire 
to establish a small project for the three executed needlework. 

Results revealed the following: 
1. there are statistically significant differences between the three pieces of 
needlework in achieving the "innovative side, the aesthetic side, the 
functional side, the technical side" according to the opinions of specialists. 
2. there are statistically significant differences between the three pieces of 
needlework in achieving the "aesthetic aspect, functional aspect" according 
to the opinions of consumers. 
3. there are statistically significant differences between the three executed 
pieces of needlework according to the opinions of shop owners. 
4. there are statistically significant differences between the three pieces of 
needlework, according to the opinions of those who have a desire to establish 
a small project. 
Keywords: handcrafts, Smocking, Etamine, Crochet, Small Projects.    
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 مقدمة البحث:
فااان مااان الفناااون التطبيقياااة التاااي تتضااامن فكااارة العمااال بمياااارة الياااد  اليدوياااة لمشاااغوالتتعاااد ا    

 عبااري يااوف ،ولاالآل أىميااةال يعطااي ، فالعماال الياادوي فااي حااد ذاتااو بالخامااات المختمفااة باالسااتعانة
 .يرا لمعقلب، مما يعطي انتعاشا كعن طريق تشكيل المادة اإلنسانيةعن الروح 

 إلااب والااذي يؤلااف فييااا المااتعمم ويصاال بااالتفكير خاماتااو بااالتنوع فااي الياادويالعماال  تمياازكمااا ي 
 االبتكااريالتفكيار  إلابالفارد  يتحاول بياا تفكيارالممارسات التاي  مبنية عمبابتكار صيغ جديدة 

 .الممموسة ءلؤلشياا تتكون عنده معيار جمالي وعن طريقي
المساتخدمة الخاماات واألدوات والتقنياات و مياارات ال مان حياث ناوعأشغال اإلبارة  تختمفكما    

في تنفيذىا عماب حساض الغارض مان اساتخداميا ساواء كاان ىاذا االساتخدام فاي مجاال المالباس 
    أو المفروشات أو غيرىا من المجاالت. 

ضاارورة ماان تعااد المفروشااات المنزليااة    أن71، 9003أشااارت س دعاااء عبااد المجيااد: حيااث    
لكل منزل وذلك لما ليا من أىمياة جمالياة ووظيفياة فاي حاين أن  الالزمةاألساسية  الضرورات 

، لاذا كاان الباد مان رفام البعض يعتبرىا مقياس لممستوي المادي واالجتماعي ألصاحاض المكاان
القيمااة الجماليااة والوظيفيااة لممفروشااات المنزليااة ماان خااالل اسااتخدام أشااغال اإلباارة فااي تنفيااذىا، 

ودراساة ،  9072س إيناس عاادل، دعااء محماد: الدراسات كدراسةالعديد من ىدفت إليو وىذا ما 
اساتخدام  ىاو جميعاا الذي كان ىادفيم  9071نرمين حمدي:س ودراسة ، 9071س شرين حسن: 

 أسموض التطريز اليدوي في تنفيذ المفروشات المنزلية.
ن عشار القديمة التي ظيرت في القارن الالااماالسموكينج من غرز التطريز اليدوي أسموض عد يو 

يمكااان االساااتفادة منياااا فاااي تنفياااذ  فاااي مالباااس المااازارعين المصااانوعة مااان القطااان والكتاااان، كماااا
ىنااك نادرة فاي وعماب الارغم مان ذلاك المفروشات المنزلية حيث تعطي قيمة جمالية لممفروشات 

 وعمااااب حااااد عماااام الباحالااااة فااااي مجااااال المفروشاااااتاألبحاااااث التااااي تناولاااات أسااااموض االسااااموكينج 
ة كال من س ىالة اقتصرت دراسة التطريز باالسموكينج في تنفيذ المفروشات المنزلية عمب دراس

  والتي ىدفت إلب معرفة االر التطريز باالسموكينج عماب الخصاانص الوظيفياة 9072سميمان: 
  التاي تناولات تقنياة 9002والجمالية لممفروشات، ودراسة س فاطمة محمد، إيناس عباد العزياز: 

، ولايس غارز االساموكينج نفساواالساموكينج  تنفياذكنيج من حيث الغرز المستخدمة فاي االسمو 
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وأوضااحت ذلااك دراسااة كااال اسااتخدام أسااموض االسااموكينج فااي إالااراء مالبااس الساايدات تاام  حااديالاو 
  .9072 ، سمحمد جابر:  9097عبد اهلل: أمانيرانيا نبيل،  منس
كما يعد التطريز عمب أقمشة اإليتامين فن قديم تم ظيوره منذ قرون بعيدة، حيث يعتبر تراث   

ذو قيمااة جماليااة يمكااان االسااتفادة منااو فاااي كالياار مااان الصااناعات الصااغيرة، وأكااادت عمااب ذلاااك 
تقاديم إلاب   التي ىدفت 9072:، عبير ابراىيمالعديد من الدراسات السابقة كدراسةسنجالء محمد

تاادويرىا بمقمشااة اإليتااامين المطاارز ياادوي إلالااراء الجانااض الجمااالي  تاام إعااادةلمساايدات  حقانااض يااد
توصاامت إلااب إمكانيااة إنتاااج مكمااالت مالبااس تصاام    التااي 9070: عباااسرشااا ودراسااة سبيااا، 

ودراساة سدعااء لفتيات الجامعة باستخدام الدمج بين أسموبي الطباعة والتطريز عماب اإليتاامين، 
مان التقنياات الخاصاة لغارزة اإليتاامين فاي رفام  التي ىدفت إلب االستفادة  9003: عبد المجيد

القيمة الجمالية لممفروشات المنزلية المنفذة، وتوصمت نتانجيا إلب أن المنتجات المنفذة مالنمة 
 لمموضة. 

العصاور الوساطي فاي إنتااج  إلب الكروشيو من الفنون القديمة حيث يرجم استخدامو تبريعو    
لمجنود أالناء الحرض العالمياة األولاب،  الجوارضالبطاطين والشيالن، كما تم استخدامو في إنتاج 

فااي الكالياار ماان المتطمبااات  عمااب اخااتالف أنواعااو وفااي العصاار الحااديث تاام اسااتخدام الكروشاايو
المنزليااة كالسااتانر ومفااارش المناضااد، كمااا تاام اسااتخدامو عمااب نطاااق واساام فااي مجااال المالبااس 

س فاطماة وصناعة عرانس لؤلطفال، وىذا ما اتجيت إلياو الكاليار مان الدراساات الساابقة كدراساة 
ة لمكروشيو لتميزياإلب االستفادة من  القيم الجمالية و   التي ىدفت 9090محمد، شيماء جالل: 

التااي ىاادفت   9073ودراساة سىاااجر احمااد وأخارون:  ،لمساايدات يااد إنتاااج حقاناض التابساتري فااي
إلب ابتكار مجموعة من التصميمات المختمفة لممالبس الخارجية لمنساء مستوحاة من الزخاارف 

إلب التي ىدفت   Donohue: 2017ودراسة س، اإلسالمية ومنفذة بمسموض الكروشيو االيرلندي
مالااال األوشاااحة والقبعاااات والجاااوارض مااان مكماااالت المالباااس تقاااديم بعاااض التصاااميمات الجديااادة 

  .بشكل جديد ومبتكر والقفازات
س االسااااموكينج، فاااان المتمالمااااة فااااي  اإلباااارةمشااااغوالت  أىميااااةوماااان العاااارض السااااابق يتضاااا  لنااااا 

لممجتمام ككال وال تقتصار عماب  من إظياار أىمياة مشاغوالت اإلبارة والبد  ، الكروشيو اإليتامين
مشاروعات صاغيرة تعماال  البحاث العمماي فقااط وذلاك مان خااالل اساتخداميا كناواة ال قامااةمجاال 
عاالج مشاكمة يحافظ عمييا مان االنادالار وفاي نفاس الوقات يجمال مشغوالت اإلبرة و  إظيارعمب 
من خاالل  ر فرص عمل ليم تعمل عمب تحسين الدخل لدييم وذلكوفلدى الخريجين وي البطالة
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دراساة سعازة عباد ك الساابقةالعديد مان الدراساات  وىذا ما دعت إليوالمشروعات الصغيرة،  إقامة
التااي ىاادفت إلااب إعااداد برنااامج تاادريبي لتنفيااذ وحاادات ماان الكروشاايو االيرلناادي   9072العماايم: 

  9072:، وأخارونمتعدد األغراض تصم  لعمال مشاروع صاغير، ودراساة س عاادل جماال الادين
ىدفت إلب االستفادة من بعض األشغال اليدوياة فاي مجاال المشاروعات الصاغيرة لتحساين  التي

التاااي ىااادفت إلاااب   9072 :، نادياااة عباااد المااانعمرشاااا عبااااس دخااال األسااارة المصااارية، ودراساااة س
التعااارف عماااب فاعمياااة برناااامج مقتااارح فاااي التطرياااز اليااادوي وذلاااك لخدماااة المشاااروعات الصاااغيرة 

 .األسريكمصدر لمدخل 

 البحث: مشكمة
التاااي تناولااات إنتااااج المفروشاااات  واألبحااااثبعاااد اطاااالع الباحالاااة عماااب العدياااد مااان الدراساااات    

تقنية واحادة  منيا تكتفي باستخدامالعظمب  األغمبيةأن  تالحظ أشغال اإلبرةالمنزلية باستخدام 
دون أن تتاي  الفرصاة أماام كاال مان المساتيمكين  إعداد المشاغوالت اليدوياة أو االنين من تقنيات

بااين  أو المقارنااة وال أصااحاض المتاااجر وال ماان لاادييم رغبااة فااي إقامااة مشااروع صااغير لالختيااار
كما الحظت الباحالة أيضا ندرة في األبحاث التي تتطرق األنواع المختمفة من مشغوالت اإلبرة، 

األسااااليض  دراسااة لاابعضلباحالااة بااا جراء ولاااذلك قاماات اأنااواع مختمفاااة لمشااغوالت اإلباارة  لعاارض
واالساتفادة منياا  ، والكروشايو واإليتاامينساموكينج، المتمالماة فاي س اإل اإلبارةمشغوالت ل المختمفة

 .في تنفيذ المفروشات المنزلية كنواة لممشروعات الصغيرة
 يمكف صياغة مشكمة البحث في التساؤالت األتية:وعمى ذلؾ  
، الجمالياة، تميزياةالمنفذة مان الناحياة س ال الالالث مشغوالت اإلبرةالمتخصصين في  اراءما  .7

  ؟الوظيفية، التقنية 

الجمالياااااة،  المنفاااااذة وذلااااك مااااان الناحياااااة س الاااااالالث مشاااااغوالت اإلباااارةلالمساااااتيمكات  آراءمااااا  .9
 ؟والوظيفية 

 المنفذة؟ ثأصحاض المتاجر في مشغوالت اإلبرة الالال آراءما  .2

 المنفذة؟ الالالث اإلبرةمشغوالت لمشروع صغير  قامةإييم رغبة في دمن ل آراءما  .2

 أىداؼ البحث:
 ىدؼ البحث الحالي إلى:

 ساإلسموكينج، اإليتامين، الكروشيو .دراسة الطرق الالالالة لمشغوالت اإلبرة المتمالمة في  .7
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المتمالماااة فاااي ساإلساااموكينج، اإليتاااامين،  صاااف وتطبياااق مشاااغوالت اإلبااارة الاااالالثتحميااال وو  .9
 الكروشيو .

 .المنفذة اإلبرة الالالثالمتخصصين لمشغوالت  آراءالتعرف عمب  .2

 المنفذة. مستيمكات لمشغوالت اإلبرة الالالثال آراءالتعرف عمب  .2

 .المنفذة مشغوالت اإلبرة الالالثلأصحاض المتاجر  آراءالتعرف عمب  .5

 روع صاااغير لمشاااغوالت اإلبااارة الاااالالثمااان لااادييم رغباااة فاااي إقاماااة مشاااآراء التعااارف عماااب  .2
 .المنفذة

 أىمية البحث:
 تكمف أىمية البحث الحالي في:

 األسواق بمشغوالت اإلبرة المختمفة إلظيار جمال ىذا النوع من المشغوالت. دعم .7

إتاحااة فرصااة لماان لاادييم رغبااة فااي إقامااة مشااروع صااغير باالختيااار بااين مشااغوالت اإلباارة  .9
 المختمفة، واختيار المناسض إلقامة مشروع خاص بيم.

 والت اإلبرة أمام المستيمكين لحرية االختيار بين المشغوالت المختمفة.تعدد لمشغ .2

تاحة فرص عمل لمشباض من خالل إقامة مشروعات صغيرة. .2  زيادة الدخل القومي وا 

 البحث: فروض
 البحث في االتي: تتمثؿ فروض

الاالالث المنفاذة لمشاغوالت اإلبارة فاي تحقياق  المفاارشتوجد فروق ذات داللة إحصانية باين  .1
 آلراءوفقااااا  الجانااااض الجمااااالي ، الجانااااض الااااوظيفي ، الجانااااض التقنااااي" ، تمياااازي"الجانااااض ال

 .المتخصصين
الاالالث المنفاذة لمشاغوالت اإلبارة فاي تحقياق  المفاارشتوجد فروق ذات داللة إحصانية باين  .2

 .المستيمكات آلراءوفقا  الجانض الجمالي، الجانض الوظيفي""
 آلراءالااالالث المنفاذة لمشااغوالت اإلبارة وفقااا  المفاارشتوجاد فاروق ذات داللااة إحصاانية بااين  .3

 .أصحاض المتاجر
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 آلراءالااالالث المنفاذة لمشااغوالت اإلبارة وفقااا  المفاارشتوجاد فاروق ذات داللااة إحصاانية بااين  .4
 .من لدييم رغبة في إقامة مشروع صغير

 منيج البحث:
 كال مف: اتبع البحث الحالي

والبحاااوث الساااابقة الخاصاااة بمشاااغوالت  الدراسااااتفاااي تحميااال  المػػػنيج الوصػػػفي التحميمػػػي: .7
اإلبااارة الاااالالث س اإلساااموكينج، اإليتاااامين، والكروشااايو ، واالساااتفادة مناااو فاااي وصاااف وتنفياااذ 

 المشغوالت الالالالة.

اإليتاااامين، فااي تنفيااذ مشااغوالت اإلبااارة المختمفااة ساإلسااموكينج،  التجريبػػػي: الشػػبو المػػنيج .9
 سرير.إلنتاج مفرش  والكروشيو 

 حدود البحث:
 تقتصر حدود البحث الحالي عمى:

، أصااحاض المتاااجر، مااان اتتاام إجااراء المقاااابالت لكااال ماان سالمساااتيمكحػػدود مكانيػػػة:  .7
   داخل محافظ المنيا.غيروع صر لدييم رغبة في إقامة مش

 م.9090تم تطبيق البحث خالل العام  حدود زمنية: .9

عاااادد الااااالث مفااااارش ساااارير يااااذ اقتصاااار موضااااوع البحااااث عمااااب تنف موضػػػػعية:حػػػػدود  .2
الخاصااااة بياااام وباسااااتخدام أشااااغال اإلباااارة المختمفااااة وىااااي س االسااااموكينج،  بالخااااداديات

  واإليتامين، والكروشيو .

 عينة البحث:
 تكونت عينة البحث من كال من:

  فتاااة ماان المقبمااين عمااب الاازواج وذلااك الن مفاارش الساارير يعااد 29وعااددىم س المسػػتيمكات: .7
 من أساسيات الجياز لدى العروس، وجميعيم من داخل محافظة المنيا.

  شاااخص مااان أصاااحاض متااااجر المفروشاااات مااان داخااال 75: وعاااددىم سأصػػػحاب المتػػػاجر .9
 محافظة المنيا. 
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يجاة مان كمياات مختمفاة مان   خر 92وعاددىم س: مف لدييـ رغبة في إقامػة مشػروع صػغير .2
 اإلبرة. مشغوالتداخل محافظة المنيا، بشرط لدييم ميول وحض ل

 أدوات البحث:
 لمتحقق من فروض البحث تم استخدام األدوات التالية:

، التميزياااةالمتخصصاااين فاااي مشاااغوالت اإلبااارة الاااالالث المنفاااذة مااان الناحياااة س  أراءاساااتبيان  .7
   7الجمالية، الوظيفية، التقنية . ممحق رقم س

المنفذة وذلاك مان الناحياة  الالالث شغوالت اإلبرةلمالمستيمكات  استبيان لمعرفة درجة  تقبل .9
  9. ممحق رقم سس الجمالية، والوظيفية 

. ممحاااق اساااتبيان لمعرفاااة درجاااة  تقبااال أصاااحاض المتااااجر لمشاااغوالت اإلبااارة الاااالالث المنفاااذة .2
  2سرقم

ماان لاادييم رغبااة فااي إقامااة مشااروع صااغير لمشااغوالت اإلباارة  اسااتبيان لمعرفااة درجااة  تقباال .2
  2الالالث المنفذة. ممحق رقم س

 مصطمحات البحث:
 خياطاةمان  الحارف اليدوياةىاو مصاطم  واسام النطااق خااص بمنتجاات اإلبػرة:  أشػغاؿ .7

وقاد يتسام  ،اإلبارة ألنشاانوأي شايء يساتخدم  يطمق عمابويمكن  وفنون المنسوجاتزخرفية 
 .وشيوإبرة الكر التعريف ليشمل الحرف النسيجية ذات الصمة مالل 

  https://ar.wikipedia.org س
خرفااة القماااش وذلااك ماان خااالل تجمياام قطعااة القماااش المتباام لز  األسااموضىااو  :االسػػموكينج .9

عمب ىينة كسرات متتالية باستخدام غرز التطرياز البسايطة، مماا يناتج عان ذلاك تغييار فاي 
سفاطماااة محماااد، إينااااس عباااد العزياااز:  إلاااب زخرفتياااا.شاااكل وحجااام قطعاااة القمااااش وياااؤدي 

9002 ،2  

ناااة بحياااث يعبااار العااادد عااان عااادد معي وأعاااداد بمحجاااامشااابكي يتاااوفر ىاااو نسااايج اإليتػػػاميف:  .3
الخيوط الموجودة في البوصة وكمما زاد عدد الخياوط فاي البوصاة كمماا صاغر حجام الغارزة 

 (Dorthy wood: 1999, 208س المنتجة والعكس صحي .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/
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ىاااو عممياااة تكاااوين نسااايج مااان الخااايط باساااتخدام إبااارة ذو خطااااف تسااامب إبااارة  الكروشػػػيو: .4
وتعنب بالمغة  Crochetأو  Crocالكروشيو وقد اشتقت كممة كروشيو من الكممة الفرنسية 

 ،وتتناااوع الخاماااات المساااتخدمة فياااو مااان القطااان ،العربياااة الحباااك اليااادوي أو النسااايج اليااادوي
  6، 2017عصمت:  سإيناس .رير وغيرىاالصوف والح

لمبيات ساواء كاان لمجادران أو األرضايات ىي كل ما يفرش من متاع المفروشات المنزلية:  .5
، 9009إيناااس محمااود:  أو األالاااث ويسااتخدم لغاارض وظيفااي أو جمااالي أو االالنااين معااا. س

192  

ىو مشروع ال يعتمد فاي األسااس عماب الطارق التكنولوجياة فالعمال اليادوي  مشروع صغير: .2
ىااو األساااس فيااو، وال يزيااد عاادد العمالااة فيااو عاان خمااس أفااراد والحااد األقصااب لاارأس المااال 

  722، 9072عشرة األف جنيو، وال يوجد انفصال بين اإلدارة والممكية.س عزة عبد العميم:
 إجراءات البحث:

بالبحث وىي عبارة عن مفرش سرير  تنفيذىاتحديد مشغوالت اإلبرة التي سوف يتم  .7
الالالث  األساليضمن  بمسموض مختمفالالث مرات في كل مرة ينفذ  خدادية 2وعدد 
 .، والكروشيو واإليتامينس االسموكينج، األتية 

العقدة غرزة اسموكينج وىي س عينات من غرز مختمفة لالسموكينج اربمتم تنفيذ عدد  .9
غرزة اسموكينج ، غرزة اسموكينج الياسمين، غرزة اسموكينج الضفيرة، أو العظمة
 ، والالث غرز من الكروشيو الغرزة المتصالبةوىي س اإليتامين، غرز من  الفراشات
وتم عرضيم عمب السادة  ، غرزة عمود بمفة، غرزة النصف عمود، غرزة الحشووىي س

 2لعمل مفرش السرير وعدد  أسموضالختيار الغرزة المناسبة من كل المحكمين 
 الالالث. االساليضمن  أسموضمن كل   خدادية

الخاصة بيم، بناًء عمب العينات  خدادياتبالتم تنفيذ عدد الالث مفارش سرير   .2
المختارة من السادة المحكمين، حيث تم استخدام غرزة الزىرة لممفرش المنفذ 
باالسموكينج، واستخدام الغرزة المتصالبة لممفرش المنفذ باإليتامين، واستخدام غرزة 

 .العمود بمفة لممفرش المنفذ بالكروشيو
جراء اختبارات الصدق والالبات عمييا.المنفذ اإلبرةإعداد أدوات تحكيم مشغوالت  .2  ة وا 
 :كال من المنفذة بعرضيا عمب الالالث اإلبرةتحكيم مشغوالت  .5

 .محكمين 9وعددىم مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين  . أ
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 . 32وعددىم س مجموعة من المستيمكات . ض
 . 15وعددىم س ج. مجموعة من أصحاض المتاجر

  . 23وعددىمس مشروع صغيرد. مجموعة ممن لدييم رغبة في إقامة 
 التحميل اإلحصاني واستخالص النتانج الخاصة بالبحث. .2
 .وتفسيرىا إلييا التوصل تم البحث التي  نتانج مناقشة .1
 البحث. إلييا توصل التي النتانج عمب بناء والمقترحات التوصيات تقديم .2

 االطار النظري لمبحث:
 المنفذة بالبحث الحالي: خدادياتاألساليب المستخدمة في تنفيذ مفارش األسرة وال

 االسموكينج:أسموب أوال: 
يظير االسموكينج بمشكال مختمفة عماب مار العصاور، حياث يرجام تاريخاو إلاب عادة قارون،    

، الااام اختفااات ىاااذه الشاااعبية حياااث اناااو كاااان لاااو شاااعبية واضاااحة فاااي أورباااا أالنااااء عصااار النيضاااة
  وظيرت مرة أخري في أوانل القرن العشرين.

 سموكينج:أنواع اال
وفقػػػا لغػػػرز التطريػػػز  إلػػػى سػػػبع أنػػػواعاختمفػػػت تقسػػػيمات االسػػػموكينج فينػػػاؾ مػػػف قسػػػميا 

 ىذه األنواع ىي:و  (8008)فاطمو محمد، إيناس عبد العزيز:مثؿ  المستخدمة في تنفيذىا
 النوع األول: تنفيذ االسموكينج باستخدام غرزة الفرع.

 السراجة. النوع الالاني: تنفيذ االسموكينج باستخدام غرزة
 .رجل الغراض المفتوحة أو المغمقة: تنفيذ االسموكينج باستخدام غرزة لثالنوع الالا
 .الريش: تنفيذ االسموكينج باستخدام غرزة رابمالنوع ال
 .السمسمة: تنفيذ االسموكينج باستخدام غرزة خامسالنوع ال
 الحشو.: تنفيذ االسموكينج باستخدام غرزة سادسالنوع ال
 العقدة الفرنسية.: تنفيذ االسموكينج باستخدام غرزة ملسابالنوع ا
إلػى نػوعيف  عمػى حسػب الغػرض مػف اسػتخدامو بتقسػيمو (8002السيد: قامت )ىالة كما   

 ىما:
أساااموض االساااموكينج المساااتخدم فاااي المالباااس بشاااكل عاااام ساااواء كانااات مالباااس النػػػوع األوؿ: 

وأسااور المالباس الخارجياة، وتنفاذ  لؤلطفال أو مالبس حريماي خاصاة باالنوم أو لزخرفاة لياقاات
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ىذه الطريقة بعمل مجموعة متساوية من النقاط عمب سط  القماش الم يتم إمارار اإلبارة والخايط 
 داخل وخارج ىذه النقاط، الم يشد جيدا مم سحض القماش عمب ىينة كسرات راسية صغيرة.

مان االساموكينج يتكاون  وىذا الناوع أسموض االسموكينج المستخدم في المفروشات النوع الثاني:
من خالل التالعض بالنسيج عن طرياق مخطاط أو بااترون معاين لكال غارزة، الام ياتم شاد ساط  
النساايج فااي اتجاااه طااولي أو عرضااي إلعطاااء أشااكال زخرفيااة متنوعااة فمنيااا االسااوكينج الكناادي 

تخدموا الدانرية، واألمريكاي والبرازيماي واإلساباني، وجمايعيم يسا خداديةالذي يستخدم في عمل ال
 وغيرىا من المفروشات المنزلية. خدادياتفي عمل مفارش األسرة وال

  اإليتاميف:أسموب ثانيا: 
كاان أسااس لمصاناعات عناد و اإليتامين فن ظير منذ قرون بعيادة،  اقمشويعد التطريز عمب    

الكالير من الشعوض، حيث وجد في متحف فكتوريا وألبرت بمندن مجموعاة مان الموحاات المنفاذة 
 بمسموض اإليتامين والتي تعبر عن الحياة البدانية لدييم.

  :أنواع أقمشة اإليتاميف
وكاان يساتخدم لممبتادنين ويتكاون خايط  7350كاان مشايور مناذ أواخار  لقاد: قماش الػزو  .7

فتمة تاركًا القوض واضحة وىو بملوان الباستيل الفاتحة  70إلب  2السداء والمحمة الواحد من 
  تغطية األرضية بالكامل بالغرز. الضروريوليس من 

 الصالة.  سجادةعميو ويستخدم لعمل األالاث و  التطريز  يسيلوىذا النوع  قماش جافا: .9

  وىاو شابكة مان مربعاات منساوجة بخياوط ساداء  claretويطمق عمياو س قماش موسكاوا : .2
 .وخيوط لحمة ممونة أو معدنية

و تكارار ماان قطام منسااوجة   وىاا Pattern weaveىااو نماوذج نساجب س قمػاش منسػػتر:  .2
  . .ن مختمفةالو اب
غيار محكام النساج ، وعاادة يصانم مان القطان ويتاراوح عاد   وىو إيتامين نااعم قماش أيدا: .5

وذلااك البوصااة  فاايفتمااة  72  ويكااون األجااود 7287287787082البوصااة ماان س  فاايالفتاال 
  http://edutechembroidery.com. سغرز متنوعة استخدام إلمكانية

 اإليتاميف: التطريز عمى أنواع الغرز المستخدمة في 
الام  .ومان اليساار إلاب اليماين ذىابااً   أعمابإلاب  اسافلمان بميال ياتم التطرياز  الغرزة المتصالبة:
 .ميل معاكس لمسابقوب إلب أعمب  من أسفل اليسارإلب  اليمينإيابًا يتم البدء من 
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 االولىالخطوة 

 
 الثانية الخطوة

 
 الثالثة الخطوة

 
 الرابعة الخطوة

 
 الخامسة الخطوة

 (0شكؿ رقـ)

وىي يتم عمميا من اليسار إلب اليمين باالورض فاوق تقااطم واحاد مان الغرزة النصؼ متصالبة: 
قماش اإليتامين، الم يتم إخراجيا من الخمف لتدخل إلاب األماام مارة أخارى بانفس الميماة والحجام 

 . المتصالبة ذىابا فقط بدون إياباً ، أي نفس وذلك حتب نياية الشغل

  

نفػػػػػػس خطػػػػػػوات 
عمػػػػػػػػؿ الغػػػػػػػػرزة 
المتصػػػالبة حتػػػى 

 الثالثةالخطوة 
 (8شكؿ رقـ)

تصنم من صفين من الغرزة النصف متصاالبة فاي اتجااىين  لبة العكسية:االغرز النصؼ متص
 متضادين، وتكون صفوف ىذه الغرزة مانمة في اتجاىات متقابمة.

  
 (2شكؿ رقـ)

 :لكروشيواأسموب : لثاثا
نشم الكروشيو في القرن السادس عشر في إيطاليا، حيث كانت الراىبات يقمن بشغل مالباس   

المراسام الدينيااة لمكنيساة ماان الكروشاايو، وعارف الكروشاايو فاي ىااذه الفتاارة بالسايو الراىبااات، وتاام 
بر من العاج أو العظم.  شغمو في ىذه الفترة باستخدام خيوط رفيعة من خيط القطن وا 

  ة لمكروشيو:الغرز األساسي
ىي القاعدة التي يبني عمييا جميم أنواع غرز الكروشيو وال يمكن بدء أي غرزة السمسمة:  .0

 .(4شكؿ رقـ ) غرزة من غرز الكروشيو بدونيا
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ىاااذه الغااارزة يكاااون ارتفاعياااا صااافر، وتساااتخدم فاااي بداياااة عمااال أي شاااكل  غػػػرزة المنزلقػػػة: .8
فاي االنتقاال مان مكاان إلاب أخار  وتساتخدم أيضاا لمربط بين طرفاي فاي الكروشايو،دانري، و 

 .(5شكؿ رقـ ) داخل قطعة الكروشيو

ىااي غاارزة ال يتخمميااا أي فرغااات لااذلك فيااي متينااة وتسااتخدم فااي صااناعة غػػرزة الحشػػو:  .2
   https://www.zyadda.comstitchesس .(6شكؿ رقـ ) اإلكسسوار ولعض األطفال

قماايال ألنيااا تتكااون ماان وىااي تشاابو غاارزة الحشااو ولكاان تكااون أطااول  غػػرزة النصػػؼ عمػػود: .4
 .(7شكؿ رقـ ) سمسمتين

ترونااات، وخصوًصااا اىااذه الغاارزة ماان أشااير الغاارز، وتسااتعمل كاليااًرا فااي الب غػػرزة العمػػود: .5
ختماف بااختالف عادد المفاات وت، ترونات المفارش أو البطانيات، ألنيا غارزة طويماة وليناةاب

تكون منيا وتسمب باسم عدد المفات فقد تكون غرزة عمود بمفو واحده أو مزدوجاة أو تالتي 
 .(8شكؿ رقـ ) ورباعيو الالالية

 غرزة العمود غرزة النصف عمود غرزة الحشو غرزة المنزلقة غرزة السمسمة

     
  2شكل رقم س  1شكل رقم س  2شكل رقم س  5شكل رقم س  2سشكل رقم 

 

 
 الكروشيو:أنواع 

المساطحة  المفاارشوىاو مان أقادم أناواع الكروشايو، ويساتخدم فاي عمال الكروشيو العادي:  .0
 أو األشكال اليندسية.

ويسااتخدم فااي تنفيااذه خيااوط رفيعااة واباار رفيعااة، وماان أشااير الكروشػػيو المخػػـر )األجػػور(:  .8
 الغرز المستخدمة في تنفيذه ىي س العقدة، ابميو، الكوليسترا .

 ويتم تنفيذه باستخدام إبرة الكروشيو العادية ويكون عمب شكل شرانط.الكروشيو الفرنشات:  .2

ويساااتخدم فاااي تنفياااذه إبااارة الكروشااايو العادياااة أو إبااارة تريكاااو ساااميكة الكروشػػػيو الػػػدانتيؿ:  .2
  22، 9072.سالعنود بنت عبد الكريم، وأخرون: مصنوعة من الخشض أو األلمونيوم المطمي
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ىاااو عباااارة عااان مربعاااات فارغاااة ويساااتخدم فاااي تنفياااذه بااااترون خااااص،  :الفيميػػػةالكروشػػػيو  .5
ويستخدم ىاذا الناوع مان الكروشايو فاي المالباس النساانية ومالباس األطفاال ومفاارش السافرة 

  والستانر.

بااادا فاااي إيرلنااادا ولاااذلك سااامي بالكروشااايو االيرلنااادي، ويتمياااز بملواناااو  الكروشػػػيو االيرلنػػػدي: .2
 ة ويعتمد ىذا النوع من الكروشيو عمب لون واحد.الزاىية ووروده المجسم

ىاو عباارة عان شارانط طويماة متشاابكة مام بعضايا لابعض ويساتخدم فياو  الكروشيو البراغ: .1
       https://www.mennafashion.com )إبرة رفيعة وخيوط قطنية رفيعة.

 :الدراسة التطبيقية
 االسموكينج: بأسموبالمنفذ  مفرش السرير األوؿ: مفرشال

 المستخدمة في تنفيذ االسموكينج: الخاماتو  األدواتأوال: 
 .ورق الرسم اليندسيغرزة االسموكينج عمب  أو مخطط لرسم باترونقمـ رصاص:  .7

 االسموكينج. غرز لقياس المسافات واالستعانة بو أالناء رسم باترون سـ: 50مسطرة  .9

  السرير.عمل مفرش ل الالزمةلقياس عدد امتار القماش مازورة قياس:  .2

 تاامىااو نااوع ماان أقمشااة السااتانر والمفروشااات و  ساام920عاارض   softسقماااش :قمػػاشال .4
  وذلااك لسااطحو الالماام الااذي يشاابو السااتان وتمياازه عاان السااتان softاختيااار قماااش الس

ومتينااااة ويساااايل الرساااام عمااااب ظيرىااااا، كمااااا أن عاااارض قماااااش  ألنااااو خامااااة متماسااااكة
وفي نفس وانخفاض سعره عن قماش الستان،   ضعف عرض قماش الستان، softالس

، مم التوفير فاي ستانالالوقت يعطي نفس شكل غرزة االسموكينج المنفذة عمب قماش 
 سوف يستخدم إلقامة مشروع صغير. ألنوكمية وسعر القماش المستخدم نظرا 

 لرسم باترون غرزة االسموكينج.: ورؽ لوحة أو، ورؽ رسـ ىندسي .5
 العرض المطموض. إلبلمصق ورق الرسم اليندسي مم بعضة لموصول  صمغ: .6
 القماش. إلبلنقل الباترون أو المخطط من ورق الرسم اليندسي  كربوف قماش: .7
  المساتخدم فاي تنفياذ غارزة االساموكينج، softلقاص قمااش الس مقاص قمااشالمقص:  .8

 مقص تطريز لقص الخيوط الزاندة أالناء تنفيذ المفرش.
ال يشاااترط و  ، بشااارط يكاااون بااانفس لاااون القمااااشماكيناااة الخياطاااة العااااديخااايط  الخػػػيط: .9

 النوع.
 في القماش. دخوليالسيولة   7ابر تطريز مقاس س :اإلبر .10
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 .س اختياري  غرزة االسموكينج تنفيذلزخرفة المفرش بعد  خرز لولى .11
 ثانيا: اختيار غرزة االسموكينج المستخدمة في تنفيذ المفرش:

 وذلك بغرض: وىم اشير األنواع من غرز االسموكينج أنواع من غرز االسموكينج 4تم تنفيذ عدد 
 حساض كمية القماش الالزمة لتنفيذ كل غرزة. .7

 . softالغرز المنفذة عمب قماش الستان وقماش الس شكل المقارنة بين .9

الختيااار نااوع الغاارزة المسااتخدمة فااي  فااي مجااال التخصااص عرضااة عمااب السااادة المحكمااين .2
 تنفيذ مفرش السرير.

 (2جدوؿ رقـ )
اسـ غرزة  ـ

 االسموكينج
 (softشكؿ الغرزة عمى قماش اؿ) شكؿ الغرزة عمى قماش ستاف

اسااااااموكينج غاااااارزة   .0
 العقدة أو العظمة

 (00شكؿ رقـ ) (9شكؿ رقـ )
غاااااارزة اسااااااموكينج   .8

 الضفيرة

 (08شكؿ رقـ ) (00شكؿ رقـ )
غاااااارزة اسااااااموكينج   .2

 الياسمين

 (04شكؿ رقـ ) (02شكؿ رقـ )
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 (2جدوؿ رقـ )
اسـ غرزة  ـ

 االسموكينج
 (softشكؿ الغرزة عمى قماش اؿ) شكؿ الغرزة عمى قماش ستاف

غاااااارزة اسااااااموكينج   .4
 الفراشات

 
 (05شكؿ رقـ )

 
 (06شكؿ رقـ )

( هري السارة)ا السوميورجي السوحيننرجي سرحجرة  3ػلر  ػر ) ) غرض  السمروىنجٌ جن ػرض   .2

  ش مضيض.السحي جنلح سحٌفجذ هفض غض اأفضل 

 .الرحجة هة هي أنبض ػ ) هي الساة)ا السوميوجيوذسك ألًهة جن  السجةموجيغض ا جن الرحجة   .5

 

 

 االسًىكٍُذ. تأسهىب ٍاسًٍٍتغشصج ان خذادٌح 8حانخا: إػذاد وتُفٍز  يفشش انسشٌش + 
 (8رذول سقى )

 :خدادية 0+  السرير تحديد القماش الالـز لعمؿ مفرش  .0
سام، أي حادث تنااقص 90التنفيذ أصابحت سم وبعد 20تم حساض العينة السابقة حيث تم الرسم عمب عينة مقاس 

 :وبناًء عمية تم حساض االتي9:  2في كمية القماش بنسبة 
 سـ طوؿ.800 ×سـ عرض 060القماش الالـز لعمؿ مفرش السرير مقاس  . أ

لحساااااااض عاااااارض  -
القماش الاالزم لعمال 

 مفرش السرير=

 النسبة       9:   2
 سم   عرض المفرش المطموض الوصول اليو.720... : 

 سم920= 9 ÷ 220= 9 ÷  720×2=س                

لحسااااااااااض طاااااااااول  -
القماش الاالزم لعمال 

 مفرش السرير=

 النسبة      9:  2 
 سم طول المفرش المطموض الوصول اليو.900...: 

 سم200= 9 ÷ 200= 9 ÷  900×2=س             

سم وىذا العرض كافي لوضم عارض مفارش السارير، ويحتااج 920الموجود باألسواق =   softعرض قماش الس
 سم220سم اعمب واسفل المفرش لمخياطة= 20إلب  باإلضافة امتار قماش 2سم طول أي 200المفرش إلب 
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 سـ طوؿ.50 ×سـ عرض 40مقاس  خداديةالقماش االـز لعمؿ  . ب
لحسااااااض عااااارض  -

القماش الالزم لعمل 
 السرير= خدادية

 النسبة       9:   2
 المطموض الوصول اليو. خداديةسم   عرض ال20... :

 خداديةلكل  سم20= 9 ÷ 790= 9 ÷  20×2=س  

لحساااااااااض طااااااااول  -
القماش الالزم لعمل 

 السرير= خدادية

 النسبة      9:  2
 المطموض الوصول اليو. خداديةسم    طول ال50...: 

خداديةسم لكل 15= 9 ÷ 750= 9 ÷  50×2=س                                  

 9 +خداياة متجااورين  9سام وىاذا العارض كاافي لوضام عادد 920الموجود باألساواق =   softعرض قماش الس
 .خداديةسم لعرض ال920متجاورين =  خداديةظيرية 

 سم.25=خداديةسم أعمب واسفل ال70سم، باإلضافة إلب 15إلب  خداديةويحتاج طول ال
 سـ.880، بعرض القماش سـ طوؿ القماش485=  85+ 240رش = إجمالي قماش المف 

 :، أو الموحةورؽ الرسـ اليندسي تجييز  .8
متار، الام تام لصاق  2سم، وتام قصاة عماب الاالث أجازاء كال جازء 30متر ورق رسم ىندسي بعرض  3تم إحضار 

سااام، وطاااول 920المطماااوض وىاااو كااال الاااالث امتاااار متجااااورة باساااتخدام الصااامغ، لموصاااول إلاااب عااارض المفااارش 
 سم.200
 
 

 :، أو الموحةعمى ورؽ الرسـ اليندسي الالـز لتنفيذ مفرش السرير الباتروف أو المخطط رسـ  .2

             

             

             

             

             

             

             

              
 :كشتىٌ انقًاش تاستخذاوَقم انثاتشوٌ أو انًخطظ ػهى انقًاش   .4

 .تُاء ػهى آساء انسادج انًحكًٍٍ تى تُفٍز غشصج اسًىكٍُذ انٍاسًٍٍ  .5
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 االسًىكٍُذ )غشصج انٍاسًٍٍ( تأسهىبانشكم انُهائً نهًفشش انًُفز ( 07شكم سقى )

 :باإليتاميف: مفرش السرير المنفذ نيلثاالمفرش ا
 :اإليتاميفمفرش الخامات المستخدمة في تنفيذ و األدوات أوال: 

 قماش إيتاميف
 .سم30قماش إيتامين عرض  

 
 (08شكؿ رقـ )

 إبرة كنفاه   
 إبرة كنفاه معدن. 

 
 (09شكؿ رقـ )

 مقص تطريز    
 .لقص الخيوط الزاندة   

 (80شكؿ رقـ )

  رليوبخيط كوتوف ب
 امصر البيض

 
 (80شكؿ رقـ )

 المستخدمة في تنفيذ المفرش: اختيار غرزة اإليتاميفثانيا: 
 مة.المستخد   وىي اشير أنواع غرز اإليتامين×لبة أو شكل ساتم استخدام الغرزة المتص
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 .اإلٌتايٍٍ سهىبتأ خذادٌح 8حانخا: إػذاد وتُفٍز  يفشش انسشٌش + 
 (2رذول سقى )

 .خدادية 8الالـز لعمؿ مفرش السرير +  والخيط تحديد كمية قماش اإليتاميف  .0
عااااااااارض القمااااااااااش المساااااااااتخدم 

 .سم30
الالـز لعمػؿ  اإليتاميف القماش
 المفرش:

 سـ55سـ + 55= 
 (4×سـ 40+ )
 سـ55سـ + 55+
 سـ280= 

الالـز لعمػؿ اإليتاميف القماش 
 :خداديةال8
 سـ50= 

الػػالـز لعمػػؿ  اإليتػػاميف قمػػاش
= خداديػػػػػػػػػػة 8 + المفػػػػػػػػػػرش

 .سـ480
 

  تخطيطي لممفرشرسـ 
 سـ55 ×سـ40

 
 

 سـ55 ×سـ80

 
 سـ55 ×سـ40

 

 سـ90 ×سـ40

 
 
 
 
 

 سـ90 ×سـ40

 
 سـ90 ×سـ40

 
 سـ90 ×سـ40

 

 سـ55 ×سـ40

 
 
 

 سـ55 ×سـ80

 
 سـ55 ×سـ40

 

رليػو مصػػر يبكػرات خػيط كوتػوف ب 2=  سػـ40 ×سػـ40 تنفيػػذ عينػةالخػيط الػالـز لعمػؿ مفػرش اإليتػاميف بنػاء  عمػى 
 .االبيض
 بكارات باالمون األزرق. 3بكارات باالمون الاروز و  3بكرات بالمون األبايض و 3بكرة بحيث يكون  22الكر الالزم = عدد 

 بكرات لتوصيؿ قطع المفرش ببعضيا بغرزة التوصيؿ الزخرفي. 2+ عدد 
 :خدادياتتحديد القماش الالـز لعمؿ بطانة المفرش وال  .8

 .سـ080متر قماش بفتة بيضاء عرض  400إلى  خدادية 8المفرش + يحتاج 



 

 

936 

0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 نثح(اانشكم انُهائً نهًفشش انًُفز تأسهىب اإلٌتايٍٍ )انغشصج انًتص( 88شكم سقى )

 : مفرش السرير المنفذ بالكروشيو:لثالثالمفرش ا
 :الكروشيوالخامات المستخدمة في تنفيذ و األدوات أوال: 

 (4رذول سقى )
كروشااايو شاااعر وذلاااك تااام اساااتخدام خااايط خػػػيط كروشػػػيو:   .0

يبني مساحات بسارعة، ال يظيار شاكل الغارزة انو  بسبض س
المسااااااتخدمة وبالتااااااالي يمكاااااان اسااااااتخدام غاااااارز الكروشاااااايو 

، يباع بالكيمو وسعر الكيمو ارخص مان البسيطة في التنفيذ
  نظارا الن مان لادييم رغباة فاي إقاماة أنواع الخيط األخارى

الكروشايو وفاي مشروع ىم من ليس لادييم خبارة فاي مجاال 
بداياة الطرياق، ومام الوقات ساوف يكتسابون الخبارة الالزماة 

 (88شكؿ رقـ ) ويتعممون غرز الكروشيو.
   كبير  9إبرة معدن مقاس إبرة كروشيو:   .8

 (82شكؿ رقـ )
 لقص الخيط الزاند.مقص تطريز:   .2

 (84شكؿ رقـ )
 إبرة بالستيك لتنظيف الخيط الزاند.إبرة تنظيؼ:   .4

 
 (85رقـ )شكؿ 

 المستخدمة في تنفيذ المفرش: ثانيا: اختيار غرزة الكروشيو
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وتم عرضيم عمب الساادة األساسية تم تنفيذ عدد الالث عينات بالالث أنواع من غرز الكروشيو 
 الختيار الغرزة التي سوف يتم تنفيذ المفرش بيا.، المحكمين في مجال التخصص

 (5رذول سقى )
 وزف العينةمقاس و  المنفذة بالغرزةالعينة شكؿ  اسـ الغرزة ـ
 غرزة الحشو  .0

 
 (86شكؿ رقـ )

 سـ20 ×سـ 28
 جراـ800الوزف= 

 

 غرزة النصؼ عمود  .8

 
 (87شكؿ رقـ )

 سـ20 ×سـ 28
 جراـ065الوزف= 

 

 غرزة عمود بمفة  .2

 
 (88شكؿ رقـ )

 سـ20 ×سـ 28
 جراـ020الوزف= 

 

الغاارزة ال يظياار فااي العينااة أصااال أن شااكل  السااادة المحكمااين فااي مجااال التخصااصوأجمعػػو 
وتاوفر أيضاا فاي  وبالتالي تم اختيار غرزة العماود بمفاة ألنياا تاوفر فاي كمياة الخايط المساتخدمة

 .الوقت المستغرق في التنفيذ
 .انكشوشٍه تأسهىبتغشصج انؼًىد تهفح  خذادٌح 8حانخا: إػذاد وتُفٍز  يفشش انسشٌش + 

 .خدادية 8تحديد كمية الخيط الالزمة لعمؿ مفرش السرير +  .0

الام تام تجميعياا   سػـ20 ×سػـ 28مقااس س سوف يتم تنفياذ المفارش عماب ىيناة وحادات صاغيرة
 .بغرزة السمسمة مم مراعاة تبادل األلوان بين الوحدات

 ×سػـ عػرض 060حساب عدد ووزف الوحدات الالزمة لتنفيػذ مفػرش سػرير مقػاس  . أ
 :سـ طوؿ800

سام 20 ÷سام طاول المفارش 900لحساض عدد الوحدات الالزمة لعمال طاول المفارش=  -
 وحدات 1تقريبا عرض العينة= 

 ÷سااام عااارض المفااارش 720لحسااااض عااادد الوحااادات الالزماااة لعمااال عااارض المفااارش=  -
 وحدات 5 سم طول العينة=29

 وحدة. 25= 5×1لحساض العدد الكمي لموحدات الالزمة لعمل المفرش=  -
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 عدد الوحدات ×الكمي الالزم لعمل المفرش= وزن الوحدة المنفذة كعينةلحساض الوزن  -

 جراـ.4550وحدة=  25 ×جراـ 020= 
سػـ 40 ×سػـ طػوؿ50مقػاس  خداديػة 8حساب عدد ووزف الوحدات الالزمة لتنفيػذ  . ب

 :عرض

 سم عرض.90×سم طول95إلب عدد اربم وحدات مقاس الوحدة  خداديةتحتاج ال -

 جرام.700وحدات وزن الوحدة  2عدد  إلب خدادية 9تحتاج ال -

 جرام. 200= 700 ×2= خدادياتالوزن الخيط الالزم لعمل  -

 جراـ.5250= 800+4550=  خدادية 8إجمالي وزف الخيط الالـز لعمؿ مفرش السرير + 

 تجييز وحدات الكروشيو الالزمة لعمؿ المفرش: .8

وحادة باالمون  72وحادة بغارزة العماود بمفاة واحاده، بحياث يكاون عادد  25تم تنفياذ عادد  -
بحيااث  خاادادياتوحاادات لم 2وحاادة بااالمون الااذىبي، وتاام تنفيااذ عاادد  71النبيتااب وعاادد 
 وحدات بالمون الذىبي. 2بيتي وعدد وحدات بالمون الن 2يكون عدد 

 تشبيؾ وحدات الكروشيو لتكويف مفرش السرير: .2

ك وحاااادات الكروشاااايو معااااا باسااااتخدام غاااارزة المنزلقااااة لتكااااوين الشااااكل النياااااني تاااام تشاااابي -
 سم.20 ×سم50من قماش الستان مقاس  خداديةتم عمل ظيرية لم، الم لممفرش

 
 انشكم انُهائً نهًفشش انًُفز تأسهىب انكشوشٍه )غشصج انؼًىد تهفح( (89شكم سقى )
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  يا.وثبات ياصدقمف  والتأكدالبحث  أدواتبناء 
س المتخصصااين فااي مجااال المالبااس  إعااداد اسااتبيان السااتطالع آراء ودرجااة تقباال كاال ماانتاام 

فااي  والنساايج، والمسااتيمكات، وأصااحاض المتاااجر، وماان لاادييم رغبااة فااي إقامااة مشااروع صااغير 
 مشغوالت اإلبرة المنفذة، وقيما يمي شرح ألدوات البحث:

 استبانة آراء المتخصصيف في مجاؿ المالبس والنسيج في مشغوالت اإلبرة المنفذة أوال:
 : (2ممحؽ رقـ )

التعرف عمب آراء المتخصصين في مجال المالبس والنسيج في  اليدؼ مف االستبانة: .2
 مشروعات الصغيرة.إلقامة مشغوالت اإلبرة المنفذة بالبحث الحالي واستخداميا كنواة 

تكونت االستبانة من اربم محاور أساسية وكل محور يحتوي عمب  وصؼ االستبانة: .0
 مجموعة من البنود كالتالي:

   درجة. 40بواقم س بنود  8ويحتوي عمب س التميزيالخاص بالجانض  المحور األوؿ: . أ
   درجة.35  بنود بواقم س7: الخاص بالجانض الجمالي ويحتوي عمب سالمحور الثاني . ب
   درجة.35  بنود بواقم س7ويحتوي عمب س وظيفيبالجانض ال: الخاص المحور الثالث . ج
   درجة.35  بنود بواقم س7ويحتوي عمب س تقني: الخاص بالجانض الالمحور الرابع . د

  درجة، حيث تم استخدام ميزان خماسي 145  بند بواقم س29وبذلك يكون مجموع بنود االستبانة س
درجات لموافق إلب حد  الالثدرجات لموافق،  اربمدرجات لموافق بشدة،  خمسس وكانت درجاتو

 لغير موافق بشدة  واحدة درجة لغير موافق، ودرجة درجتانما، و 
 : متخصصيف لمشغوالت اإلبرة المنفذةال آراءاستبياف قياس صدؽ وثبات 

، وتم قياس ذلك يقصد بو قدرة االستبيان عمب قياس ما وضم لقياسو :صدؽ االستبياف .1
 الصدق ىما:نوعين من  من خالل

 : حيث تم عرض االستبيان عمب مجموعة من المتخصصين وعددىمصدؽ المحكميف . أ
 لمتمكاد مادرس  وذلاك وأستاذ مسااعد،  أستاذ،  في مجال المالبس والنسيج ما بين س9س

تسمسل العبارات في كل ، و حاور التقييممشمول االستبيان ل، و دقة صياغة العباراتمن 
واقارو جميعاا ، صاالحية االساتبيان لمتطبياق، و كال محاورتناسض العبارات في ، و محور

 إلييا. اأشارو  بعد إجراء بعض التعديالت التي بصالحيتيا لمتطبيق
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الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي بيف الدرجة الكمية لكؿ محور والدرجة الكمية  . ض
تم حساض الصدق باستخدام االتساق الداخمي وذلك بحساض معامل  :لالستبياف

، التميزيالجانض االرتباط سمعامل ارتباط  بيرسون  بين الدرجة الكمية لكل محور س
  والدرجة الكمية لالستبيان، الجانض الجمالي، الجانض الوظيفي، الجانض التقني

 والجدول التالي يوض  ذلك :
  ستثٍاٌاال( قٍى يؼايالخ االستثاط تٍٍ دسرح كم يحىس ودسرح 6رذول )

 انذالنح االستثاط يحاوس االستثٍاٌ

 0.00 0.707 نتًٍضي: انزاَة ا انًحىس األول

 0.00 0.792 : انزاَة انزًانً انخاًَانًحىس 

 0.00 0.944 : انزاَة انىظٍفً انخانجانًحىس 

 0.00 0.806 : انزاَة انتقًُ انشاتغانًحىس 

  القترابيا من  0.01يتض  من الجدول أن معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى س        
 الواحد الصحي  مما يدل عمب صدق وتجانس محاور االستبيان.         

،  Alpha Cronbachس معاماال الفااا كرونباااخ  تاام حساااض الالبااات عاان طريااق: :الثبػػات .2
    Split-halfطريقة التجزنة النصفية  و 

  ستثٍاٌاال( قٍى يؼايم انخثاخ نًحاوس 7رذول )

 انتزضئح انُصفٍح انفايؼايم  يحاوس االستثٍاٌ

 0.886 – 0.740 0.784 تًٍضي: انزاَة ان انًحىس األول

 0.878 – 0.795 0.829 : انزاَة انزًانً انخاًَانًحىس 

 0.960 – 0.882 0.986 : انزاَة انىظٍفً انخانجانًحىس 

 0.792 – 0.708 0.758 : انزاَة انتقًُ انشاتغانًحىس 

 0.844 – 0.767 0.807 ستثٍاٌ ككماالحثاخ 

يتض  من الجدول السابق أن جميم قيم معامالت الالبات : معامل الفا ، التجزنة النصفية     
 .مما يدل عمب البات االستبيان  0.01، دالة عند مستوى 

 
 استبياف لقياس تقبؿ المستيمكات لمشغوالت اإلبرة المنفذة: ثانيا: 
التعرف عمب درجة تقبل المستيمكات لمشغوالت اإلبرة المنفذة بالبحث  اليدؼ مف االستبانة: .2

 الحالي.
وكل محور يحتوي عمب مجموعة من  رنيسين محورينتكونت االستبانة من  وصؼ االستبانة: .0

 البنود كالتالي:
   درجة. 25  بنود بواقم س5ويحتوي عمب س لجماليالخاص بالجانض ا المحور األوؿ: . أ
   درجة.30  بنود بواقم س6ويحتوي عمب س وظيفيالخاص بالجانض ال: المحور الثاني . ب
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  درجة، حيث تم استخدام ميزان خماسي وكانت 55  بند بواقم س11وبذلك يكون مجموع بنود االستبانة س
سخمس درجات لموافق بشدة، اربم درجات لموافق، الالث درجات لموافق إلب حد ما، ودرجتان  درجاتو

 .رجة واحدة لغير موافق بشدة درجة لغير موافق، ود
 يقصد بو قدرة االستبيان عمب قياس ما وضم لقياسو. :صدؽ االستبياف

 الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي بيف الدرجة الكمية لكؿ محور والدرجة الكمية لالستبياف:
  تم حساض الصدق باستخدام االتساق الداخمي وذلك بحساض معامل االرتباط سمعامل ارتباط    

  والدرجة الكمية لالستبيان الجانض الجمالي ، الجانض الوظيفيبيرسون  بين الدرجة الكمية لكل محور س
 ، والجدول التالي يوض  ذلك:

 

  ستثٍاٌاال( قٍى يؼايالخ االستثاط تٍٍ دسرح كم يحىس ودسرح 8)رذول 

 انذالنح االستثاط يحاوس االستثٍاٌ

 0.00 0.987 زًانًانزاَة ان:  انًحىس األول

 0.00 0.850 ىظٍفًانزاَة ان:  انخاًَانًحىس 

  القترابيا من  0.01يتض  من الجدول أن معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى س          
 الواحد الصحي  مما يدل عمب صدق وتجانس محاور االستبيان.         

 تم حساض الالبات عن طريق: :الثبات
 Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ      -1
    Split-halfطريقة التجزنة النصفية   -2

  ستثٍاٌاال( قٍى يؼايم انخثاخ نًحاوس 9رذول )

 انتزضئح انُصفٍح يؼايم انفا انًحاوس

 0.950 – 0.878 0.906 زًانًانزاَة ان:  انًحىس األول

 0.809 – 0.788 0.762 ىظٍفًانزاَة ان:  انخاًَانًحىس 

 0.865 – 0.782 0.880 ستثٍاٌ ككماالحثاخ 

يتض  من الجادول الساابق أن جميام قايم معاامالت الالباات : معامال الفاا، التجزناة النصافية،     
 .مما يدل عمب البات االستبيان  0.01دالة عند مستوى 

تقبػػؿ أصػػحاب المتػػاجر لمشػػغوالت اإلبػػرة المنفػػذة كسػػمعة قابمػػة  درجػػة اسػػتبياف لقيػػاسثالثػػا: 
  درجاة حياث 25بناود بواقام س  5سمان  وتكوف االسػتبياف :(7ممحؽ رقـ ) لمبيع داخؿ المتجر

سخماس درجاات لموافاق بشادة، اربام درجاات لموافاق،  وكانات درجاتاو تم استخدام مقياس خماساي
لغيااار موافاااق، ودرجاااة واحااادة لغيااار موافاااق  الاااالث درجاااات لموافاااق إلاااب حاااد ماااا، ودرجتاااان درجاااة

 .بشدة 
 قدرة االستبيان عمب قياس ما وضم لقياسو . ويقصد ب: صدؽ االستبياف

تام حسااض الصادق باساتخدام االتسااق الاداخمي وذلاك بحسااض معامال  :صدؽ االتساؽ الداخمي
 .لالستبياناالرتباط س معامل ارتباط  بيرسون   بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية 

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :
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 ( قٍى يؼايالخ االستثاط تٍٍ دسرح00رذول )

 وانذسرح انكهٍح نالستثٍاٌ كم ػثاسج                                    

 انذالنح االستثاط و

0- 0.780 0.00 

8- 0.840 0.00 

2- 0.708 0.00 

4- 0.688 0.05 

5- 0.908 0.00 

  0.05 – 0.01يا دالة عند مستوى س أن معامالت االرتباط كم السابق يتض  من الجدول   
 .القترابيا من الواحد الصحي  مما يدل عمب صدق وتجانس عبارات االستبيان

 تم حساض الالبات عن طريق : :الثبات
 Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ      -1
    Split-halfطريقة التجزنة النصفية   -2

 ستثٍاٌ ال( قٍى يؼايم انخثاخ ن00رذول )

 انتزضئح انُصفٍح يؼايم انفا 

 0.898 – 0.800 0.854 ستثٍاٌ ككماالحثاخ 

يتض  من الجدول السابق أن جميم قيم معامالت الالبات : معامل الفا ، التجزنة         
 .مما يدل عمب البات االستبيان  0.01النصفية ، دالة عند مستوى 

استبياف لقياس تقبؿ مف لدييـ رغبة في إقامة مشروع صغير لمشغوالت اإلبرة المنفذة رابعا: 
  درجاة حياث تام اساتخدام مقيااس 30بناود بواقام س  6سمان  وتكوف االسػتبياف :(4ممحؽ رقـ )

سخمس درجات لموافق بشدة، اربم درجات لموافق، الالث درجات لموافق  وكانت درجاتو خماسي
 .إلب حد ما، ودرجتان درجة لغير موافق، ودرجة واحدة لغير موافق بشدة 

 . قدرة االستبيان عمب قياس ما وضم لقياسو ويقصد ب :صدؽ االستبياف
بحسااض معامال تام حسااض الصادق باساتخدام االتسااق الاداخمي وذلاك  :صدؽ االتساؽ الداخمي

االرتباط س معامل ارتباط  بيرسون   بين درجاة كال عباارة والدرجاة الكمياة لالساتبيان ، والجادول 
 التالي يوض  ذلك :

 ( قٍى يؼايالخ االستثاط تٍٍ دسرح 08رذول )                                 

 ثٍاٌوانذسرح انكهٍح نالست كم ػثاسج                                    

 انذالنح االستثاط و

0- 0.808 0.00 

8- 0.625 0.05 

2- 0.604 0.05 

4- 0.860 0.00 

5- 0.925 0.00 

6- 0.749 0.00 
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 – 0.01أن معاااامالت االرتبااااط كمياااا دالاااة عناااد مساااتوى س  الساااابق يتضااا  مااان الجااادول     
   القترابيا من الواحد الصحي  مما يدل عمب صدق وتجانس عبارات االستبيان . 0.05
 تم حساض الالبات عن طريق: الثبات :

 Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ      -1
    Split-halfطريقة التجزنة النصفية   -2

 ستثٍاٌ اليؼايم انخثاخ ن( قٍى 02رذول )

 انتزضئح انُصفٍح يؼايم انفا 

 0.947 – 0.860 0.909 ستثٍاٌ ككماالحثاخ 

     

يتض  من الجدول السابق أن جميم قيم معامالت الالبات: معامل الفا، التجزنة النصفية،     
 مما يدل عمب البات االستبيان.  0.01دالة عند مستوى 

 وتفسٍشها:تحهٍم َتائذ انثحج 

   : األوؿالفرض 
الاالالث المنفاذة لمشاغوالت اإلبارة فاي تحقياق  المفاارشتوجد فروق ذات داللة إحصانية باين     

 آلراءوفقااااااااا  الجانااااااااض الجمااااااااالي، الجانااااااااض الااااااااوظيفي، الجانااااااااض التقنااااااااي" ،لتمياااااااازي"الجانااااااااض ا
 .المتخصصين

الالالث  المفارشىذا الفرض تم حساض تحميل التباين لمتوسط درجات صحة ولمتحقق من    
الجانض الجمالي ، الجانض الوظيفي ،  ، لتميزيالمنفذة لمشغوالت اإلبرة في تحقيق "الجانض ا

 المتخصصين ، والجداول التالية توض  ذلك: آلراءوفقا  الجانض التقني"
 

 انخالث انًُفزج انًفاسش( تحهٍم انتثاٌٍ نًتىسظ دسراخ  04رذول )

 انًتخصصٍٍ َساءوفقا  انتًٍضيانزاَة نًشغىالخ اإلتشج فً تحقٍق  

 يتىسظ انًشتؼاخ يزًىع انًشتؼاخ نتًٍضيانزاَة ا
دسراخ 

 انحشٌح
 انذالنح قًٍح ) ف(

 8 550.000 0008.800 تٍٍ انًزًىػاخ
 دال 0.00 84.926

 84 88.000 520.404 داخم انًزًىػاخ

   86  0628.604 انًزًىع

  وىب قيمة دالة إحصانيا عند 24.936  إن قيمة س ف  كانت س14يتض  من جدول س      
الالالث المنفذة لمشغوالت اإلبرة في  المفارش  ، مما يدل عمب وجود فروق بين 0.01مستوى س

، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار  المتخصصين آلراءوفقا  لتميزيتحقيق الجانض ا
LSD :لممقارنات المتعددة والجدول التالي يوض  ذلك 
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 نهًقاسَاخ انًتؼذدج LSD( اختثاس 05رذول )

 ضيتًٍان ةانزاَ
 "0" انًفشش

 82.800=  و

 "8" انًفشش

 08.000 = و

 "2" انًفشش

 09.846=  و

   - "0" انًفشش

  - **5.800 "8" انًفشش

 - 0.846 **2.952 "2" انًفشش

 تذوٌ َزىو غٍش دال               0.05* دال ػُذ              0.00** دال ػُذ                

 

 
 انخالث انًُفزج نًشغىالخ انًفاسشيتىسظ دسراخ  ٌىضح( 20) شكم

 انًتخصصٍٍ َساءوفقا  تًٍضيانانزاَة اإلتشج فً تحقٍق  

 
 

   يتض  أن :30  والشكل س51من الجدول س
الالالث المنفذة لمشغوالت اإلبرة في تحقيق  المفارشوجود فروق دالة إحصانيا بين  -1

 المفرش، فنجد أن  0.01المتخصصين عند مستوي داللة  آلراءوفقا  لتميزيالجانض ا
  ".2" المفرش، وأخيرا  "3" المفرش المنفذة، يميو المفارشكان أفضل  "1"
 ."3" المفرش" و 2" المفرشبينما ال توجد فروق بين  -2

 أظيرت جماؿ أسموب االسموكينج المفرش الخامة المنفذ بياوترجع الباحثة ذلؾ إلى أف 
) إيناس  مع جعؿ المفرش متميز ومنفرد في شكمو، وىذه النتيجة تتفؽ مع كال مف

( وبذلؾ يتـ 0202(،) وساـ مصطفي، منصورة سميماف:0202موسى، زينب محمد: 
 .لتميزيالتأكد مف تحقؽ البند الخاص بالجانب ا

 

 

 

"1" السوفضش "2" السوفضش  "3" السوفضش   

Gالسجةًب السحوجزي 
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 انخالث انًُفزج  انًفاسش( تحهٍم انتثاٌٍ نًتىسظ دسراخ 06رذول )

 انًتخصصٍٍ َساءوفقا  انزًانًانزاَة نًشغىالخ اإلتشج فً تحقٍق 

 يتىسظ انًشتؼاخ يزًىع انًشتؼاخ انزاَة انزًانً
دسراخ 

 انحشٌح
 انذالنح قًٍح ) ف(

 8 058.770 207.548 تٍٍ انًزًىػاخ
 دال 0.00 52.047

 84 8.987 70.697 داخم انًزًىػاخ

   86  289.829 انًزًىع

   

  وىب قيمة دالة إحصانيا عند 53.147  إن قيمة س ف  كانت س16يتض  من جدول س    
الالالث المنفذة لمشغوالت اإلبرة في  المفارشمما يدل عمب وجود فروق بين   ،0.01سمستوى 
، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار المتخصصين آلراءوفقا  الجانض الجماليتحقيق 
LSD :لممقارنات المتعددة والجدول التالي يوض  ذلك 

 

 نهًقاسَاخ انًتؼذدج LSD( اختثاس 07رذول )

 انزًانًانزاَة 
 "0" انًفشش

 80.406=  و

 "8" انًفشش

 06.620 = و

 "2" انًفشش

 04.272=  و

   - "0" انًفشش

  - **2.786 "8" انًفشش

 - *8.856 **6.042 "2" انًفشش

 

 
 انًُفزج نًشغىالخانخالث  انًفاسشيتىسظ دسراخ  ٌىضح( 20) شكم

 انًتخصصٍٍ َساءوفقا  انزاَة انزًانًاإلتشج فً تحقٍق  

  ( يتضح أف :72( والشكؿ )72مف الجدوؿ )
الالالث المنفذة لمشغوالت اإلبرة في تحقيق  المفارشوجود فروق دالة إحصانيا بين  -1

 المفرش، فنجد أن  0.01المتخصصين عند مستوي داللة  آلراءوفقا  الجانض الجمالي
  ".3" المفرش، وأخيرا  "2" المفرش يميوالمنفذة ،  المفارشأفضل  كان "1"

"1" السوفضش "2" السوفضش  "3" السوفضش   
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

لصال   "3" المفرشو  "2" المفرشبين  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  -2
 ."2" المفرش

وترجع الباحثة ذلؾ إلى أف أسموب االسموكينج المستخدـ في تنفيذ المفرش كاف مريح 
أضاؼ لمسة جمالية لممفرش، وىذه النتيجة تتفؽ  ، وأف الخرز المضاؼ لممفرشلمعيف

وبذلؾ يتـ التأكد مف  (8007 :حُاٌ ػثذ انشحًٍ)(، 8008 :)سحاب سرة،مع كال مف
 تحقؽ البند الخاص بالجانب الجمالي.

 انخالث انًُفزج  انًفاسش( تحهٍم انتثاٌٍ نًتىسظ دسراخ 08رذول )

 انًتخصصٍٍ َساءوفقا  انزاَة انىظٍفًنًشغىالخ اإلتشج فً تحقٍق 

 يتىسظ انًشتؼاخ يزًىع انًشتؼاخ انزاَة انىظٍفً
دسراخ 

 انحشٌح
 انذالنح قًٍح ) ف(

 8 000.000 888.080 تٍٍ انًزًىػاخ
 دال 0.00 25.824

 84 2.098 74.249 داخم انًزًىػاخ

   86  896.269 انًزًىع

  وىب قيمة دالة إحصانيا عند مستوى 35.834  إن قيمة س ف  كانت س18يتض  من جدول س      
الجانض الالالث المنفذة لمشغوالت اإلبرة في تحقيق  المفارش  ، مما يدل عمب وجود فروق بين 0.01س

لممقارنات المتعددة  LSD، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار  المتخصصين آلراءوفقا  الوظيفي
 :والجدول التالي يوض  ذلك

 

 نهًقاسَاخ انًتؼذدج LSD( اختثاس 09رذول )

 انزاَة انىظٍفً
 "0" انًفشش

 04.282=  و

 "8" انًفشش

 07.522 = و

 "2" انًفشش

 09.582=  و

   - "0" انًفشش

  - **2.050 "8" انًفشش

 - 0.990 **5.040 "2" انًفشش

 

 
 انخالث انًُفزج نًشغىالخ انًفاسشيتىسظ دسراخ  ٌىضح( 28) شكم

 انًتخصصٍٍ َساءوفقا  انزاَة انىظٍفًاإلتشج فً تحقٍق  

"1" السوفضش "2" السوفضش  "3" السوفضش   
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ( يتضح أف :70( والشكؿ )92مف الجدوؿ )
الجانض الالالث المنفذة لمشغوالت اإلبرة في تحقيق  المفارشوجود فروق دالة إحصانيا بين  -1

 كان "3" المفرش، فنجد أن  0.01المتخصصين عند مستوي داللة  آلراءوفقا  الوظيفي
  ".1" المفرش، وأخيرا  "2" المفرش يميوالمنفذة ،  المفارشأفضل 

 ."3" المفرش" و 2" المفرشبينما ال توجد فروق بين  -0
يحقػؽ الغػرض المسػتخدـ فػي تنفيػذ المفػرش  الكروشػيووترجع الباحثػة ذلػؾ إلػى أف أسػموب 

، الػوظيفي أداءهالمنفذ مف اجمػو، كمػا أف التقنيػة المسػتخدمة فػي تجميػع المفػرش ال تعػوؽ 
( 0224: عادؿ جماؿ، وأخروف(، )0226: عزة عبد العميـوىذه النتيجة تتفؽ مع كال مف،)

 .الوظيفيوبذلؾ يتـ التأكد مف تحقؽ البند الخاص بالجانب 
 انخالث انًُفزج  انًفاسشراخ ( تحهٍم انتثاٌٍ نًتىسظ دس80رذول )

 انًتخصصٍٍ َساءوفقا  انزاَة انتقًُنًشغىالخ اإلتشج فً تحقٍق 

 يتىسظ انًشتؼاخ يزًىع انًشتؼاخ انزاَة انتقًُ
دسراخ 

 انحشٌح
 انذالنح قًٍح ) ف(

 8 50.687 002.275 تٍٍ انًزًىػاخ
 دال 0.00 64.990

 84 0.795 09.088 داخم انًزًىػاخ

   86  088.462 انًزًىع

  0.01  وىب قيمة دالة إحصانيا عند مستوى س64.990  إن قيمة س ف  كانت س20يتض  من جدول س      
 آلراءوفقا  الجانض التقنيالالالث المنفذة لمشغوالت اإلبرة في تحقيق  المفارش، مما يدل عمب وجود فروق بين 

 :لمتعددة والجدول التالي يوض  ذلكلممقارنات ا LSD، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار  المتخصصين
 

 نهًقاسَاخ انًتؼذدج LSD( اختثاس 80رذول )

 انزاَة انتقًُ
 "0" انًفشش

 09.486=  و

 "8" انًفشش

 05.872 = و

 "2" انًفشش

 00.722=  و

   - "0" انًفشش

  - **2.552 "8" انًفشش

 - **4.040 **7.692 "2" انًفشش
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 انخالث انًُفزج نًشغىالخ انًفاسشيتىسظ دسراخ  ٌىضح( 22) شكم

 انًتخصصٍٍ َساءوفقا  انزاَة انتقًُاإلتشج فً تحقٍق  

الالالث المنفذة لمشاغوالت  المفارشوجود فروق دالة إحصانيا بين  ( يتضح77( والشكؿ )02مف الجدوؿ )    
 كاان "1" المفرش، فنجد أن  0.01المتخصصين عند مستوي داللة  آلراءوفقا  الجانض التقنياإلبرة في تحقيق 

  ".3" المفرش، وأخيرا  "2" المفرش يميوالمنفذة ،  المفارشأفضل 
بإتقػاف، وتػـ تنفيػذ تػـ المسػتخدـ فػي تنفيػذ المفػرش  االسػموكينجوترجع الباحثة ذلؾ إلى أف أسموب 

، وىػػذه النتيجػػة تتفػػؽ مػػع كػػال االسػػموكينج بدقػػة، وبطريقػػة صػػحيحة، وتػػـ التشػػطيب بطريقػػة نظيفػػة
وبػذلؾ يػتـ التأكػد مػف تحقػؽ البنػد  (8009دالل ػثدذ ::(، )0202: صفاء فتحي، دعػاء نبيػؿمف،)

 .التقنيالخاص بالجانب 
 انًتخصصٍٍ َساءوفقا انخالث انًُفزج نًشغىالخ اإلتشج  انًفاسش( تحهٍم انتثاٌٍ نًتىسظ دسراخ 88رذول )

انًزًىع انكهً 

 "انًتخصصٍٍ"
 يتىسظ انًشتؼاخ يزًىع انًشتؼاخ

دسراخ 

 انحشٌح
 انذالنح قًٍح ) ف(

 8 88.200 064.688 تٍٍ انًزًىػاخ
 دال 0.00 40.020

 84 8.056 49.249 داخم انًزًىػاخ

   86  802.970 انًزًىع

  وىب قيمة دالة إحصانيا عند مستوى 40.030  إن قيمة س ف  كانت س22يتض  من جدول س      
 آلراءالالالث المنفذة لمشغوالت اإلبرة وفقا  المفارشمما يدل عمب وجود فروق بين  ، 0.01س

لممقارنات المتعددة والجدول التالي  LSDولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار  ،المتخصصين
 يوض  ذلك:

 

 نهًقاسَاخ انًتؼذدج LSD( اختثاس 82رذول )

 انًزًىع انكهً "انًتخصصٍٍ"
 "0" انًفشش

 77.486=  و

 "8" انًفشش

 68.026 = و

 "2" انًفشش

 64.876=  و

   - "0" انًفشش

  - **9.290 "8" انًفشش

 - **2.060 **08.550 "2" انًفشش

"1" السوفضش "2" السوفضش  "3" السوفضش   
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 انًتخصصٍٍ َساءوفقا انخالث انًُفزج نًشغىالخ اإلتشج  انًفاسشيتىسظ دسراخ  ٌىضح( 24) شكم

الااالالث  المفااارشوجااود فااروق دالااة إحصااانيا بااين   يتضاا  34  والشااكل س23ماان الجاادول س    
 المفارش، فنجاد أن  0.01المتخصصين عناد مساتوي داللاة  آلراءالمنفذة لمشغوالت اإلبرة وفقا 

تػػـ التحقػػؽ وبػػذلؾ  ".3" المفارش، وأخياارا  "2" المفارش يميااوالمنفاذة ،  المفااارشأفضال  كاان "1"
 الفرض األوؿ. مف صحة

، متميػزاكػاف المسػتخدـ فػي تنفيػذ المفػرش  االسػموكينجوترجع الباحثػة ذلػؾ إلػى أف أسػموب 
شػػكؿ جميػػؿ وجػػذاب، ويحقػػؽ الغػػرض الػػوظيفي منػػو، وتػػـ بتقنيػػو عاليػػة، وتتفػػؽ ىػػذه  ووذ

) إينػػاس موسػػى، زينػػب  (،0202: صػػفاء فتحػػي، دعػػاء نبيػػؿ،)النتيجػػة مػػع نتيجػػة كػػؿ مف
 األوؿ.تـ التأكد مف تحقيؽ الفرض وبذلؾ  (،0226: (، )عزة عبد العميـ0202محمد: 

 

 

   : الثانيالفرض 
الػػثالث المنفػػذة لمشػػغوالت اإلبػػرة فػػي  المفػػارشتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف     

 المستيمكات آلراءوفقا  الجانب الجمالي ، الجانب الوظيفي"تحقيؽ "
الاالالث المنفاذة  المفاارشولمتحقق من ىذا الفرض تم حساض تحميال التبااين لمتوساط درجاات    

المساااتيمكات ،  آلراءوفقاااا  الجاناااض الجماااالي ، الجاناااض الاااوظيفي"لمشاااغوالت اإلبااارة فاااي تحقياااق "
 والجداول التالية توض  ذلك:

 

 انخالث انًُفزج انًفاسش( تحهٍم انتثاٌٍ نًتىسظ دسراخ 84رذول )

 انًستههكاخوفقا ألساء انزًانً انزاَة نًشغىالخ اإلتشج فً تحقٍق  

 يتىسظ انًشتؼاخ يزًىع انًشتؼاخ انزًانًانزاَة 
دسراخ 

 انحشٌح
 انذالنح قًٍح ) ف(

 8 802.898 486.596 تٍٍ انًزًىػاخ
 دال 0.00 86.820

 92 7.950 729.287 داخم انًزًىػاخ

   95  0065.982 انًزًىع

   

"1" السوفضش "2" السوفضش  "3" السوفضش   
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  وىب قيمة دالة إحصانيا عند 26.831  إن قيمة س ف  كانت س24يتض  من جدول س    
الالالث المنفذة لمشغوالت اإلبرة في  المفارش  ، مما يدل عمب وجود فروق بين 0.01مستوى س

 LSDولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار ، المستيمكات آلراءتحقيق الجانض الجمالي وفقا 
 لممقارنات المتعددة والجدول التالي يوض  ذلك :

 

 نهًقاسَاخ انًتؼذدج LSD( اختثاس 85رذول )

 انزًانًانزاَة 
 "0" انًفشش

 04.745=  و

 "8" انًفشش

 00.262 = و

 "2" انًفشش

 9.550=  و

   - "0" انًفشش

  - **2.288 "8" انًفشش

 - 0.800 **5.094 "2" انًفشش

 

 
 انخالث انًُفزج نًشغىالخ انًفاسشيتىسظ دسراخ  ٌىضح( 25) شكم

 انًستههكاخ َساءوفقا انزًانً انزاَة اإلتشج فً تحقٍق  

   يتض  أن :35  والشكل س25من الجدول س
الااالالث المنفااذة لمشااغوالت اإلباارة فااي تحقيااق  المفااارشوجااود فااروق دالااة إحصااانيا بااين  -1

 المفارش، فنجاد أن  0.01المساتيمكات عناد مساتوي داللاة  آلراءالجانض الجماالي وفقاا 
  ".3" المفرش، وأخيرا  "2" المفرش يميوالمنفذة ،  المفارشأفضل  كان "1"
 " .3" المفرش" و 2" المفرشبينما ال توجد فروق بين  -2

يتماشػى مػع وترجع الباحثػة ذلػؾ إلػى أف أسػموب االسػموكينج المسػتخدـ فػي تنفيػذ المفػرش 
الشػػكؿ العػػاـ لممفػػرش مػػع االتجاىػػات الحديثػػة لممفػػارش المعروضػػة  يتماشػػىالػػذوؽ العػػاـ، 

هاندده ) (،0202: صػػفاء فتحػػي، دعػػاء نبيػػؿ،)، وىػػذه النتيجػػة تتفػػؽ مػػع كػػال مفباألسػػواؽ

 وبذلؾ يتـ التأكد مف تحقؽ البند الخاص بالجانب الجمالي. (8002 :سهًٍاٌ

 

 

 

"1" السوفضش "2" السوفضش  "3" السوفضش   
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 انخالث انًُفزج  انًفاسش( تحهٍم انتثاٌٍ نًتىسظ دسراخ 86رذول )

 انًستههكاخ َساءوفقا  انىظٍفًانزاَة نًشغىالخ اإلتشج فً تحقٍق 

 يتىسظ انًشتؼاخ يزًىع انًشتؼاخ انزاَة انىظٍفً
دسراخ 

 انحشٌح
 انذالنح قًٍح ) ف(

 8 850.606 502.808 تٍٍ انًزًىػاخ
 دال 0.00 49.768

 92 5.056 470.885 داخم انًزًىػاخ

   95  972.427 انًزًىع

  وىب قيمة دالة إحصانيا عند 49.762  إن قيمة س ف  كانت س26يتض  من جدول س      
الالالث المنفذة لمشغوالت اإلبرة في  المفارش  ، مما يدل عمب وجود فروق بين 0.01مستوى س
 LSD، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار المستيمكات آلراءوفقا  الجانض الوظيفيتحقيق 

 لممقارنات المتعددة والجدول التالي يوض  ذلك:
 

 نهًقاسَاخ انًتؼذدج LSD( اختثاس 87رذول )

 انزاَة انىظٍفً
 "0" انًفشش

 00.609=  و

 "8" انًفشش

 07.447 = و

 "2" انًفشش

 02.762=  و

   - "0" انًفشش

  - **5.828 "8" انًفشش

 - **2.684 *8.054 "2" انًفشش

 

 
 انخالث انًُفزج نًشغىالخ انًفاسشيتىسظ دسراخ  ٌىضح( 26) شكم

 انًستههكاخ َساءوفقا  انزاَة انىظٍفًاإلتشج فً تحقٍق  

   يتض  أن :36  والشكل س72من الجدول س

"1" السوفضش "2" السوفضش  "3" السوفضش   
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

الااالالث المنفااذة لمشااغوالت اإلباارة فااي تحقيااق  المفااارشوجااود فااروق دالااة إحصااانيا بااين  -1
 المفارش، فنجاد أن  0.01المساتيمكات عناد مساتوي داللاة  آلراءوفقاا  الجانض الوظيفي

  ".1" المفرش، وأخيرا  "3" المفرش يميوالمنفذة ،  المفارشأفضل  كان "2"
لصاااال   "3" المفااارشو  "1" المفااارشباااين  0.05كماااا توجاااد فاااروق عناااد مساااتوي داللاااة  -2

 ." 3" المفرش
 

 ،يسيؿ العنايػة بػوالمستخدـ في تنفيذ المفرش  اإليتاميفوترجع الباحثة ذلؾ إلى أف أسموب 
وىػذه النتيجػػة تتفػؽ مػػع كػػال  بسػػيولة، ويػودي الغػػرض الػوظيفي منػػو، وكمػا يمكػػف اسػتخدام

( وبذلؾ يتـ التأكد مف تحقؽ 0224: عادؿ جماؿ، وأخروف(، )0226: العميـعزة عبد ،)مف
 .الوظيفيالبند الخاص بالجانب 

 

 

 

 

 َساءوفقا انخالث انًُفزج نًشغىالخ اإلتشج  انًفاسش( تحهٍم انتثاٌٍ نًتىسظ دسراخ 88رذول )

 انًستههكاخ

انًزًىع انكهً 

 "انًستههكاخ"
 يتىسظ انًشتؼاخ يزًىع انًشتؼاخ

دسراخ 

 انحشٌح
 انذالنح قًٍح ) ف(

 8 205.878 620.756 تٍٍ انًزًىػاخ
 دال 0.00 28.847

 92 9.607 894.254 داخم انًزًىػاخ

   95  0586.000 انًزًىع

( وىى قيمة دالة إحصائيا 70.847( إف قيمة ) ؼ( كانت )08يتضح مف جدوؿ )      
الثالث المنفذة لمشغوالت  المفارش( ، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف 2.22عند مستو  )
لممقارنات  LSD، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار المستيمكات آلراءاإلبرة وفقا 

 :المتعددة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ
 

 نهًقاسَاخ انًتؼذدج LSD( اختثاس 89رذول )

انًزًىع انكهً 

 "انًستههكاخ"

 "0" انًفشش

 86.255=  و

 "8" انًفشش

 88.800 = و

 "2" انًفشش

 82.205=  و

   - "0" انًفشش

  - *8.455 "8" انًفشش

 - **5.495 **2.040 "2" انًفشش
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 انًستههكاخ َساءوفقا انخالث انًُفزج نًشغىالخ اإلتشج  انًفاسشيتىسظ دسراخ  ٌىضح( 27) شكم

 

   يتض  أن :37  والشكل س92من الجدول س
 آلراءالالالث المنفذة لمشغوالت اإلبرة وفقا  المفارشوجود فروق دالة إحصانيا بين  -1

 المفارشأفضل  كان "2" المفرش، فنجد أن  0.01المستيمكات عند مستوي داللة 
  ".3" المفرش، وأخيرا  "1" المفرش يميوالمنفذة ، 

لصال   "2" المفرشو  "1" المفرشبين  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  -0
 وبذلؾ تـ قبوؿ الفرض ." 8" المفرش

 

المسػػتيمكات يفضػػمنا البسػػاطة الموجػػودة بأسػػموب اإليتػػاميف،  وترجػػع الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف
لغػرض الػوظيفي المنفػذ تأديػة ااإليتاميف لقدرتػو عمػى  بأسموبويفضمنا شراء المفرش المنفذ 

، محمدأمؿ (، )0228: نجالء محمد، وعبير إبراىيـ،)وىذه النتيجة تتفؽ مع كال مف، والجم
 الفرض الثاني.مف تحقؽ ( وبذلؾ يتـ التأكد 0222: عزة عبد العميـ

   : الثالثالفرض 
الثالث المنفذة لمشغوالت اإلبرة وفقا ألراء  المفارشتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف     

 .أصحاب المتاجر
الالالث المنفذة  المفارشولمتحقق من ىذا الفرض تم حساض تحميل التباين لمتوسط درجات    

 أصحاض المتاجر، والجداول التالية توض  ذلك: آلراءلمشغوالت اإلبرة وفقا 
 

"1" السوفضش "2" السوفضش  "3" السوفضش   
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

أصحاب  َساءوفقا انخالث انًُفزج نًشغىالخ اإلتشج  انًفاسش( تحهٍم انتثاٌٍ نًتىسظ دسراخ 20رذول )

 انًتارش

 يتىسظ انًشتؼاخ يزًىع انًشتؼاخ أصحاب انًتارش
دسراخ 

 انحشٌح
 انذالنح قًٍح ) ف(

 8 80.584 060.047 تٍٍ انًزًىػاخ
 دال 0.00 62.705

 48 0.864 52.080 داخم انًزًىػاخ

   44  804.087 انًزًىع

   

  وىب قيمة دالة إحصانيا عند 63.715  إن قيمة س ف  كانت س30يتض  من جدول س    
الالالث المنفذة لمشغوالت اإلبرة  المفارش  ، مما يدل عمب وجود فروق بين 0.01مستوى س

لممقارنات المتعددة  LSD، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار أصحاض المتاجر آلراءوفقا 
 والجدول التالي يوض  ذلك:

 

 نهًقاسَاخ انًتؼذدج LSD( اختثاس 20رذول )

 أصحاب انًتارش
 "0" انًفشش

 00.840=  و

 "8" انًفشش

 04.489 = و

 "2" انًفشش

 9.796=  و

   - "0" انًفشش

  - *8.589 "8" انًفشش

 - **4.628 *8.042 "2" انًفشش

 

 
 أصحاب انًتارش َساءوفقا انخالث انًُفزج نًشغىالخ اإلتشج  انًفاسشيتىسظ دسراخ  ٌىضح( 28) شكم

   يتض  أن :38  والشكل س31من الجدول س
 آلراءالالالث المنفذة لمشغوالت اإلبرة وفقا  المفارشوجود فروق دالة إحصانيا بين  -1

كانت أفضل  "2" المفرش، فنجد أن  0.01أصحاض المتاجر عند مستوي داللة 
  ".3" المفرش، وأخيرا  "1" المفرش يميوالمنفذة ،  المفارش

"1" السوفضش "2" السوفضش  "3" السوفضش   
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

لصال   "2" المفرشو  "1" المفرشبين  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  -2
 المفرشو  "1" المفرشبين  0.05روق عند مستوي داللة ، كما توجد ف" 2" المفرش

 " .1" المفرشلصال   "3"
 

المفرش المنفذ بأسموب اإليتاميف لو شكؿ مميز عف ما ىو وترجع الباحثة ذلؾ إلى أف 
، وىذه معروض باألسواؽ، كما أف أصحاب المتاجر يفضموا بيعو كسمعة داخؿ المتجر

ػضج ػثذ انؼهٍى: )  2011عزة عبد العميم: س امل محمد، النتيجة تتفؽ مع كال مف

 الفرض الثالث.وبذلؾ يتـ التأكد مف تحقؽ (8006

   : الرابعالفرض 
الثالث المنفذة لمشغوالت اإلبرة وفقا  المفارشتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف     
 مف لدييـ رغبة في إقامة مشروع صغير آلراء

 

الالالث المنفذة  المفارشولمتحقق من ىذا الفرض تم حساض تحميل التباين لمتوسط درجات    
 من لدييم رغبة في إقامة مشروع صغير، والجداول التالية توض  ذلك: آلراءلمشغوالت اإلبرة وفقا 

 
 

 

 انخالث انًُفزج  انًفاسش( تحهٍم انتثاٌٍ نًتىسظ دسراخ 28رذول )

 يٍ نذٌهى سغثح فً إقايح يششوع صغٍش َساءوفقا نًشغىالخ اإلتشج 

يٍ نذٌهى سغثح فً 

 إقايح يششوع صغٍش
 يتىسظ انًشتؼاخ يزًىع انًشتؼاخ

دسراخ 

 انحشٌح
 انذالنح قًٍح ) ف(

 8 850.200 508.600 تٍٍ انًزًىػاخ
 دال 0.00 55.650

 66 4.506 898.040 داخم انًزًىػاخ

   68  800.640 انًزًىع

  وىب قيمة دالة إحصانيا عند مستوى 55.650  إن قيمة س ف  كانت س32جدول س يتض  من      
من  آلراءالالالث المنفذة لمشغوالت اإلبرة وفقا  المفارش  ، مما يدل عمب وجود فروق بين 0.01س

لممقارنات  LSD، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار لدييم رغبة في إقامة مشروع صغير
 :ول التالي يوض  ذلكالمتعددة والجد

 

 نهًقاسَاخ انًتؼذدج LSD( اختثاس 22رذول )

 يٍ نذٌهى سغثح فً 

 إقايح يششوع صغٍش

 "0" انًفشش

 04.425=  و

 "8" انًفشش

 00.608 = و

 "2" انًفشش

 07.025=  و

   - "0" انًفشش

  - **2.886 "8" انًفشش

 - **6.486 *8.600 "2" انًفشش
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 انخالث انًُفزج نًشغىالخ انًفاسشيتىسظ دسراخ  ٌىضح( 29) شكم

 يٍ نذٌهى سغثح فً إقايح يششوع صغٍش َساءوفقا اإلتشج  

   يتض  أن :39  والشكل س33من الجدول س
من  آلراءالالالث المنفذة لمشغوالت اإلبرة وفقا  المفارشوجود فروق دالة إحصانيا بين  -1

 "3" المفرش، فنجد أن  0.01لدييم رغبة في إقامة مشروع صغير عند مستوي داللة 
  ".2" المفرش، وأخيرا  "1" المفرش يميوالمنفذة ،  المفارشكانت أفضل 

لصال   "3" المفرشو  "1" المفرشبين  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  -2
 ."3" المفرش

الكروشيو سيؿ التنفيذ، الخامات وترجع الباحثة ذلؾ إلى أف المفرش المنفذ بأسموب 
) شيماء  ، وىذه النتيجة تتفؽ مع كال مفالمستخدمة في تنفيذه متوفرة بشكؿ كبير

 .لرابعوبذلؾ يتـ التأكد مف تحقؽ الفرض ا (0226)عزة عبد العميـ:  (،0202جالؿ:

 تعميؽ عاـ عمى نتائج البحث:
 نتائج البحث الحالي ما يمي: أظيرت

أن األساليض الالالث المتبعة في تنفيذ مشغوالت اإلبرة قد حققت درجة قبول عالية طبقا  .1
وجميمة وتقوم  تميزةآلراء المتخصصين في مجال المالبس والنسيج، وذلك بسبض أنيا م

المنفذ   "1"المفرش وجاء ترتيبيم عمب النحو التالي  باألداء الوظيفي ليا وتم تنفيذىا ب تقان
المنفذ بمسموض  "2"أفضل المفارش المنفذة ، يميو المفرش  كانبمسموض االسموكينج 

 .المنفذ بمسموض الكروشيو "3"، وأخيرا المفرش اإليتامين
قبول عالية طبقا  أن األساليض الالالث المتبعة في تنفيذ مشغوالت اإلبرة قد حققت درجة .2

حيث جاء  ميا الجيد وسيولة استعماليا والعناية بياآلراء المستيمكات وذلك بسبض شك
أفضل المفارش  كان المنفذ بمسموض اإليتامين "2"المفرش  ترتيبيم عمب النحو التالي
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

المنفذ بمسموض  "3"، وأخيرا المفرش المنفذ بمسموض االسموكينج  "1"المفرش  يميوالمنفذة ، 
 .الكروشيو

قبول عالية طبقا  مشغوالت اإلبرة قد حققت درجةأن األساليض الالالث المتبعة في تنفيذ  .3
ورغبتيم في  باألسواقتميزىا عن ما ىو معروض  آلراء أصحاض المتاجر، وذلك بسبض
 "2"المفرش  حيث جاء ترتيبيم عمب النحو التالي تسويقيا داخل المتاجر الخاصة بيم

المنفذ بمسموض  "1"المفرش  يميوأفضل المفارش المنفذة ،  كان المنفذ بمسموض اإليتامين
 .المنفذ بمسموض الكروشيو "3"، وأخيرا المفرش  االسموكينج

قبول عالية طبقا  أن األساليض الالالث المتبعة في تنفيذ مشغوالت اإلبرة قد حققت درجة .4
آلراء من لدييم رغبة في إقامة مشروعات صغيرة، وذلك بسبض بساطة فكرتيا وتوافر 

المنفذ  "3"أن المفرش  ترتيبيم عمب النحو التالي ، حيث جاءخامتيا وسيولة تعمميا
المنفذ بمسموض  "1"المفرش  يميوأفضل المفارش المنفذة ،  كانبمسموض الكروشيو 

  .المنفذ بمسموض اإليتامين "2"، وأخيرا المفرش االسموكينج 
 

 توصيات البحث:
ضرورة الربط بين موضوعات األبحاث العممية وبين ما يحتاجو سوق العمل وذلك حتي  .1

 يتمكن الخريج من إقامة مشروع صغير. 
 دراسة أساليض أخرى من مشغوالت اإلبرة واستخداميا كنواة لمشروع صغير. .2
  استخدام احدى األساليض الالالث الموجودة بالبحث في إقامة مشروع صغير. .3
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 المراجع
 المراجع العربية: أوال:

فن الكروشيو والتطريز اليدوي الالراء الجانض الجمالي  " العنود عبد الكريـ صالح، ونجالء محمد احمد:  .0
  م.9072رسالة ماجستير، كمية التصاميم واالقتصاد المنزلي، جامعة القصيم،  ،"لمجمباض النساني

رؤياااة مبتكااارة لمزخاااارف االساااالمية وتوظيفياااا كباااديل  امػػػؿ محمػػػد الفيػػػومي، عػػػزة عبػػػد العمػػػيـ سػػػرحاف:  .8
مجمااة بحااوث التربيااة النوعيااة، كميااة التربيااة األوبيسااون واالسااتفادة منيااا فااي مجااال الصااناعات الصااغيرة، 

 م.9077 اكتوبر،،92، عالنوعية، جامعة المنصورة
االستفادة من جماليات البنية التصميمية لجسايمات الناانو  إيناس عادؿ الفواخري، دعاء محمد سالماف:  .2

وتطبيقيا بمسموض التطريز اليدوي عمب المفروشات المنزلية، مجمة البحوث في مجاالت التربياة النوعياة، 
 م.9072، يوليو، 71كمية التربية النوعية، جامعة المنيا، ع

مااالت المالبااس بمااا يخاادم الصاااناعات أسااموض الكروشاايو كماادخل إلالااراء مك إينػػاس عصػػمت عبػػد ا :  .4
 م.2017الصغيرة، المؤتمر الدولي الرابم لكمية الفنون التطبيقية، جامعة حموان ، 

صااارية القديماااة تقنياااات تنفياااذ المفروشاااات ورؤياااة جمالياااة إلالرانياااا بالكتاباااة المإينػػػاس محمػػػود خمػػػؼ: "   .5
 م.2002جامعة حموان، " رسالة ماجستير، كمية االقتصاد المنزلي، باستخدام الكمبيوتر

االسااتفادة ماان الزخااارف اإلسااالمية فااي إالااراء جماليااات إينػػاس موسػػي محمػػد، وزينػػب محمػػد محمػػود:   .6
المفارش المنزلية باستخدام تقنية التفريغ اليدوي لؤلقمشة الغير منسوجة، مجمة البحوث في مجال التربية 

 م.9090نوفمبر  ،27، ع2النوعية، كمية التربية النوعية، جامعة المنيا، مج
اإلفااادة مااو بقايااا األقمشااة وفنااون الخياميااة فااي صااياغة جااداريات معاصاارة،  حنػػاف عبػػد الػػرحمف محمػػد:  .7

 م.2017، نوفمبر 9ع، 33 مجمجمة كمية التربية، جامعة أسيوط، 
إمكانياة إالااراء القايم الجماليااة لممفروشاات باساتخدام اسااموض التطرياز بغاارز  "دعػاء عبػػد المجيػد جعفػػري:   .8

، رسالة ماجستير، كمياة االقتصااد المنزلاي، جامعاة "اإليتامين واستخداميا في مجال الصناعات الصغيرة
 م.9003المنوفية، 

المانيكااان" ، تكنولوجيااا الضااوء فااي المنساوجات كمصاادر لمتصااميم عمااب دالؿ عبػػد ا  نػػامي الشػػريؼ: "  .9
 .م9003رسالة دكتوراه، قسم المالبس والنسيج، كمية التربية لالقتصاد المنزلي، جامعة أم القري، 

إالاراء مالباس السايرة باساتخدام جمالياات أساموض االساموكينج رانيا نبيؿ ذكي، أماني عبد ا  الدريميج:   .00
 م.9097، مايو، 91، ع 2نسانية، مجفي التصميم عمب المانيكان، مجمة العمارة والفنون والعموم اال

توظيف مبدأ التضاد الموني جماليًا ووظيفياًا لوضام تصاميمات أزيااء مبتكارة رحاب رجب محمود حساف:   .00
 م.9072لمنساء فب ضوء المدرسة الوحشية، مؤتمر المنصورة، كمية التربية النوعية، جامعة المنصورة، 

لمطالباااة  تصااام لطباعاااة وتطرياااز اإليتاااامين كمااادخل لزخرفاااة مكماااالت المالباااس رشػػػا عبػػػاس محمػػػد:   .08
  م.9070، يناير، 72مجمة بحوث التربية النوعية، كمية التربية النوعية، جامعة المنصورة، ع، الجامعة

فاعمياااة برناااامج مقتااارح فاااي التطرياااز اليااادوي لخدماااة رشػػػا عبػػػاس محمػػػد، وناديػػػة عبػػػد المػػػنعـ السػػػيد:   .02
الصاااغيرة كمصااادر لمااادخل األساااري، مجماااة بحاااوث التربياااة النوعياااة، كمياااة التربياااة النوعياااة، المشاااروعات 

 م.9072، أبريل، 20جامعة المنصورة، ع
كنااااااارات مساااااتحدالة باسااااااتخدام فااااان التطريااااااز إلالاااااراء مكمااااااالت المفروشااااااات شػػػػػريف حسػػػػػػف حجػػػػػػازي:   .04

 م.9071جامعة طنطا، تقنيا وجماليا، المؤتمر العممي الدولي الرابم، كمية التربية النوعية، 
  لالساااااتفادة مناااااو فاااااي االاااااراء Tambouringدراساااااة تحميمياااااة لفااااان الطاااااامبورة سشػػػػػيماء جػػػػػالؿ عمػػػػػى:   .05

مكماااااالت مالباااااس السااااايرة كناااااواة لممشاااااروعات الصاااااغيرة، مجماااااة التربياااااة النوعياااااة والتكنولوجياااااا، كمياااااة 
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 م.9090، 1، ع72التربية النوعية، جامعة كفر الشيخ، مج
توظيااااااف مبااااادأ التضاااااااد الماااااوني بااااااين الشااااااكل صػػػػػفاء فتحػػػػػػي انػػػػػػور، ودعػػػػػػاء نبيػػػػػؿ عمػػػػػػى:   .06

الرانيااااا باأللياااااف الضااااونية ، مجمااااة التصااااميم الدوليااااة، واألرضااااية فااااي مشااااغوالت الخياميااااة وا 
 م.9097، مايو، 2، ع77كمية الفنون التطبيقية، جامعة حموان، مج

االسااااتفادة ماااان محمػػػػود بسػػػػيوني:  عػػػػادؿ جمػػػػاؿ الػػػػديف إبػػػػراىيـ، وصػػػػفاء صػػػػبري إبػػػػراىيـ، ورىػػػػاـ  .07
األشاااااغال اليدوياااااة فاااااي مجاااااال المشاااااروعات الصاااااغيرة لتحساااااين دخااااال األسااااارة المصااااارية، مجماااااة بعااااض 

   م.9072، يوليو، 25بحوث التربية النوعية، كمية التربية النوعية، جامعة المنصورة، ع
متعػػػػػػددة  يناااااادلير األ الكروشاااااايوبرنااااااامج تاااااادريبي لتنفيااااااذ وحاااااادات ماااااان عػػػػػػزة عبػػػػػػد العمػػػػػػيـ سػػػػػػرحاف:   .08

، مجماااااة بحاااااوث التربياااااة النوعياااااة، كمياااااة التربياااااة النوعياااااة، األغػػػػػراض تصػػػػػمح لعمػػػػػؿ مشػػػػػروع صػػػػػغير
 م.9072، أكتوبر، 22، عجامعة المنصورة

دراسااااة تحميميااااة لمجموعااااة غاااارز االسااااموكينج  فاطمػػػػة محمػػػػد حسػػػػف، إينػػػػاس عبػػػػد العزيػػػػز عمػػػػي:  .09
 م.9002، 92ع  ،وتوظيفيا في مفروشات حجرة النوم، مجمة االقتصاد المنزلي

إمكانياااة االساااتفادة مااان الكروشااايو التابساااتري فاااي تنفيااااذ فاطمػػػة محمػػػد حسػػػف، شػػػيماء جػػػالؿ عمػػػػي:   .80
بعاااااض مكماااااالت المالباااااس باساااااتخدام زخاااااارف مااااان الكمااااايم األسااااايوطي، مجماااااة البحاااااوث فاااااي مجااااااالت 

 م. 9090، يناير، 92، ع2التربية النوعية، كمية التربية النوعية، جامعة المنيا، مج
مالبس السايدات باساتخدام أساموض التطرياز باالساموكينج، مجماة  إلالراءرؤية جمالية  محمد جابر السيد:  .80

 م.9072، أكتوبر، 22بحوث التربية النوعية، كمية التربية النوعية، جامعة المنصورة، ع
إعادة تدوير حقانض اليد النسانية بمقمشة اإليتامين المطرز نجالء محمد احمد، عبير إبراىيـ الدسوقي:   .88

، 59مجماة بحاوث التربيااة النوعياة، كمياة التربيااة النوعياة، جامعاة المنصااورة، ع ، الجاناض الجمااالي إلالاراء
 م.9072، أكتوبر

ساابقة إالراء القيمة الجمالية لممفروشات المنزلية باتشورك باستخدام عينات التطريز نرميف حمدي حامد:   .82
 م.9071، 2، ع 91اإلعداد، مجمة االقتصاد المنزلي، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، مج

اسااتخدام الطباعااة الرقميااة لخطااوات تصااميم وسػػاـ مصػػطفي عبػػد الموجػػود، منصػػورة سػػميماف سػػيد:   .84
وزخرفااة مالبااس األطفااال وتماليرىااا عمااب الجانااض االقتصااادي لممنااتج، مجمااة التربيااة النوعيااة والتكنولوجيااا، 

 م.9090، 1ع، 71كمية التربية النوعية، جامعة كفر الشيخ، مج
 

إرجونوميكياة مالباس نساانية سباساتخدام الكروشايو االيرلنادي  مساتوحاة مان : وأخػروف ىاجر احمد حامػد  .85
، يناااااير، 7، ع3مجمااااة التصااااميم الدوليااااة، الجمعيااااة العمميااااة لممصااااممين، مااااجزخااااارف إسااااالمية نباتيااااة، 

 م.9073
االااااار التطرياااااز بمساااااموض االساااااموكينج عماااااب الخصاااااانص الوظيفياااااة والجمالياااااة ىالػػػػػو سػػػػػميماف السػػػػػيد:   .86

 م.9072مايو،  2-2المؤتمر الدولي األول لالقتصاد المنزلي، جامعة حموان، لممفروشات، 
 

 
 :األجنبيةثانيا المراجع 

27.  Dorthy wood: The practical encyclopedia of sewing- Lorenz book- 1999. 
28.  Donohue,Nanette: Design your own crochet projects: magic Formulas for 

creating custom scarves, cows,hats, sucks, mittens and gloves, library, 
journa, vol. 142 lssue 15, 2017. 
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 ثالثا: مواقع األنترنت:
29.  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%

84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A9. ( هرررررةيى  95
9073) 

30.  http://edutechembroidery.com/?p=124 ( 9072يىًجى  70 ) 
31.  https://www.mennafashion.com/2018/11/crochet-art.html  (9072)ًىفوبض  
32.  https://www.zyadda.com/types-of-crochet-stitches/  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A9
http://edutechembroidery.com/?p=124
https://www.mennafashion.com/2018/11/crochet-art.html
https://www.zyadda.com/types-of-crochet-stitches/
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 انًالحق
 (0يهحق سقى )

اإلتشج واالستفادج يُها فً تُفٍز انًفشوشاخ انًُضنٍح كُىاج نهًششوػاخ يشغىالخ تؼض استثٍاٌ تحكٍى 
 . انصغٍشج

 انزايؼح:......... انكهٍح:...........   انقسى:...........   :..........انتخصص ............:...انسٍذ األستار انذكتىس
 تؼذ انتحٍح،،،،

تإرشاء تحج تؼُىاٌ انثاحخحتقىو   
دساسح تحهٍهٍح تطثٍقٍح نثؼض يشغىالخ اإلتشج واالستفادج يُها فً تُفٍز انًفشوشاخ انًُضنٍح كُىاج  "

 "نهًششوػاخ انصغٍشج
َشغة يٍ سٍادتكى انتفضم تانًؼاوَح تاالطالع ػهى أدواخ انثحج نتقًٍٍها، وانتكشو تإتذاء انشاي فً انُقاط 

 إراتتك. ًٌخم انزي انًكاٌ فً ( √) ػاليح وضغ خالل انتانٍح يٍ

 
 يالحظاخ

 
غٍش 
 يُاسة

يُاسة 
إنى حذ 

 يا
 و انثُــــــــىد يُاسة

 0 دقح صٍاغح انؼثاساخ.    

 8 حاوس انتقٍٍى.ًشًىل االستثٍاٌ ن    

 2 تسهسم انؼثاساخ فً كم يحىس .    

 4 تُاسة انؼثاساخ فً كم يحىس.    

 5 االستثٍاٌ نهتطثٍق .صالحٍح     

 .االحتشاو انتقذٌش فائق تقثىل وتفضهىا

 انًُىرد انًُفز سقى )   (

غٍش  و انؼثـــــــــــــــــــــــــــــــــاسج
يىافق 
 تًايا

غٍش 
 يىافق

أوافق 
إنى 
 حذ يا

 أوافق
أوافق 
 تشذج

 :نتًٍضيأوال: انزاَة ا

  .7 يحوجز السوفضش السوٌفذ بةسم الثة.     
  .9 يحممك الألصةسة في السوفضش السوٌفذ.     
هاةيضا السوفضش السوٌفذ سلوىضة في هجةل السوفضوشةت      

 السوٌزسجة.
2.  

السوفررضش السوٌفررذ ياررهن فرري جلررىيض هجررةل السوفضوشررةت      
 السوٌزسجة.

2.  

إهيةًجرررة إبرررضال  شورررةل هررررنىست ال برررضا هررري رررر ل      
 السوفضش السوٌفذ.

5.  

  .2 والسحوجز.يحممك في السوفضش ػٌنض السًفضال)      
ه ئوة السوفضش هغ هحللبةت السؼنض هري السوفضوشرةت      

 السوٌزسجة.
1.  

المحي الم أشنةل ال بضا في جٌفجرذ السوفرضش يؼلجرك شري       
 هوجزال ػي هة هى هىشى) بةألمىالق.

2.  

 حاٍَا : انزاَة انزًانً:

  .0 السوفضش السوٌفذ يممك ػٌنض السحىال ى وال يمةع.     

  .8 سلؼجي.جنوجن السوفضش هضيح      

  .2 السىالى السوفضش هٌةمبة سيىًك هفضش.     
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 انًُىرد انًُفز سقى )   (

غٍش  و انؼثـــــــــــــــــــــــــــــــــاسج
يىافق 
 تًايا

غٍش 
 يىافق

أوافق 
إنى 
 حذ يا

 أوافق
أوافق 
 تشذج

السوفضش السوٌفذ يلمي السضىء ػلر  شوةسجرةت هررنىست      
  .4 ال بضا.

  .5 ه ئوة جمٌجة هرنىست ال بضا سلوفضش السوٌفذ.     

السحمٌجرررة السوارررحي هة فررري ججوجرررغ أو  رضفرررة السوفرررضش      
  .6 أضةفث سك سواة شوةسجة.

  .7 ػٌنض السحٌىع والسحج ي .يممك السوفضش السوٌفذ      

 حانخا: انزاَة انىظٍفً

  .0 السوفضش السوٌفذ يممك السنض  السوٌفذ هي أشلك.     

ه ءهررة هررغ السيةهررة السواررحي هة فرري السوفررضش السوٌفررذ      
 السنض  السىظجفي سلوفضوشةت السوٌزسجة.

8.  

السحمٌجررة السواررحي هة فرري ججوجررغ أو  رضفررة السوفررضش س      
 جؼىق هي المحي الهك نوفضش.

2.  

  .4 يممك جنوجن السوفضش مهىسة و الحة ػٌ  السمحي الم.     

  .5 .السوٌفذ يويي السؼٌةية بك باهىسة السوفضش     

  .6 ل  ا السوفضش ػل  السححفةظ بريلك بؼ  السمحي الم.     

ه ئورررة جنررروجن السوفرررضش سلنرررض  السرررىظجفي السوٌفرررذ      
 .ألشلك

7.  

 ساتؼاً : انزاَة انتقًُ :

  .0 السؼجىب. السوٌفذ رةسي هي لوفضشس السؼةم السريل     

  .8 هحةًة شنل ال بضا السواحي م في ػول السوفضش.     

الس لرررة فررري جٌفجرررذ شرررنل ال برررضا السوارررحي م فررري جٌفجرررذ      
 السوفضش.

2.  

الس لررة فرري السحمٌجررة السواررحي هة فرري ججوجررغ أو  رضفررة      
 السوفضش

4.  

  .5 إًهةء السوفضش بلضيمة صمجمة.     

  .6 ًظجفة.جرلجب السوفضش بلضيمة      

  .7 رلفجة أو ظهض السوفضش ًظجف.     
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 (0ممحؽ رقـ )
 المنفذة.  اإلبرةاستبياف لقياس درجة تقبؿ المستيمكات لمشغوالت 

 االسـ:...............)اختياري(                          السف :.............
 بعد التحية،،،،

 بإجراء بحث بعنواف احثةتقوـ الب
تطبيقية لبعض مشغوالت اإلبرة واالستفادة منيا في تنفيذ المفروشات المنزلية كنواة  دراسة تحميمية "

 " لممشروعات الصغيرة
نرغب مف سيادتكـ التفضؿ بالمعاونة باالطالع عمى أدوات البحث لتقييميا، والتكـر بإبداء الراي في النقاط 

 إجابتؾ.  يمثؿ الذي المكاف في ( √) عالمة وضع خالؿ التالية مف
 .الحتراـ لتقدير فائؽ بقبوؿ وتفضموا

 النموذج المنفذ رقـ )   (

غير  ـ العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة
موافؽ 
 تماما  

غير 
 موافؽ

أوافؽ 
إلى 
 حد ما

 
 أوافؽ 

 أوافؽ
 بشدة

 :زًانً: انزاَة انأوال
 2 .2 ذوقي الشخصي.المنفذ مم  الوان المفرشتتماشب      
 يظيار مشاغوالت اإلبارة المساتخدمة فاي تنفياذ المفارش      

 0 .0 .المفرشجمال 
الطريقاااة المسااااتخدمة فااااي تجميااام أو زخرفااااة المفاااارش      

 7 .7 تزيد من جمالو.
 الشااااااكل العااااااام تطااااااوير فاااااايالمنفااااااذ يساااااايم  المفاااااارش     

  .4 المتداولة باألسواق. لممفارش
ماام  المفاارش المنفااذتتماشااب الخامااات المسااتخدمة فااي      

 4 .5 اتجاىات الموضة الحديالة.
 :ىظٍفًحاٍَا : انزاَة ان

الطريقاااااااااااة المساااااااااااتخدمة فاااااااااااي تجميااااااااااام أو زخرفاااااااااااة      
  .2 المفرش ال تعوق من استخدامو كمفرش.

تتماشاااااب الخاماااااات المساااااتخدمة فاااااي تنفياااااذ المفااااارش      
 6 .0 .مم الغرض الوظيفي لو

عناااااااد تااااااااوفره  المفاااااااارشأحااااااارص عماااااااب شااااااااراء ىاااااااذا      
 9 .7 باألسواق.

2 .4 المنفذ يمكن استخدامو بسيولة. لمفرشا     
2 

  .5 العناية بو بسيولة. المنفذ يمكن لمفرشا     
 المفااااااااااارشتطااااااااااوير  فااااااااايالمنفااااااااااذ يساااااااااايم  المفااااااااارش     

  .6 المتداولة باألسواق.
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 (2يهحق سقى )  
 . كسهؼح قاتهح نهثٍغ داخم انًتزش انًُفزج اإلتشجنًشغىالخ  أصحاب انًتارشاستثٍاٌ نقٍاط دسرح تقثم 

 االسى:...............)اختٍاسي(                          انسٍ :.............
 تؼذ انتحٍح،،،،

 تإرشاء تحج تؼُىاٌ احخحتقىو انث
دساسح تحهٍهٍح تطثٍقٍح نثؼض يشغىالخ اإلتشج واالستفادج يُها فً تُفٍز انًفشوشاخ انًُضنٍح كُىاج  "

 " اخ انصغٍشجنهًششوػ
َشغة يٍ سٍادتكى انتفضم تانًؼاوَح تاالطالع ػهى أدواخ انثحج نتقًٍٍها، وانتكشو تإتذاء انشاي فً انُقاط 

 إراتتك.  ًٌخم انزي انًكاٌ فً ( √) ػاليح وضغ خالل انتانٍح يٍ
 .الحتشاو نتقذٌش فائق تقثىل وتفضهىا

 انًُىرد انًُفز سقى )   (

غٍش  و انؼثـــــــــــــــــــــــــــــــــاسج
يىافق 
 تًاياً 

غٍش 
 يىافق

أوافق 
إنى حذ 

 يا

 

 أوافق 

 أوافق

 تشذج

أى ييررىى هٌحجررة  بورررنىست ال بررضا السوٌفررذ  السوفررضشينررلح      
  .0 يويي جاىيمك.

     
  .8 جوجز السريل السؼةم سلوفضش ػي هة هى هؼضو  بةألمىالق.

     
  .2 السٌهةئي سلوفضش السوٌفذ سوحللبةت الساىق.ه ئوة السريل 

السوفررررضش السوٌفررررذ بورررررنىست ال بررررضا ياررررهن فرررري جلررررىيض      
  .4 شيل السوفة ش السوؼضوضة بةألمىالق. 

  .5 ال غب في جاىيك هذال السوفضش في هٌجضي.     

 (4يهحق سقى )
 انًُفزج.  اإلتشجنًشغىالخ  يٍ نذٌهى سغثح فً إقايح يششوع صغٍشاستثٍاٌ نقٍاط دسرح تقثم 

 االسى:...............)اختٍاسي(                          انسٍ :.............
 تؼذ انتحٍح،،،،

 تإرشاء تحج تؼُىاٌ احخحتقىو انث
دساسح تحهٍهٍح تطثٍقٍح نثؼض يشغىالخ اإلتشج واالستفادج يُها فً تُفٍز انًفشوشاخ انًُضنٍح كُىاج  "

 " نهًششوػاخ انصغٍشج
سٍادتكى انتفضم تانًؼاوَح تاالطالع ػهى أدواخ انثحج نتقًٍٍها، وانتكشو تإتذاء انشاي فً انُقاط َشغة يٍ 

 إراتتك.  ًٌخم انزي انًكاٌ فً ( √) ػاليح وضغ خالل انتانٍح يٍ
 .الحتشاو نتقذٌش فائق تقثىل وتفضهىا

 السٌوىذج السوٌفذ  لن )   (

غجض  م السؼبـــــــــــــــــــــــــــــــــة ا
هىالفك 
 جوةهة  

غجض 
 هىالفك

أوالفك 
إس  ح  
 هة

 
 أوالفك 

 أوالفك
 بر ا

     
  .7 ينلح السٌوىذج السوٌفذ  سلحلبجك نورضوع صنجض 

هرررررررضوع صررررررنجض لررررررةئن ػلرررررر   إلةهررررررةال غررررررب فرررررري      
 هرنىست ال بضا.

9.  

هررررررنىست ال برررررضا السوارررررحي هة فررررري ػورررررل السوفرررررضش      
 مهلة.

2.  

السوارررحي هة فررري جٌفجرررذ المرررحلجغ جٌفجرررذ هررررنىست ال برررضا      
 .السوفضش

2.  

ججوجؼررررك سلىصررررىل إسرررر   أوالمررررحلجغ  رضفررررة السوفررررضش      
 .السريل السمةسي سلوفضش

5.  

المرررررحلجغ شرررررضالء السيةهرررررةت والأل)والت السوارررررحي هة فررررري      
 .جٌفجذ السوفضش باهىسة

2.  

              


