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استحداث تصميمات لزخرفة مكمالت المالبس المنفذة بالكروشية باستخدام التطريز 
 البرازيمى 

 ممخص البحث:
المنفذة بالكروشية باستخداـ الى استحداث تصميمات لزخرفة مكمالت المالبس  ييدف البحث

دراسة اسموب التطريز البرازيمي ودراسة غرزه  وتكمن أىمية ىذا البحث فىالتطريز البرازيمى 
وذلؾ لتقديـ التوصيات بشأف استخداـ ىذا االسموب مف التطريز مف حيث مدى مالئمتو 

مات المطرزة بيذا لنسيج الكروشيو ونوع غرزة، بما يحقؽ الجوانب الجمالية والوظيفية لمتصمي
االسموب مف التطريز. وتمثمت أدوات البحث فى: استمارة استبياف تحكيـ لمتصميمات مف قبؿ 
المتخصصيف فى مجاؿ المالبس والنسيج. واعتمد منيج البحث عمى المنيجيف الوصفى 
والتجريبى، فالمنيج الوصفى استخدـ فى وصؼ التصميمات، أما المنيج شبو التجريبى فتمثؿ 

 استخداـ غرز التطريز البرازيمى. فى 
: أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التصميمات فى تحقيؽ عناصر ومن نتائج البحث

(. 0.01وأسس التصميـ وذلؾ وفقًا ألراء المحكميف بمستوى داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة )
ية والتقنية وذلؾ وفقًا وىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف لمتصميمات فى تحقيؽ القيـ الجمال

(. وىناؾ فروؽ ذات داللة 0.01ألراء المحكميف بمستوى داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة )
إحصائية بيف التصميمات فى تحقيؽ الوظيفة والجودة فى التنفيذ والخامة وذلؾ وفقًا ألراء 

لة (. وىناؾ فروؽ ذات دال0.01المحكميف بمستوى داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة )
إحصائية بيف التصميمات فى تحقيؽ الجانب اإلبتكارى لمتصميـ وذلؾ وفقًا ألراء المحكميف 

(. وىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 0.01بمستوى داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة )
التصميمات فى تحقيؽ الجانب اإلقتصادى وذلؾ وفقًا ألراء المحكميف بمستوى داؿ إحصائيًا 

(. وىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التصميمات فى تحقيؽ 0.01اللة )عند مستوى د
 (.0.01محاور التقييـ ككؿ وفقًا ألراء المحكميف بمستوى داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة )

 الكروشية -مكمالت المالبس –زخرفة  –التطريز البرازيمى  الكممات المفتاحية:
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Introducing designs to decorate the complements of clothes 

executed by crochet using Brazilian embroidery 
 

Research Summary 
The research aims to develop designs for the decoration of garment 

accessories executed in crochet using Brazilian embroidery. The importance 

of this research lies in studying the Brazilian embroidery method and 

studying its stitches, in order to provide recommendations regarding the use 

of this method of embroidery in terms of its suitability to crochet fabric and 

the type of stitch, in order to achieve the aesthetic and functional aspects of 

the designs embroidered with this The style of embroidery. The research 

tools were: A questionnaire form for arbitration of designs by specialists in 

the field of clothing and textiles. The research method relied on the 

descriptive and experimental approaches. The descriptive approach was used 

to describe the designs, while the semi-experimental approach represented 

the use of Brazilian embroidery stitches. 
Among the results of the research: that there are statistically significant 

differences between the designs in achieving the elements and foundations of 

the design, according to the opinions of the arbitrators, at a statistically 

significant level at the level of significance (0.01). There are statistically 

significant differences between the designs in achieving the aesthetic and 

technical values, according to the opinions of the arbitrators, at a statistically 

significant level at the level of significance (0.01). There are statistically 

significant differences between the designs in achieving the function, the 

quality in the implementation and the quality, according to the opinions of 

the arbitrators, at a statistically significant level at the level of significance 

(0.01). There are statistically significant differences between the designs in 

achieving the innovative aspect of the design, according to the opinions of 

the arbitrators, at a statistically significant level at the level of significance 

(0.01). There are statistically significant differences between the designs in 

achieving the economic aspect, according to the opinions of the arbitrators, at 

a statistically significant level at the level of significance (0.01). There are 

statistically significant differences between the designs in achieving the 

evaluation axes as a whole, according to the opinions of the arbitrators, at a 

statistically significant level at the level of significance (0.01). 
Keywords: Brazilian embroidery - decoration - clothing accessories - 

crochet 
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 المقدمة

كثرت أساليب التطريز المستخدمة في فف زخرفة المنسوجات وذلؾ نتيجة لالىتماـ بيذا  
الفف لما لو مف أىمية كبرى في النيوض بتراثنا القومي، حيث يعد التطريز البرازيمي 

 أحد أساليب التطريز التي يمكف مف خالليا تحقيؽ قيـ جمالية ووظيفية لمقطع الممبسية.

أم محمد ض الدراسات البحثية بأسموب التطريز البرازيمى حيث قامت وقد اىتمت بع
بدراسة االمكانيات الفنية ألسموب التطريز المجسـ )البرازيمي( ألثراء  (2015جابر )

مجاؿ مكمالت المالبس  وتوصمت الى أف تقنيات التطريز البرازيمي تسيـ في إثراء 
إلقاء الضوء عمى تأثير  (2016)إنجى صبري المكمالت الممبسية، وتناولت دراسة 

اختالؼ نوع غرز التطريز البرازيمي )المجسـ( عمى مظيرية أقمشة القطيفة والتى ىدفت 
الى التعرؼ عمى تأثير استخداـ غرز التطريز البرازيمي )المجسـ( عمى مظيرية أقمشة 

ة القطيفة، الكشؼ عف تأثير استخداـ غرز التطريز البرازيمي )المجسـ( عمى مظيري
 –أقمشة القطيفة، تنفيذ الغرز عمى أقمشة القطيفة بثالث مستويات مف الوبرة )عالية 

"فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ  (2017غادة رفعت )منخفضة(،ودراسة  –متوسطة 
عمى استخداـ الفيديو التعميمي في تنمية ميارات تنفيذ بعض غرز التطريز البرازيمي 

ي" والتى ىدفت الى تحديد فاعمية البرنامج التدريبي القائـ إلثراء مقرر التطريز اليدو 
عمى استخداـ الفيديوىات التعميمية في تنمية المعارؼ والميارات لبعض غرز فف 

التطريز البرازيمي وتوصمت الى رفع المستوى الميارى لمطالب في البرنامج التدريبي 
معارؼ والميارات لبعض غرز فف القائـ عمى استخداـ الفيديوىات التعميمية في تنمية ال

 (2017رجاء مصطفى )التطريز البرازيمي باإلضافة الى إثراء مقررات التطريز،ودراسة 
"وحدة تعميمية فى التطريز البرازيمى لتعزيز معارؼ وميارات طالب شعبة االقتصاد 
المنزلى" والتي ىدفت الى قياس مدى فاعمية الوحدة التعميمية فى تحصيؿ الطالب 

 Rosalie (2013) عرؼ وأداء الميارات المتضمنو بيا ،ودراسة لمم

Wakefieldنمط نقؿ التصميمات" الذى تناولت  50"كتابي لتعميمات تطريز الغرز و
فييا شرح تفصيمى لغرز التطريز البرازيمى والتى ىدفت الى تعمـ اساسيات غرز 

مة التى مف خالليا يمكف وقد أصبحت أشغاؿ اإلبرة مف األشياء الياالتطريز البرازيمى ،
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تنفيذ تصميمات جديدة تساير الموضة مثؿ فف الكروشيو، ولممكمالت دورًا ىامًا حيث  
تعطى المالبس شكال جديدا ومميزا وخاصًا اذا كانت منفذة مف الكروشية، حيث أشارت 

"االستفادة مف ماكينة التريكو المستطيمة في عمؿ  (2018أماني مصطفى )دراسة 
خدـ كمكمالت متصمة بالمالبس" الى امكانية الحصوؿ عمى شرائط زخرفية أشرطة تست

تستخدـ كمكمالت متصمة تتماشى مع أقمشة المالبس مف حيث الموف، السمؾ ونوع 
أمل عبد السميع، رشا عباس الخامة مع قمة تكمفة إنتاج الشرائط، وتوصمت دراسة 

بس بدمج أسموبي المكرمية والنسيج "إثراء القيـ الجمالية والفنية لمكمالت المال (2019)
اليدوي" الى االستفادة مف الدمج بيف أسموب النسيج اليدوي والمكرمي إلثراء الناحية 

"برنامج إرشادي ( 2010راندا خيري ) الجمالية لمكمالت المالبس، وتناولت دراسة
والتطريز"  إلثراء القيـ الجمالية لمالبس السيدات ومكمالتيا باستخداـ الطباعة اليدوية

الطباعة اليدوية والتطريز إلثراء القيـ الجمالية في مالبس السيدات ومكمالتيا عف 
طريؽ اقتراح برنامج إرشادي لتعميـ الطباعة والتطريز بواسطة الحاسب اآللي، كما 

أشارت الى امكانية االستفادة مف التقنيات الحديثة في إثراء مالبس السيدات ومكمالتيا، 
فئات المجتمع والحاصمة عمى مستويات مختمفة مف التعميـ عمى تعمـ وتحفيز بعض 

إيناس  ميارات الطباعة اليدوية والتطريز مف خالؿ الحاسب اآللي، وقد توصمت دراسة
"أسموب الكروشيو كمدخؿ إلثراء مكمالت المالبس بما يخدـ  (2016عصمت )

كسسوارات التي تساير الصناعات الصغيرة" الى تنفيذ بعض المكمالت الممبسية واإل
أحدث خطوط الموضة وتـ تنفيذه بخامات مختمفة ، حيث استخدمت الخيوط الحريرية 

 (2018العنود بنت عبد الكريم )والخيوط القطنية والخيوط الصوفية وقد أكدت دراسة 
"فف الكروشيو والتطريز اليدوي إلثراء الجانب الجمالي لمجمباب النسائي" إمكانية 

والتطريز اليدوي فى إثراء الجوانب الجمالية والفنية لكاًل مف فف  –لكروشية استخداـ فف ا
والتطريز اليدوي، إلمكانية تنفيذ مختارات مف الجمباب النسائي المطرز بفف  –الكروشيو 

الكروشيو والتطريز، وتوصمت الى إنتاج تصميمات مختمفة مف الجمباب النسائي مطرز 
 .بفف الكروشيو والتطريز اليدوي
 problemمشكمة وتساؤالت البحث   
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تضفى الزخرفة قيمة جمالية ونفعية، ومف أىـ الطرؽ التي يمكف االستعانة بيا        
في زخرفة مكمالت المالبس ىي فف التطريز ومف ىنا جاءت فكرة البحث الحالى وىى 

 امكانية زخرفة مكمالت مف الكروشية باسموب التطريز البرازيمى 
 صياغة مشكمة البحث الحالي في التساؤالت األتية: ومما سبق يمكن

ما ىي الغرز المختارة مف اسموب التطريز البرازيمي التي تتناسب مع نسيج  -1
 الكروشيو؟

ما إمكانية تنفيذ مختارات مف التصميمات المقترحة لممكمالت المنفذة  -2
 بالكروشيو وتطريزىا بأسموب التطريز البرازيمي؟

 objectives أىداف البحث 
 التعرؼ عمى اسموب التطريز البرازيمي وغرزه والتقنيات المتبعة في تنفيذىا.  -1
تصميمات مف مكمالت المالبس منفذة مف نسيج الكروشيو مبتكرة   7إعداد  -2

 وجديدة مستفيدة مف التطريز البرازيمي في زخرفة ىذه التصميمات.
زيمي بحيث يتـ إثراء مكمالت منفذة بالكروشيو  ومطرزة بأسموب التطريز البرا -3

 استحداث تصميمات جديدة تساير الموضة.
  importance أىمية البحث 

 انطمقت أىمية البحث الحالي فيما يمي :
دراسة اسموب التطريز البرازيمي ودراسة غرزه وذلؾ لتقديـ التوصيات بشأف   -1

استخداـ اسموب التطريز البرازيمي مف حيث مدى مالئمتو لنسيج الكروشيو 
المالئمة لمنسيج، بما يحقؽ الجوانب الجمالية والوظيفية لمتصميمات  ونوع غرزة

 .المطرزة بيذا االسموب
 التعرؼ عمى التقنيات الخاصة بتنفيذ غرز التطريز البرازيمي. -2

   Limitationحدود البحث 
 تمثمت حدود البحث الحالي فيما يمي :

 ـ2019/2020الحدود الزمنية: العاـ الجامعى   -1
   نية: تـ التنفيذ يدويًا في مكاف إقامة الباحثة ذاتيًا.الحدود المكا -2
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 سنة.18:21الحدود البشرية: فئة الشباب الجامعي سف  -3
  mythologyمنيج البحث 

 استخدمت الباحثة كل من : 
لوصؼ وتحميؿ الدراسات السابقة  المنيج الوصفي تحميمي )دراسة تطبيقية(: -1

عداد اإلطار النظري وتحميؿ وتفسير النت  ائج. وا 
تصميـ مف  7: ىو المنيج الذى قامت فيو الباحثة بتنفيذ المنيج شبو التجريبي -2

المكمالت منفذة مف نسيج الكروشيو مبتكرة  وجديدة مستفيدة مف التطريز البرازيمي 
في زخرفة ىذه التصميمات، باستخداـ خمس غرز مف اسموب التطريز البرازيمي 

 لنيائي لمغرزة غرزة الحمقة أو الركوكوتـ تعريب مسمياتيا بناًء عمى الشكؿ ا

Bullion Knot Stitch غرزة العروةCast-on Buttonhole Stitch  وغرزة
غرزة بيكو المنسوجة  Pistil Stitch بيت العنكبوت وغرزة العقدة الفرنسية

Woven Picot Stitch  
   toolsأدوات البحث  

 -خيوط الكروشيو شيو: )الخامات واألدوات المستخدمة في تنفيذ نسيج الكرو   -1
 عالمات الغرز(  -المقص  –شريط القياس  -إبرة الكروشيو 

: )خيوط فيذ غرز اسموب التطريز البرازيميالخامات واألدوات المستخدمة في تن  -1
 إبرة شانيؿ( –خيوط تطريز قطنية  –تطريز حريرية 

اؿ استمارة استبياف تحكيـ التصميمات المقترحة مف قبؿ المتخصصيف فى مج -2
 المالبس والنسيج.

    Hypothesisفروض البحث 
 يمكن صياغة فرضيات البحث كما يمي : 

توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف التصػػميمات فػػي تحقيػػؽ عناصػػر وأسػػس  -1
 التصميـ وذلؾ وفقًا ألراء المحكميف. 

توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف التصػػػميمات فػػػي تحقيػػػؽ القػػػيـ الجماليػػػة  -2
 ؾ وفقًا ألراء المحكميف. والتقنية وذل
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توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف التصػػميمات فػػي تحقيػػؽ الوظيفػػة والجػػودة  -3
 في التنفيذ والخامة وذلؾ وفقًا ألراء المحكميف.

توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف التصػميمات فػي تحقيػؽ الجانػب االبتكػاري  -4
 لمتصميـ وذلؾ وفقًا ألراء المحكميف.

اللة إحصائية بيف التصميمات في تحقيؽ الجانب االقتصػادي توجد فروؽ ذات د -5
 وذلؾ وفقًا ألراء المحكميف. 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التصميمات في تحقيؽ محاور التقيػيـ ككػؿ  -6
 وذلؾ وفقًا ألراء المحكميف. 

جراءاتو :   خطوات البحث وا 
 يسير البحث الحالي وفق اإلجراءات اآلتية : 

 راءات النظرية:أواًل: اإلج
اإلطالع عمى المراجع والمصادر والبحوث والدراسات السابقة التي تناولت كؿ  - أ

 مف: 
 المكمالت -
 فف الكروشيو. -
 اسموب التطريز البرازيمي -

 ثانيًا: اإلجراءات التطبيقية:
تحديد أنواع غرز التطريز البرازيمي المستخدمة في زخرفة المكمالت المنفذة مف  -

غرزة العروة Bullion Knot Stitch الحمقة أو الركوكوالكروشية وىي غرزة 
(Cast-on Buttonhole Stitch)  وغرزة بيت العنكبوت وغرزة العقدة الفرنسية
(Pistil Stitch)  غرزة بيكو المنسوجةWoven Picot Stitch).) 

( تصميمات كروشيو باستخداـ 7وصؼ تحميمي لمتصميمات المقترحة وعددىـ ) -
ير والصوؼ ومطرزة بغرز التطريز البرازيمى السابؽ اإلشارة خيوط القطف والحر 
 -ليا مقسمة كاألتى:

قفاز بدوف  –ثالث تصميمات كروشيو بخيط القطف عبارة عف  )حقيبة يد  -1
 إسورة( تـ تطريزىـ جميعًا بخيط قطف.   –أصابع 
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حذاء( تـ تطريزىـ  –تصميماف كروشيو بخيط الحرير عبارة عف )حقيبة يد   -2
 خيط حرير.جميعًا ب

شابوة( تـ تطريز البموزة  –تصميماف كروشيو بخيط الصوؼ عبارة عف)عقد  -3
 والعقد بخيط قطف وتطريز البونشو والشابو بخيط الحرير

اعداد استمارة استبياف تحكيـ التصميمات مف قبؿ المتخصصيف فى مجاؿ  -
 المالبس والنسيج.

 اإلحصائية.إجراء المعالجات  -
 وتفسيرىا.  التوصؿ لمنتائج وتحميميا -

    Terminologiesمصطمحات البحث 
  Designالتصميم -1
التصميـ بأنو ترتيب وتنظيـ الفناف لعناصر  (10،ص2007)محي الدين طالو، يعرؼ

الخط والشكؿ والموف والمممس والفراغ والكتمة بحيث نحصؿ عمى الوحدة واالنسجاـ 
 والتوازف ألي عمؿ فني. 

 زخرفة:  -2
الزخرفة بأنيا فف تزييف األشياء بالنقش ( 309،ص2019ىناء عبد اهلل،تعرؼ )

 والتطريز أو التطعيـ أو غير ذلؾ.
 مكمالت المالبس: -3
المكمالت بأنيا "ىي إضافات أو قطع  (91،ص2012)عبير إبراىيم، تعرؼ   

ف كانت في حد ذاتيا ث انوية وليست تصاحب الممبس الرئيسي وتؤدى الي االناقة وا 
 .أساسية عدا األحذية

 الكروشيو: فن  -4
"أنو أحد طرؽ فنوف ( 3،ص2013)إيناس الفواخرى ومروة حممى، وتعرفو      

أشغاؿ اإلبرة والنسيج اليدوي حيث يتـ تكويف عراوي منفردة تتشابؾ مع بعضيا عف 
طريؽ إبرة واحدة فقط ىي إبرة الكروشيو وبواسطة إبرة الكروشيو الخطافية تتكوف غرز 
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، أساسيا غرزة السمسمة ثـ تتشابؾ غرز السطر األوؿ وتكوينات زخرفية بعرض الشغؿ
 مع غرز السطر الثاني بواسطة خيط واحد في صفوؼ متراصة مع بعضيا البعض".

  : Brazilian embroideryالبرازيميالتطريز  -5
أنو نوع مف التطريز السطحي يتـ فيو  (65،ص2015)أم محمد جابر، تعرفو        

ف الغرز تنفذ بتقنية مختمفة عف التطريز العادي مما استخداـ إبرة معينة وأشكاؿ م
 يجعميا فريدة مف نوعيا ويستخدـ لصنع اشكاؿ بارزه ومجسمة.

 االطار النظرى:
أف مكمالت المالبس مف العناصر  (5،ص2017آية محمود مصطفى،)توضح 

 الميمة التي تؤثر تأثيرًا كبيرا عمى المظير الممبسي وىى توضح مدي التقدـ الحضارى
والتقدـ االقتصادي حيث أنيا تعكس حضارة ومعتقدات البيئة التي تنتمى الييا وتعتبر 

مكمالت المالبس تعبير فنى ذو شقيف الشؽ األوؿ المظير الفنى الجمالي والشؽ الثاني 
 ىو المظير الفكري والحضاري.

ة ومكمالت المالبس ليا دور أساسي في إستكماؿ المظير الخارجى لطالبات الجامع  
التي تنشد األناقة حيث تعطييا مزيدًا مف الثقة بالنفس والتأنؽ وتبرز جماؿ زييا ميما 

 كاف بسيطًا، وتبعدىا عف الممؿ مف استخداـ نفس الزى بشكؿ متكرر.
 تصنف المكمالت الى قسمين وىما :

 مكمالت متصمة " ثابتة "                          – 1
 "مكمالت منفصمة " غير ثابتة  –2

أف المكمالت المتصمة ىو ( 1522،ص2014)أسميان إسماعيل،حيث تشير     
كؿ ما يضاؼ الى المالبس بغرض وظيفى أو لمزينة و يؤدى الى رفع قيمة الموديؿ 

ويكسبو رونقًا وبياء، ومف أىـ المكمالت المتصمة السوست، األزرار، األحزمة، 
 لكمؼ، األبميؾ، التطريز.  الخطاؼ، الجالوف، الشراشيب، الكرانيش، البييو، ا

والمكمؿ المنفصؿ الذى يمكف وضعو وخمعو، ومف ىذه المكمالت حقائب اليد،  
 األحزمة، القفازات، اإليشاربات، أربطة العنؽ ... إلخ 
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 بعض أنواع المكمالت المنفصمة:   
 " Hand Bags حقائب اليد " -1

مػالت األساسػية اف الحقيبة ىي مف المك (JaneCrowfoot,2011,p177)يوضح   
التي ال تستغنى عنيا أي فتػاة أو سػيدة، حيػث تسػاعدىا عمػى اكتمػاؿ أناقتيػا وجاذبيتيػا، 

اليػد  حقيبػة ألنيػا تضػفي سػحرًا وجاذبيػة عمػى شخصػية مػف ترتػدييا، بػؿ ألف لػيس فقػط
في حمؿ األشػياء التػي تسػتعمميا المػرأة فػي حياتيػا اليوميػة  إستعماالتيا المفيدة أيضا ليا

. 
  " Shoesاألحذية "  -2

أف األحذية مف المكمالت اليامة التى ال غنى ( 44،ص2004،)رشا فوازوتشير  
عنيا ويؤثر طراز الحذاء بدرجة كبيرة عمى مظير الفرد ويجب أف تكوف مريحة وجذابة 

 ارجىوذات قيمة حتى تكوف متممة لممظير الخ
 القبعات وأغطية الرأس: -3
أغطية الرأس ىى كؿ ما يوضع عمى الرأس  (10،ص2016)إيناس عصمت،تذكر 

والشعر ليغطية كمة أو يغطى جزء منو وتشمؿ القبعات والبونييات واإليشاربات ويراعى 
عند ارتدائيا أف تتماشى مع الممبس وتتناسؽ معو مف ىحيث الخامة والموف حتى يعطى 

 اًل لمزى.مظيرًا متكام
 السالسل: -4
أف العقد الطويؿ مف أكثر قطع اإلكسسوارات  (98،ص2012)غادة أحمد،توضح 

المناسبة إلطاللة الكاجوؿ، ويفضؿ أف ترتديو عمى قطعة مالبس سادة، بدوف رسومات 
 أو نقوشات. 

 مف الفنوف العامرة بالجديد دائمًا وغالبًا ما تتبع قطع المالبس المنفذة بو وفن الكروشيو
أحدث خطوط الموضة لذلؾ نجد الكثير مف القطع المنفذة بغرز جديدة وأيضًا نجد 

 الجديد في طريقة التنفيذ واستخداـ ألواف وأنواع الخيوط الجديد

http://www.t-aljnob.com/showthread.php?t=5898
http://www.t-aljnob.com/showthread.php?t=5898
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أف فف الكروشية مف أسيؿ الحرؼ اليدوية  (6،ص2014)سو وايتنج،حيث أوضح   
 المثمرة الباعثة عمى اليدوء.

 األدوات والخامات المستخدمة:
 والحريرية( فى تنفيذ التصميمات. –والصوفية  –وتـ استخداـ الخيوط )القطنية 

 (.  0وتـ استخداـ ابرة كروشية استانمس مقاس )
أف التطريز البرازيمى ىو نوع مف  (Rosaile Wakefield, 2000, P12)  تذكرو

و الصوؼ التطريز السطحى الذى يستخدـ خيوط الرايوف عالية الممعاف بداًل مف القطف أ
يطمؽ عمية "التطريز البرازيمى" وكاف أوؿ انتشار لو فى دولة البرازيؿ، حيث تـ تصنيع 

 الحرير الصناعى عمى نطاؽ واسع ىناؾ.
أف أنماط التطريز البرازيمى ( 25،ص2015)أم محمد جابر،حيث أوضحت       

ط وأشكاؿ مف عادًة ما تشمؿ الزىور التى تـ تشكيميا بإستخداـ كاًل مف اإلبرة والخي
الغرز، وعمى الرغـ مف أف العديد مف ىذه الغرز تستخدـ فى أشكاؿ أخرى مف 

التطريز، إال أف التقنية المستخدمة فى صنعيا تختمؼ فى التطريز البرازيمى وىذا ما 
 يجعميا مميزة ومختمفة.

  -أساليب التطريز البرازيمى:
 لمتطريز البرازيمى أنماط وأساليب خاصة فى تنفيذه 

 -وىى: (29-28،ص2020)منال محمد،تذكرىا 
 التطريز البرازيمى باستخدام غرز التطريز المسطح: -1

يتـ التالعب بالغرز بعدة طرؽ منيا تنفيذ الغرز بخيط سميؾ جدًاأو الخيوط المصنوعة 
مف الحرير الذى يظير إنعكاس الضوء عمييا أو إضافة حشوةمف قماش أو شريط أو 

فوقيا أو عمؿ غرزة كقاعدة ثـ تنفيذ غرزة مسطحة أخرى  خيط قطف ثـ تنفيذ الغرزة
فوقيا أومزج غرزتيف مسطحتيف معًا أو عمؿ الغرزة فى خطوط متكررة ومتقاربة كما ىو 

 (.1موضح بالصورة رقـ )
 



 

 456 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 ةمجلة البحوث في مجاالت التربية النوعي

 
 (1صورة )

 pinterest.com/pin التطريز البرازيمى باستخداـ غرز التطريز المسطح 
 السية اإلبرة:التطريز البرازيمى بإستخدام فن  -2

وىذا النوع مف التطريز يتـ إنشائو بإستخداـ إبرة التطريز والخيط وغرزة البطانية عمى 
 (.2شكؿ غرز صغيرة لتشكيؿ الدانتيؿ نفسو كما ىو موضح بالصورة رقـ )

 
 (2صورة )

 pinterest.com/pin  اإلبرةالتطريز البرازيمى بإستخداـ فف السية 
 ام الخيوط المعدنية:التطريز البرازيمى باستخد -3

يعتمد ىذا النوع مف التطريز البرازيمى عمى استخداـ الخيوط المعدنية وىذه الخيوط ال 
تخترؽ النسيج والكف تكوف عمى سطح النسيج فقط ويتـ تثبيت الغرز بواسطة الخيط 

 (.3العادى كما ىو موضح بالصورة رقـ )

 
 (3صورة )
  pinterest.com/pin معدنيةالتطريز البرازيمى باستخداـ الخيوط ال

 التطريز البرازيمى باستخدام الحشوات:  -4
فى ىذا النوع يتـ استخداـ الحشوات بحيث يجعؿ التطريز بارزًاعمى سطح القماش 

ويكوف التطريز غنيًا حيث يتـ بيف مستوييف مختمفيف فى البروز ويساعد فى إبراز البعد 
عطاء إحساس بالتجسيـ لمشكؿ النيائ  (.4ى كما ىو موضح بالصورة رقـ )الثالث وا 
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 (4صورة )

 www.bdeig.org/wip-home.htm التطريز البرازيمى باستخداـ الحشوات 

 التطريز البرازيمى باستخدام األسالك:  -5
حيث يتـ تقوية أطراؼ الوحدات باألسالؾ المعدنية قبؿ تطريزىا ثـ يتـ تجميع الوحدات 

 (.5وضح بالصورة رقـ )إلعطاء البعد الثالث المجسـ كما ىو م

 
 (5صورة )

 www.bdeig.org/wip-home.htm التطريز البرازيمى باستخداـ األسالؾ 
  -األدوات المستخدمة فى التطريز البرازيمى:

: يستخدـ فى تنفيذ غرز التطريز البرازيمى نفس اإلبر needle اإلبر -1
 المستخدمة فى التطريز العادى.

إنو يتـ استخداـ ابرة شانيؿ فى عمؿ  (69،ص2017،)رجاء مصطفىحيث تذكر    
أغمب غرز التطريز البرازيمى لما ليا مف مميزات حيث أنيا ابرة كبيرة وسميكة مع ثقب 

 طويؿ وذات سف حاد وتستخدـ مع الخيوط السميكة وىذة اإلبرة 
   thread z-twist rayon : الخيوط ومنيا: خيوط الرايون -2

أف ىذه الخيوط عبارة عف ألياؼ  (Cheryl Schuler:2003,p70تذكر )        
يتـ تصنيعيا مف األلياؼ السميموزية حيث أنيا شديدة الممعاف وىى خيوط  -ىجينة 

 z-twist.ممتوية في عكس اتجاه عقارب الساعة، حيث يمكنؾ العثورعمى خيط 

rayon   
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 غرز التطريز البرازيمى:
  Bullion Knot Stitch غرزة الركوكو -1

أف غرزة الركوكو مف الغرز اليامة في  (89،ص2017مصطفى،)رجاء ذكرت 
التطريز البرازيمي وتثرى القيمة المضافة لمتصميـ وتعطى تنوعًا في أجزاء العمؿ الفنى 

 سواء لمشكؿ أو األرضية.
 Bullion Knot Stitch( يوضح طريقة عمل غرزة الركوكو 1شكل رقم )

 
( ثم A) برة مناإلإخراج  -1

ج سن ( ويخر B)فى  تغرز
 (Aاإلبرة من النقطة)

 
يمف الخيط حول سن  -2

عدة مرات  برة البارزةاإل
يكون إبيام اليد اليسرى و 

 فوقو

 
نستمر فى المف بحيث  -3

يساوى الجزء المختفي من 
 برةاإل

 

بإبيام  يتم سحب اإلبرة  -4
اليد اليسرى حتى يتم 

 ترتيب الغرز بشكل صحيح

 

تمرر باقى اإلبرة من  -5
 الخيط الممفوف

 

ب الخيط وترتيب سح -6
غرز مقات الغرز ثم ح

( Bاإلبرة فى النقطة )
لنحصل عمى شكل الغرزة 

 النيائى

 Cast-on Buttonhole Stitchغرزة العروة  -2
أنيا مف الغرز اليامة في  (Helen Steven, 2003,p212حيث تشير)      

العمؿ سواء التطريز البرازيمي وتثرى القيمة المضافة لمتصميـ وتعطى تنوعًا في أجزاء 
 لمشكؿ أو األرضية وتحتاج الى دقة وعنايو فى تنفيذىا. 

 Cast-on Buttonhole Stitch( يوضح طريقة عمل غرزة العروة 2شكل رقم )

 

خرج اإلبرة من النقطة ت -1
 

يمف الخيط عمى االصبع  -2
 

لحمقة المتكونة ادخال ا -3
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(A وتغرز في النقطة )
(B ثم )من النقطة  تخرج

(Aمرة اخرى ) 

 عمى اإلبرة اوال لتكوين حمقة

 

يتم تكرار نفس الحمقة  -4
دخاليا عمى اإلبرة حتى  وا 

 االنتياء من الورقة

 

تمرر باقي اإلبرة من  -5
الحمقات المتكونة تغرز 
مرة ثانية في نياية 

الورقة، ثم تخرج من بداية 
 ورقة أخرى 

 

تكرر نفس الخطوات  -6
ة عدد السابقة مع زياد

وىكذا حتى يكتمل  المفات
 كل الوردة لتكوينش

  Pistil Stitch قالساغرزة العقدة الفرنسية ذات  -3
أف ىذه الغرزة ىى بكؿ بساطة عبارة عف  (95،ص2009)ابراىيم مرزوق، يوضح

غرزة مستقيمة تنتيي بعقدة وتسمى العقدة الفرنسية نجدىا بكثرة في المطرزات البرازيمية، 
 وتسمى أيضًا بغرزة البذور ذات الساؽ.

 Pistil Stitch( يوضح طريقة عمل غرزة العقدة الفرنسية ذات الساق 3) شكل رقم

 

نبدأ بإخراج اإلبرة عمى سطح النسيج ثم  -1
نمف الخيط عمى اإلبرة مرتين أو ثالثة 

 لعمل العقدة الفرنسية

 

سم الى 3ثم تترك مسافة تقدر بحوالي  -2
 سم وندخل اإلبرة لتحت4

 

نكرر نفس الخطوات الى ان ننتيي من  -3
 مل الزىرة او التصميمع

 

 الشكل النيائي لموردة -4

 :Woven Picot Stitchغرزة بيكو المنسوجة  -4
أف ىذه الغرزة مف الغرز اليامة في (Rosalie Wakefield,2013,p62) تشير

 التطريز البرازيمى ، وتستخدـ في عمؿ الوردة البارزة وأشكاؿ الفراشات .
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 Woven Picot Stitchلمنسوجة ( يوضح طريقة عمل غرزة بيكو ا4شكل رقم )

 

إحضار دبابيس حياكة   -1
 .ذات رأس

 

إدخال الدبوس في بداية   -2
القماش يخرج من نيايتو، 

عمى أن تكون رأس 
الدبوس عمى سطح 

 القماش.

 

عمل ثالث خطوط باإلبرة  -3
الخط االول عمى نفس 
مكان الدبوس والخطين 

األخرين يمين ويسار الخط 
 األول.

 

ث خطوط بعد تثبيت الثال -4
الطولية، يتم بعد ذلك 

النسج عمى الثالث خطوط 
 بالعرض

 

تبدأ عممية نسج السطر  -5
األول بالمرور أعمى الخط 

األول، وأسفل الخط 
الثاني، وأعمى الخط 

 الثالث

 

والخط الثاني عكس الخط  -6
األول وتكرر نفس 

الخطوات حتى االنتياء 
 من العمل

    غرزة بيت العنكبوت – 5
أف غرزة بيت العنكبوت مف أىـ غرز  (36،ص2015محمد جابر، )أمتذكر    

حيث أف ليا شكؿ زخرفى مميز فيى التطريز البرازيمى المستخدمة في عمؿ األزىار 
 .تعطى أشكاؿ لمزىور واألوراؽ المنفذة مف خالليا

 ( يوضح طريقة عمل غرزة بيت العنكبوت   5شكل رقم )

 

رسم دائرة بقياس الوردة  -1
عالمات  5ع المطموبة ووض

عمى أطراف الدائرة بمسافات 
ة في متساوية وادخال اإلبر 
 منتصف الدائرة 

 

غرزات مستقيمو من  5عمل  -2
 5منتصف الدائرة الى ال 

عالمات الموجودين عمى 
الدائرة والعودة مره اخرى الى 

 منتصف الدائرة 

 

عمل ميل لمخيط من أسفل  -3
وأعمى الغرز المستقيمة 
برة الخمسة بدون ادخال اإل

في القماش والتأكد من عمل 
 تبادل بين خيوط العجمة 
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يتم التطريز بالتبادل  -4
ألعمى وأسفل لكل شعاع 

 لمعجمة 

 

يتم تكرار الخطوة السابق  -5
بالتبادل لمحصول عمى 
 الشكل الكامل لمورده

 

 الدراسة التطبيقية لمبحث:     
 .   رفيةتحضير األدوات والخامات الالزمو لتنفيذ التصميمات الزخ - أ

تصميمات مف مكمالت المالبس منفذة مف نسيج الكروشية مبتكر وجديد  7إعداد  - ب
 -مقسمة كاألتى: 

قفاز بدوف  –ثالث تصميمات كروشيو بخيط القطف عبارة عف  )حقيبة يد  -1
 إسورة( تـ تطريزىـ جميعًا بخيط قطف.   –أصابع 

تـ تطريزىـ  حذاء( –تصميماف كروشيو بخيط الحرير عبارة عف )حقيبة يد   -2
 جميعًا بخيط حرير.

شابوة( تـ تطريز البموزة  –تصميماف كروشيو بخيط الصوؼ عبارة عف)عقد  -3
 والعقد بخيط قطف وتطريز البونشو والشابو بخيط الحرير

 
عرض التصميمات باستخداـ استمارة إستبياف عمى مجموعة مف األساتذة   - ت

يات اإلقتصاد المنزلى المحكميف المتخصصيف فى مجاؿ المالبس والنسيج بكم
 وكميات التربية النوعية.

 وفيما يمي وصف ليذة التصميمات المقترحة:
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 ( قفاذ بدون أصابع1( مواصفات التصميم رقم )1جدول )
 التصميم الزخرفي المطرز التصميم الزخرفي وصف التصميم

 ذات  القطن الكروشية خيط قفاذ بدون أصابع من
 المون السكرى. 

  سم والتطريز عمى 7م وعرضو س15طول القفاذ
 وجو القفاذ.

  غرز التطريز المستخدمة: غرزة الركوكو وغرزة
 العقدة وغرزة السمسمة لمربط بين الورود.

  والتصميم الزخرفى عبارة عن ورود وأوراق
 شجر. وبذور وفروع بألوان مختمفة 

  ألوان الخيوط المستخدمة فى التطريز:)موف– 
 أخضر(. –لبنى  –بينك  –احمر  –أصفر 

 .خيط التطريز المستخدم: خيط تطريز قطن 
  القفاذ منفذ بغرزة الحشو وأسورة القفاذ عبارة

 عن بميسية منفذ بغرزة العمود.

  

قطعة نسيج الكروشيو 
 قبل زخرفتيا  

قطعة نسيج الكروشيو بعد 
زخرفتيا بأسموب التطريز 

 البرازيمي

  

 بة يدقي( ح2( مواصفات التصميم رقم )2جدول )
 التصميم الزخرفي المطرز التصميم الزخرفي قبل  وصف التصميم

  حقيبة يد مربعة ذات المون السكرى منفذة من
 خيط القطن. 

 سم 30*30الحقيبة  أبعاد 
 غرز التطريز المستخدمة: غرزة الركوكو- 

 –بيكو المنسوجة  –بيت العنكبوت  –العروة 
ة وغرزة السمسم -العقدة الفرنسية ذات الساق 

 لمربط بين الورود.

  

قطعة نسيج الكروشيو 
 قبل زخرفتيا 

قطعة نسيج الكروشيو بعد 
بأسموب التطريز زخرفتيا 
 البرازيمي
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  والتصميم الزخرفى مكون من ورود وأوراق شجر
 وبذور وفروع بألوان مختمفة.

  ألوان الخيوط المستخدمة فى التطريز)فوشيا– 
 –أصفر  –بينك  –أحمر  –أخضر بدرجاتة 

 نبيتى ( –أورنج  –موف  –سيمون 
 .خيط التطريز المستخدم: خيط تطريز قطن 
  الحشو وظير الحقيبة وجة الحقيبة منفذ بغرزة

 منفذ بغرزة العمود.
  الحقيبة محددة من الجوانب بفرنشات بألوان

 –أحمر  –أخضر  –أصفر  –مختمفة )أورنج 
 فوشيا (. –سيمون 

  يد الحقيبة والبطانة مصنوعة من الجمد ذات
  المون الجممى.

  

 ( عبارة عن إسورة3( مواصفات التصميم رقم )3جدول )

 التصميم الزخرفي المطرز التصميم الزخرفي  وصف التصميم

  إسورة بفستونات تحيطيا من الخارج
من خيط تصل بيا شريط كروشية م

 ذات المون السكرى.  القطن
  سم.22قطر األسورة 
 ة: غرزة غرز التطريز المستخدم

الركوكو فى منتصف الوردة وباقى 
 الوردة بغرزة العروة. 

  والتصميم الزخرفى عبارة عن وحدة
زخرفية من التطريز البرازيمى عمى 

شكل وردة بمدى صغيرة مطرزة عمى 
 أبعاد متساوية وألوان مختمفة.  

  

قطعة نسيج الكروشيو قبل 
 زخرفتيا 

قطعة نسيج الكروشيو بعد 
زخرفتيا بأسموب التطريز 

 البرازيمي
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  ألوان الخيوط المستخدمة فى التطريز
 موف( –أصفر  –نبيتى  –)بينك 

 ز المستخدم: خيط تطريز خيط التطري
 قطن

  اإلسورة منفذة بغرزة الحشو بفستونات
 تحيطيا من الخارج 

 

 يد كروس بقالبة من األمام( عبارة حقيبة 4( مواصفات التصميم رقم )4جدول )

 التصميم الزخرفي المطرز التصميم الزخرفي  ف التصميموص

  حقيبة كروس بقالبة من األمام مستطيمة ذات
 . منفذة بخيط حرير المون الكافية

  سم وارتفاع 25أبعاد الحقيبة قاعدة الحقيبة
 سم20سم والقالب 35يبة الحق

  غرز التطريز المستخدمة: غرزة الركوكو– 
وغرزة  -ة بيكو المنسوجة العقد –العروة 

 السمسمة لمربط بين الورود.
  والتصميم الزخرفى عبارة عن تصميم زخرفى من

 التطريز البرازيمى عبارة عن ورود وأوراق شجر.
  ألوان الخيوط المستخدمة فى التطريز)فوشيا– 

سكرى  –أورانج  –بنفسجى  –سيمون  –أخضر 
 أصفر(. –لبنى  –

 .خيط التطريز المستخدم: خيط تطريز حرير 
 اعدة الحقيبة عمى شكل بيضاوى ومنفذة بغرزة ق

النصف عمود وباقى الحقيبة بغرزة العمود عمى 
شكل ورقة الشجر ونياية الشنطة من جية 
القالبة بغرزة العمود ثم غرزة الحشو والقالب 
المتصل بالحقيبة منفذ بغرزة الحشو وفستون 

 عمى نياية القالب.
  بيا ة عن سمسمة معدن معشق يد الحقيبة عبار

 حقيبة من الجمدبطانة الو  شريط

  

قطعة نسيج الكروشيو 
 قبل زخرفتيا 

قطعة نسيج الكروشيو بعد 
زخرفتيا بأسموب التطريز 

 البرازيمي
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 ( حذاء5( مواصفات التصميم رقم )5جدول )
 التصميم الزخرفي المطرز رفي التصميم الزخ وصف التصميم

  ذات المون الكافية 39حذاء مقاس 
 . من خيط الحرير

  غرز التطريز المستخدمة: غرزة
 بيكو المنسوجة. –العروة  –الركوكو 

  والتصميم الزخرفى عبارة تصميم
زخرفى مستوحى من التصميم 

الزخرفى لمحقيبة عبارة عن وردة 
كبيرة وثالث ورود صغيرة وثالث 

 ورقات شجر من التطريز البرازيمى.
  ألوان الخيوط المستخدمة فى

سيمون  –أخضر  –)فوشيا التطريز 
 –سكرى  –أورانج  –بنفسجى  –

 أصفر(. –لبنى 
  خيط التطريز المستخدم: خيط تطريز

 حرير.
  الحذاء منفذ بالكامل بغرزة الحشو

وبو شريط رباط ينتيي بخرزتان 
والتطريز عمى وجو الحذاء من 

 األمام.
  نعل الحذاء بالمون الجممى والحذاء

مد مبطن من الداخل بقماش من الج
 .وبو فرش بمون أسود

  

قطعة نسيج الكروشيو قبل 
 زخرفتيا 

قطعة نسيج الكروشيو بعد 
زخرفتيا بأسموب التطريز 

 البرازيمي
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 ( عقد عمى الرقبة6التصميم رقم ) ت( مواصفا6جدول )

 التصميم الزخرفي المطرز التصميم الزخرفي  وصف التصميم

 عقد عمى شكل وحدة مربعة ومزخرف من 
األطراف بغرزة الفيشارة )البيكو( بمون مختمف 

متصل بو شريط كروشيو ومتصل بو داليات من 
 .منفذ بخيط الصوف أسفل من الكروشية

 العروة.  –غرزة الركوكو  :غرز التطريز 
  والتصميم الزخرفى عبارة عن تصميم زخرفى

 عمى شكل وردة بمدى كبيرة وفروع خضراء.
 فوشيا )لتطريز ألوان الخيوط المستخدمة فى ا– 

 أخضر( 
 .خيط التطريز المستخدم: خيط تطريز قطن 
 لكروشية الغرزة المستخدمة فى عمل قطعة ا

غرزة الحشو ومزخرف من األطراف بغرزة 
الفيشارة بمون مختمف متصل بو شريط كروشيو 
منفذ بغرز النصف عمود ومتصل بو داليات من 

 أسفل من الكروشية.

  

قطعة نسيج الكروشيو قبل 
 زخرفتيا 

قطعة نسيج الكروشيو بعد 
زخرفتيا بأسموب التطريز 

 البرازيمي

  

 ( قبعة )شابو(7التصميم رقم ) ت( مواصفا7جدول )

 التصميم الزخرفي المطرز  التصميم الزخرفي وصف التصميم

 منفذة بخيط  قبعة )شابوه( ذات المون السكرى
 .الصوف

 سم 17قطر الدائرة  مقاسات القبعة 
 العروة.  -الركوكو غرزة  :غرز التطريز 
  والتصميم الزخرفى عبارة عن تصميم زخرفى

كبيرة من التطريز البرازيمى مكون من وردة 
وثالث ورود متوسطى الحجم وثالث أوراق 

  

قطعة نسيج الكروشيو بعد قطعة نسيج الكروشيو قبل 
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 شجر.
 نبيتى )متطريز ألوان الخيوط المستخدمة  ل– 

 –أخضر  –أصفر  –بنفسجى  –أورانج 
 -سيمون  –جانجا بينك ولبنى وأصفر 

 فوشيا(
 .خيط التطريز المستخدم: خيط تطريز حرير 
  الغرزة المستخدمة فى عمل قطعة الكروشية

بغرزة الحشو والدائرة التجويف لمقبعة منفذ 
  صدفةمسطحة منفذة بغرزة الال

زخرفتيا بأسموب التطريز  زخرفتيا 
 البرازيمي

  

 التحميل االحصائى لمنتائج ومناقشتيا
 صدق وثبات أدوات البحث

 استبياف تحكيـ التصميمات مف قبؿ المتخصصيف فى مجاؿ المالبس والنسيج:
 صدق االستبيان: -1

يقصد بو: قدرة االستبياف عمى قياس ما وضع لقياسة، وقد أجرى اختبار الصدؽ لمتأكد 
حيث تـ تحديد أىداؼ الدراسة مف صدؽ االستبياف مف حيث صدؽ المحتوى 

 وتساؤالتيا وترجمة ذلؾ فى شكؿ فروض.
 الصدق التكوينى أو البنائى:    
حساب معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ محور مف محاور االستبياف   -1

 والدرجة الكمية باالستبياف، ويتضح ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالى: 
رجة الكمية لكل محور من محاور االستبيان ( معامالت االرتباط بين الد8جدول )

 والدرجة الكمية باالستبيان
 مستوى الداللة معامل االرتباط  عدد العبارات المحور ـ
 1010دالة عند  )**(0.875 01 تحقيق عناصر وأسس التصميم  1
 1010دالة عند  )**(0.928 01 تحقيق القيم الجمالية والتقنية   2
 1010دالة عند  )**(0.936 01 ودة في التنفيذ والخامة  تحقيق الوظيفة والج 3
 1010دالة عند  )**(0.926 01 الجانب االبتكاري لمتصميم 4
 1010دالة عند  )**(0.840 9 الجانب االقتصادي 5
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( أف محاور االستبياف تتمتع بمعامالت ارتباط قوية 8يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
، وقد تراوحت معامالت االرتباط ألبعاد 0.01اللة ودالة احصائيًا عند مستوى د

( حيث كاف معامؿ االرتباط لممحور األوؿ )تحقيؽ 0.840،  0.875االستبياف بيف )
( ومعامؿ االرتباط لممحور الثانى )تحقيؽ القيـ 0.875عناصر وأسس التصميـ( )

وظيفة والجودة ( ومعامؿ االرتباط لممحور الثالث )تحقيؽ ال0.928الجمالية والتقنية( )
( ومعامؿ االرتباط لممحور الرابع )الجانب االبتكارى 0.936فى التنفيذ والخامة( )

( ومعامؿ االرتباط لممحور الخامس )الجانب اإلقتصادى ( 0.926لمتصميـ ( )
 . ( مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات  االستبياف0.840)

ارات المكونة لكؿ محور، حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف العب -2
 ( يوضح ذلؾ.9والدرجة الكمية لممحور باالستبياف، والجدوؿ التالى رقـ )

( معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات المكونة لكل محور، 9جدول )
 الدرجة الكمية لممحور الفرعى ليا )**(و 

 المحاور الفرعية لالستبيان 
تحقيق عناصر وأسس 

 التصميم
حقيق القيم الجمالية ت

 والتقنية  
يفة والجودة تحقيق الوظ
 في التنفيذ

الجانب االبتكاري 
 لمتصميم

 الجانب االقتصادي

رقم 
 العبارة

رقم  مل االرتباطامع
 العبارة

رقم  مل االرتباطامع
 العبارة

رقم  مل االرتباطامع
 العبارة

رقم  مل االرتباطامع
 العبارة

 مل االرتباطامع

1 0.633)**( 1 0.555)**( 1 0.672)**( 1 0.386)**( 1 0.349)**( 
2 0.712)**( 2 0.868)**( 2 0.194)**( 2 0.316)**( 2 0.630)**( 
3 0.497)**( 3 0.525)**( 3 0.695)**( 3 0.290)**( 3 0.709)**( 
4 0.656)**( 4 0.638)**( 4 0.741)**( 4 0.817)**( 4 0.807)**( 
5 0.676)**( 5 0.689)**( 5 0.297)**( 5 0.613)**( 5 0.600)**( 
6 0.778)**( 6 0.869)**( 6 0.611)**( 6 0.613)**( 6 0.787)**( 
7 0.619)**( 7 0.869)**( 7 0.603)**( 7 0.701)**( 7 0.578)**( 
8 0.619)**( 8 0.581)**( 8 0.768)**( 8 0.838)**( 8 0.875)**( 
9 0.507)**( 9 0.794)**( 9 0.852)**( 9 0.245)**( 9 0.928)**( 

10 0.501)**( 10 0.307)**( 10 0.912)**( 10 0.857)**(  
 0.01)**( جميع المعامالت دالة عند مستوى 
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2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 ةمجلة البحوث في مجاالت التربية النوعي

( أف معامالت اإلرتباط لعبارات المحور االوؿ قد 9يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
ر فى ( مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات  المحو 0.501،  0.633تراوحت بيف )

،  0.555االستبياف ومعامالت اإلرتباط لعبارات المحور الثانى قد تراوحت بيف )
( مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات  المحور فى االستبياف ومعامالت 0.307

( مما يدؿ عمى 0.912،  0.672اإلرتباط لعبارات المحور الثالث قد تراوحت بيف )
ومعامالت اإلرتباط لعبارات المحور  صدؽ وتجانس عبارات  المحور فى االستبياف

( مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات  0.857،  0.386الرابع قد تراوحت بيف )
المحور فى االستبياف ومعامالت اإلرتباط لعبارات المحور الرابع قد تراوحت بيف 

( مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات  المحور فى االستبياف 0.928،  0.349)
 مما يدؿ عمى ثبات االستبياف  0.01حاور االستبياف دالة عند مستوى حيث أف جميع م

 ثبات االستبيان ككل: -2
دقة االختبار فى القياس والمالحظة، وعدـ تناقضو مع   reabilityيقصد بالثبات 

نفسو ، واتساقو واطراده فيما يزودنا بو مف معمومات عمى سموؾ المفحوص ، وىو 
مى المقياس التى تشير الى األداء الفعمى لممفحوص ، وتـ النسبة بيف تبايف الدرجة ع
 حساب الثبات عف طريؽ: 

لمتعرؼ عمى درجة ثبات   Alpha Cronbachمعامل ألفا كرونباخ    -1
 االستبانة وتـ التوصؿ الى الجدوؿ التالي:

 ( معامل ثبات االستبيان وأبعاده المختمفة لمتصميمات المقترحة10جدول )
 الفا كرو نباخ  االنحراف المعياري التباين المتوسط الحسابي

216.52 192.251 13.865 0.935 
( أف استمارة تقييـ المنتجات تتمتع بدرجة ثبات 10يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )

ودرجة التبايف لإلستمارة  216.52عالية حيث بمغ المتوسط الحسابى لإلستمارة 
( وىي 0.935قيمة الفا كرونباخ )وبمغت 13.865واإلنحراؼ المعيارى   192.251

 قيمة ثبات عالية.
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2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 ةمجلة البحوث في مجاالت التربية النوعي

تـ التحقؽ مف صحة الفروض مف خالؿ اختبار تحميؿ التبايف احادي االتجاه باستخداـ 
 وتـ التوصؿ الى الجدوؿ التالي:   Spss v. 25برنامج التحميؿ االحصائي 

بين الفرض األول لمبحث: والذى ينص عمى أنو "توجد فروق ذات داللة إحصائية 
التصميمات المقترحة من مكمالت المالبس فى تحقيق عناصر وأسس التصميم وذلك 

 وفقًا ألراء المحكمين" .
( تقييمات المحكمين لممحور األول من محاور التقييم لمتصميمات 11جدول )

 )تحقيق عناصر وأسس التصميم(المقترحة 
 تحقيق عناصر وأسس التصميم

عبارة التصميمات
10 

عبارة
9 

ةعبار 
8 

عبارة
7 

عبارة
6 

عبارة
5 

عبارة
4 

عبارة
3 

عبارة
2 

عبارة
1 

 1تصميم  71 68 65 67 67 70 70 61 66 71

 2تصميم  69 67 65 65 66 69 69 63 66 71

 3تصميم  75 75 68 69 75 75 73 68 69 73

 4تصميم  59 63 63 62 60 63 63 62 63 66

 5تصميم  68 70 66 66 69 70 68 65 66 70

 6تصميم  63 64 63 60 60 64 64 62 63 68

 7تصميم  63 63 63 59 62 64 64 62 63 67

( متوسط درجات تقيمات المحكميف لممحور األوؿ مف محاور 11رقـ ) الجدوؿ يوضح
 التقييـ 
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2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 ةمجلة البحوث في مجاالت التربية النوعي

( تحميل التباين لمتوسط تقييم التصميمات المقترحة في تحقيق عناصر 12جدول )
 وأسس التصميم

مجموع  التباين المحور
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 الداللة Sig قيمة ف

تحقيق 
عناصر 
وأسس 
 التصميم

دال  0.000 12.749 13 82.686 1074.914 بين المجموعات
عند 
0.01 

داخل 
 المجموعات

1271.200 6.486 196 

 209  2346.114 االجمالي

( وىى قيمة دالة 12.749)( أف قيمة )ؼ( كانت 12يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
( مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات المقترحة  0.01إحصائيًا عند مستوى )

فى تحقيؽ أسس وعناصر التصميـ وفقًا ألراء المحكميف وتـ حساب المتوسطات 
واإلنحرافات المعيارية ومعامؿ جودة التصميمات المقترحة وفقًا ألراء المحكميف 

  .( يبيف ذلؾ13وجدوؿ)

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومعامل الجودة لتقييم التصميمات 13جدول)
المقترحة في المحور االول )تحقيق عناصر وأسس التصميم( من وجية نظر 

 المحكمين

 التصميمات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري معامل الجودة ترتيب المنتجات
 1تصميم  67.6 3.134 90.13% 3
 2تصميم  67 2.449 89.33% 4
 3تصميم  72 3.127 96.00% 1
 4تصميم  62.4 1.897 83.20% 7
 5تصميم  67.8 1.932 90.40% 2
 6تصميم  63.1 2.283 84.13% 5
 7تصميم  63 2.000 84.00% 6
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 ةمجلة البحوث في مجاالت التربية النوعي

( عمى المركز األوؿ حيث 3( حصوؿ التصميـ رقـ )13الجدوؿ السابؽ رقـ ) وضحي
( عمى المركز الثانى 5بينما حصؿ التصميـ رقـ ) %96.00نسبة معامؿ الجودة  

( عمى المركز الثالث 1وحصؿ التصميـ رقـ ) %90.40حيث نسبة معامؿ الجودة 
( عمى المركز السابع 4وحصؿ التصميـ رقـ ) %90.13حيث نسبة معامؿ الجودة 

  %83.20حيث نسبة معامؿ الجودة واألخير 
ات المقترحة فى تحقيق أسس ( يوضح نسبة معامل الجودة لمتصميم6شكل )

 وعناصر التصميم وفقًا ألراء المحكمين

 
الفرض الثانى لمبحث: والذى ينص عمى أنو "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
لمتصميمات المقترحة من مكمالت المالبس فى تحقيق القيم الجمالية والتقنية وذلك 

 وفقًا ألراء المحكمين" .
مين لممحور الثانى من محاور التقييم لمتصميمات ( تقييمات المحك14جدول )

 )تحقيق القيم الجمالية والتقنية( المقترحة

 تحقيق القيم الجمالية والتقنية
عبارة التصميمات

10 
عبارة
9 

عبارة
8 

عبارة
7 

عبارة
6 

عبارة
5 

عبارة
4 

عبارة
3 

عبارة
2 

عبارة
1 

 1تصميم  67 70 64 67 70 67 64 68 69 71
 2تصميم  64 66 61 65 69 64 62 66 69 67
 3تصميم  70 74 64 67 75 74 69 73 73 73
 4تصميم  64 58 56 58 62 60 57 59 65 60
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 ةمجلة البحوث في مجاالت التربية النوعي

 5تصميم  63 66 60 64 69 66 65 65 68 65
 6تصميم  59 57 56 59 64 56 59 59 67 57
 7تصميم  60 56 57 60 66 57 60 60 66 57

جات تقيمات المحكميف لممحور الثانى ( متوسط در 14يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
 مف محاور التقييـ 

( تحميل التباين لمتوسط تقييم التصميمات المقترحة في تحقيق القيم 15جدول )
 الجمالية والتقنية

مجموع  التباين المحور
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 الداللة Sig قيمة ف

تحقيق 
القيم 

الجمالية 
 والتقنية

دال  0.000 20.940 13 142.623 1854.095 موعاتبين المج
عند 
0.01 

داخل 
 المجموعات

1334.933 6.811 196 

 209  3189.029 االجمالي

( وىى قيمة دالة 20.940( أف قيمة )ؼ( كانت )15يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
قترحة  ( مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات الم0.01إحصائيًا عند مستوى )

فى تحقيؽ أسس القيـ الجمالية والتقنية وفقًا ألراء المحكميف وتـ حساب المتوسطات 
واإلنحرافات المعيارية ومعامؿ جودة التصميمات المقترحة وفقًا ألراء المحكميف 

 ( يبيف ذلؾ. 16وجدوؿ)
( المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومعامل الجودة لتقييم التصميمات 16جدول)
رحة في المحور الثانى )تحقيق القيم الجمالية والتقنية( من وجية نظر المقت

 المحكمين
 التصميمات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري معامل الجودة ترتيب المنتجات

 1تصميم  67.7 2.406 90.27% 2
 2تصميم  65.3 2.669 87.07% 3
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 3تصميم  71.2 3.584 94.93% 1
 4ميم تص 59.9 2.961 79.87% 6
 5تصميم  65.1 2.514 86.80% 4
 6تصميم  59.3 3.561 79.07% 7
 7تصميم  61.6 3.502 82.13% 5

( عمى المركز األوؿ 3( حصوؿ التصميـ رقـ )16يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
( عمى المركز 1بينما حصؿ التصميـ رقـ ) %94.93حيث نسبة معامؿ الجودة  

( عمى المركز 2وحصؿ التصميـ رقـ )  %90.27دة الثانى حيث نسبة معامؿ الجو 
( عمى المركز 5وحصؿ التصميـ رقـ ) %87.07الثالث حيث نسبة معامؿ الجودة 
( عمى المركز 7وحصؿ التصميـ رقـ )  %86.80الرابع حيث نسبة معامؿ الجودة 

( عمى المركز 4وحصؿ التصميـ رقـ )  %82.13الخامس حيث نسبة معامؿ الجودة 
( عمى المركز 6وحصؿ التصميـ رقـ )  %79.87حيث نسبة معامؿ الجودة السادس 
   %79.07حيث نسبة معامؿ الجودة واألخير  السابع 
( يوضح نسبة معامل الجودة لمتصميمات المقترحة فى تحقيق القيم الجمالية 7شكل )

  والتقنية وفقًا ألراء المحكمين

 
وجد فروق ذات داللة إحصائية بين الفرض الثالث لمبحث: والذى ينص عمى أنو "ت

التصميمات المقترحة من مكمالت المالبس فى تحقيق الوظيفة والجودة فى التنفيذ 
 والخامة وذلك  وفقًا ألراء المحكمين" .
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 ةمجلة البحوث في مجاالت التربية النوعي

( تقييمات المحكمين لممحور الثالث  من محاور التقييم لمتصميمات 17جدول )
 لخامة()تحقيق الوظيفة والجودة فى التنفيذ وا المقترحة

 تحقيق الوظيفة والجودة في التنفيذ والخامة
عبارة التصميمات

10 
عبارة
9 

عبارة
8 

عبارة
7 

عبارة
6 

عبارة
5 

عبارة
4 

عبارة
3 

عبارة
2 

عبارة
1 

 1تصميم  68 67 65 60 70 70 67 70 63 72
 2تصميم  65 65 64 58 69 67 65 71 62 70
 3تصميم  72 70 75 67 74 72 63 69 67 68
 4تصميم  58 60 61 59 61 62 62 70 65 63
 5تصميم  64 66 68 59 70 67 62 71 63 69
 6تصميم  58 63 60 54 65 60 62 71 59 65
 7تصميم  57 63 60 54 65 59 63 70 57 65

( متوسط درجات تقيمات المحكميف لممحور الثالث مف محاور 17رقـ ) الجدوؿ  يوضح
  التقييـ

وسط تقييم التصميمات المقترحة في تحقيق الوظيفة جدول )( تحميل التباين لمت
 والجودة فى التنفيذ والخامة

مجموع  التباين المحور
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 الداللة Sig قيمة ف

تحقيق 
الوظيفة 

والجودة في 
التنفيذ 

 والخامة  

بين 
 المجموعات

دال  0.000 16.402 13 73.425 954.526
عند 
ل داخ 0.01

 المجموعات
872.929 4.477 196 

 209  1827.455 االجمالي

( وىى قيمة 1827.455( أف قيمة )ؼ( كانت )17يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
( مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات 0.01دالة إحصائيًا عند مستوى )
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 ةمجلة البحوث في مجاالت التربية النوعي

ألراء المحكميف وتـ  المقترحة  فى تحقيؽ الوظيفة والجودة فى التنفيذ والخامة وفقاً 
 ات المقترحة حساب المتوسطات واإلنحرافات المعيارية ومعامؿ جودة التصميم

 ( يبيف ذلؾ18وجدوؿ)

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومعامل الجودة لتقييم التصميمات 18جدول)
المقترحة في المحور الثالث )تحقيق الوظيفة والجودة فى التنفيذ والخامة  ( من 

 ية نظر المحكمينوج
االنحراف  معامل الجودة ترتيب المنتجات

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

 التصميمات

 1تصميم  67.2 3.676 89.60% 2
 2تصميم  65.6 3.893 87.47% 4
 3تصميم  69.7 3.653 92.93% 1
 4تصميم  62.1 3.414 82.80% 5
 5تصميم  65.9 3.843 87.87% 3
 6ميم تص 61.7 4.668 82.27% 6
 7تصميم  61.3 4.785 81.73% 7

( عمى المركز األوؿ حيث 3( حصوؿ التصميـ رقـ )18يبيف الجدوؿ السابؽ رقـ )
( عمى المركز الثانى 1بينما حصؿ التصميـ رقـ ) %92.93نسبة معامؿ الجودة  

( عمى المركز الثالث 5وحصؿ التصميـ رقـ )  %89.60حيث نسبة معامؿ الجودة 
( عمى 7وحصؿ التصميـ رقـ )  %82.27 %87.87امؿ الجودة حيث نسبة مع
  %81.73حيث نسبة معامؿ الجودة واألخير المركز السابع 
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 ةمجلة البحوث في مجاالت التربية النوعي

( يوضح نسبة معامل الجودة لمتصميمات المقترحة فى تحقيق الوظيفة 8شكل )
  والجودة فى التنفيذ والخامة وفقًا ألراء المحكمين

 
اللة إحصائية بين التصميمات المقترحة "توجد فروق ذات د الخامس لمبحث: الفرض

من مكمالت المالبس فى تحقيق الجانب اإلبتكارى لمتصميم وذلك وفقًا ألراء 
 المحكمين" 

( تقييمات المحكمين لممحور الرابع )تحقيق الجانب اإلبتكارى( من محاور 19جدول )
 التقييم لمتصميمات المقترحة

 تحقيق الجانب االبتكاري لمتصميم
عبارة اتالتصميم

10 
عبارة
9 

عبارة
8 

عبارة
7 

عبارة
6 

عبارة
5 

عبارة
4 

عبارة
3 

عبارة
2 

عبارة
1 

 1تصميم  71 73 60 65 70 68 63 58 70 69
 2تصميم  72 73 61 65 66 68 61 57 67 68
 3تصميم  73 72 63 68 75 72 67 68 75 70
 4تصميم  68 70 66 63 60 62 61 56 58 65
 5تصميم  70 72 63 66 65 69 60 59 67 68
 6تصميم  69 69 63 64 57 67 57 53 59 66
 7تصميم  70 70 62 63 57 66 56 52 60 69
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 ةمجلة البحوث في مجاالت التربية النوعي

( متوسط درجات تقيمات المحكميف لممحور الرابع 19يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
 مف محاور التقييـ 

( تحميل التباين لمتوسط تقييم المنتجات المنفذة في تحقيق تحقيق 20جدول )
 جانب اإلبتكارىال

مجموع  التباين المحور
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 الداللة Sig قيمة ف

الجانب 
االبتكاري 
 لمتصميم

دال  0.000 13.782 13 55.174 717.257 بين المجموعات
عند 
0.01 

داخل 
 المجموعات

784.667 4.003 196 

 209  1501.924 االجمالي

( وىى قيمة 1501.924( أف قيمة )ؼ( كانت )20السابؽ رقـ ) يتضح مف الجدوؿ
( مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات 0.01دالة إحصائيًا عند مستوى )

المقترحة  فى تحقيؽ الجانب اإلبتكارى وفقًا ألراء المحكميف وتـ حساب المتوسطات 
ألراء المحكميف واإلنحرافات المعيارية ومعامؿ جودة التصميمات المقترحة وفقًا 

 ( يبيف ذلؾ.. 21وجدوؿ)
( المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومعامل الجودة لتقييم التصميمات 21جدول)

 اإلبتكارى(  المقترحة في المحور الرابع ) تحقيق الجانب
 التصميمات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري معامل الجودة ترتيب المنتجات

 1صميم ت 66.7 4.990 88.93% 2
 2تصميم  65.8 5.007 87.73% 4
 3تصميم  70.3 3.831 93.73% 1
 4تصميم  62.9 4.408 83.87% 5
 5تصميم  65.9 4.228 87.87% 3
 6تصميم  62.4 5.602 83.20% 7
 7تصميم  62.5 6.294 83.33% 6
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( عمى المركز األوؿ 3( حصوؿ التصميـ رقـ )21يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
( عمى المركز 1بينما حصؿ التصميـ رقـ ) %93.73سبة معامؿ الجودة  حيث ن

( عمى المركز 5وحصؿ التصميـ رقـ )  %88.93الثانى حيث نسبة معامؿ الجودة 
( عمى المركز 2وحصؿ التصميـ رقـ )  %87.87الثالث حيث نسبة معامؿ الجودة 
( عمى المركز 4وحصؿ التصميـ رقـ )  %87.73الرابع حيث نسبة معامؿ الجودة 

( عمى المركز 7وحصؿ التصميـ رقـ )%83.87 الخامس حيث نسبة معامؿ الجودة 
( عمى المركز 6وحصؿ ا التصميـ رقـ )  %83.33السادس حيث نسبة معامؿ الجودة 
  %83.20السابع حيث نسبة معامؿ الجودة 

( يوضح نسبة معامل الجودة لمتصميمات المقترحة فى تحقيق الجانب 9شكل )
  إلبتكارى وفقًا ألراء المحكمينا

 
الفرض السادس لمبحث: والذى ينص عمى أنو "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
التصميمات المقترحة من مكمالت المالبس فى تحقيق الجانب اإلقتصادى وذلك وفقًا 

 "ألراء المحكمين
ميمات ( تقييمات المحكمين لممحور الخامس من محاور التقييم لمتص22جدول )

 )تحقيق الجانب اإلقتصادى(المقترحة 
 تحقيق الجانب االقتصادي

 لتصميماتا
 1عبارة 2عبارة 3عبارة 4عبارة 5عبارة 6عبارة 7عبارة 8عبارة 9عبارة
 1تصميم  70 70 68 68 60 70 69 70 66
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( متوسط درجات تقيمات المحكميف لممحور 22يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
 الخامس مف محاور التقييـ لمتصميمات المقترحة 

حميل التباين لمتوسط تقييم التصميمات المقترحة في تحقيق تحقيق ( ت23جدول )
 الجانب االقتصادى فى التصميم

مجموع  التباين المحور
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 الداللة Sig قيمة ف درجة الحرية

الجانب 
 االقتصادي

دال عند  0.000 5.498 13 25.483 331.281 بين المجموعات
داخل  0.01

 المجموعات
908.533 4.635 196 

 209  1239.814 االجمالي

( وىى قيمة دالة 5.498( أف قيمة )ؼ( كانت )23يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
( مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات المقترحة  0.01إحصائيًا عند مستوى )

ب فى تحقيؽ أسس تحقيؽ الجانب اإلقتصادى وفقًا ألراء المحكميف وتـ حسا
المتوسطات واإلنحرافات المعيارية ومعامؿ جودة التصميمات المقترحة وفقًا ألراء 

 ( يبيف ذلؾ. 24المحكميف وجدوؿ)
 
 
 

 2تصميم  71 67 67 66 61 70 69 70 64
 3تصميم  68 69 72 74 67 73 70 73 68
 4تصميم  69 65 62 61 61 65 68 69 66
 5تصميم  69 65 69 67 64 70 69 69 67
 6تصميم  71 63 63 61 62 68 67 68 61
 7تصميم  72 63 62 60 60 68 68 68 62
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( المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومعامل الجودة لتقييم التصميمات 24جدول)
المقترحة في المحور الخامس ) تحقيق الجانب االقتصادى( من وجية نظر 

 المحكمين
 التصميمات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري معامل الجودة ب المنتجاتترتي

 1تصميم  67.89 3.257 90.52% 2
 2تصميم  67.22 3.232 89.63% 4
 3تصميم  70.44 2.603 93.93% 1
 4تصميم  65.11 3.219 86.81% 5
 5تصميم  67.67 2.062 90.22% 3
 6تصميم  64.89 3.655 86.52% 6
 7تصميم  64.78 4.295 86.37% 7

( عمى المركز األوؿ حيث 3( حصوؿ التصميـ رقـ )24يوضح الجدوؿ السابؽ رقـ )
( عمى المركز الثانى 1بينما حصؿ التصميـ رقـ ) %93.93نسبة معامؿ الجودة  

( عمى المركز الثالث 5وحصؿ التصميـ رقـ )  %90.52حيث نسبة معامؿ الجودة 
( عمى المركز الرابع 2وحصؿ التصميـ رقـ )  %90.22حيث نسبة معامؿ الجودة 
( عمى المركز الخامس 4وحصؿ التصميـ رقـ )  %89.63حيث نسبة معامؿ الجودة 
( عمى المركز السادس 6وحصؿ التصميـ رقـ )%86.81 حيث نسبة معامؿ الجودة 

سبة ( عمى المركز السابع حيث ن7وحصل التصميم رقم )  %86.52الجودة  حيث نسبة معامؿ
 %86.37معامل الجودة 

( يوضح نسبة معامل الجودة لمتصميمات المقترحة فى تحقيق الجانب 10شكل )
 االقتصادى وفقًا ألراء المحكمين
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الفرض السابع لمبحث: والذى ينص عمى أنو "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

كل وفقًا ألراء التصميمات المقترحة من مكمالت المالبس فى تحقيق محاور التقييم ك
 المحكمين 
( تحميل التباين لمتوسط تقييم التصميمات المقترحة فى تحقيق جوانب 25جدول )

 التقييم ككل وفقًا ألراء المحكمين 
مجموع  التباين المحاور

 المربعات
متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 الداللة Sig قيمة ف

اجمالى 
المحاور 
 الخمسة

دال  0.000 19.701 13 1746.367 22702.768 بين المجموعات
عند 
01.0 

داخل 
 المجموعات

17285.424 88.643 196 

 209  39988.191 االجمالي

(أنو توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى 25يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
بيف بيف المنتجات المنفذة في تحقيؽ جوانب التقييـ ككؿ وفقًا ألراء  0.01ثقة 
 (.19.701كميف حيث قيمة )ؼ( كانت )المح

وتـ حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومعامؿ الجودة لتقييـ التصميمات 
 ( يوضح ذلؾ.26المقترحة وفقًا ألراء المحكميف وجدوؿ )
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( المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومعامل الجودة لتقييم التصميمات 26جدول)
 تقييم ككل( وفقًا ألراء المحكمينالمقترحة فى ) تحقيق جوانب ال

 التصميمات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري معامل الجودة ترتيب المنتجات

 1تصميم  69.37 1.01 92.49% 2

 2تصميم  66.47 1.20 88.63% 3

 3تصميم  70.73 0.89 94.30% 1

 4تصميم  66.18 0.87 88.25% 4

 5تصميم  62.48 1.86 83.31% 5

 6تصميم  62.28 2.04 83.04% 7

 7تصميم  62.30 1.83 83.06% 6

( عمى المركز األوؿ 3( حصوؿ التصميـ رقـ )26يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
( عمى المركز 1بينما حصؿ التصميـ رقـ ) %94.30حيث نسبة معامؿ الجودة  

 ( عمى المركز3وحصؿ التصميـ رقـ )  %92.49الثانى حيث نسبة معامؿ الجودة 
( عمى المركز 4وحصؿ التصميـ رقـ )  %88.63الثالث حيث نسبة معامؿ الجودة 
( عمى المركز 5وحصؿ التصميـ رقـ )  %88.25الرابع حيث نسبة معامؿ الجودة 

( عمى المركز 7وحصؿ التصميـ رقـ )%83.31 الخامس حيث نسبة معامؿ الجودة 
( عمى المركز 6رقـ ) وحصؿ التصميـ  %83.06السادس حيث نسبة معامؿ الجودة 
 %83.04السابع حيث نسبة معامؿ الجودة 
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( يوضح نسبة معامل الجودة لمتصميمات المقترحة فى تحقيق جوانب 11شكل )
 التقييم )ككل( وفقًا ألراء المحكمين

 
( قيمة المتوسط الحسابى 11( والشكؿ رقـ )26يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
ودة والترتيب مف ترجمة استخداـ التطريز البرازيمى فى واالنحراؼ المعيارى ومعامؿ الج

زخرفة مكمالت المالبس المنفذة بالكروشية  مف وجية نظر المحكميف فيما يتعمؽ 
بتصميمات الدراسة حيث كاف تقييـ التصميمات مجمعة مف وجية نظر المحكميف 

النسبة )مرتفعة( وكاف التصميـ الثالث فى الترتيب قد حصؿ عمى المركز األوؿ ب
  0.89وانحراؼ معيارى  70.73لمتصميمات المنفذة حيث جاء بمتوسط حسابى بمغ 

بينما حصؿ التصميـ األوؿ فى الترتيب عمى المركز  %94.30ومعامؿ الجودة  بنسبة 
وانحراؼ  69.37الثانى بالنسبة لمتصميمات المنفذة حيث جاء بمتوسط حسابى بمغ 

وحصؿ التصميـ الثانى فى الترتيب  %92.49ومعامؿ الجودة  بنسبة  1.01معيارى 
 66.47عمى المركز الثالث بالنسبة لمتصميمات المنفذة حيث جاء بمتوسط حسابى بمغ 

 %92.49ومعامؿ الجودة  بنسبة  1.20وانحراؼ معيارى 
وجاء التصميـ السادس القبؿ %88.63, عمى المركز الثانى حيث نسبة معامؿ الجودة 

المركز السابع واألخير بالنسبة لمتصميمات المنفذة حيث جاء األخير فى الترتيب فى 
ومعامؿ الجودة  بنسبة  2.04وانحراؼ معيارى  62.28بمتوسط حسابى بمغ 

83.04%  
وجود فروؽ فى درجات معامؿ الجودة فى تصميمات الدراسة يرجع الى  وتفسر الباحثة

تيار التصميمات بالنسبة لتحقيؽ أسس وعناصر التصميـ يرجع الى الدقة فى اخ
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وتحقيقيا لجميع عناصر وأسس التصميـ ،وبالنسبة لمقيـ الجمالية والتقنية لمتصميـ 
المطرز اختالؼ درجة الثبات لمغرز المنفذ بيا التصميـ وضقتيا ووضوحيا ،وبالنسبة 

لمجانب الوظيفى والجودة فى التنفيذ لمتصميمات المقترحة يرجع الى اختالؼ 
لمستخدمة ومالئمة الشكؿ والتصميـ مع الزخرفة وتحقيؽ التصميمات والزخرفة ا

متطمبات االستخداـ الوظيفى المنفذة مف أجميا ،وبالنسبة لمجانب اإلبتكارى لمتصميمات 
المنفذة يرجع ترجمة تقنيات تنفيذ غرز التطريز البرازيمى وتناوؿ المكمالت تطبيقًا مبتكرًا 

قتصادى يرجع الى مالئمة التصميمات يحقؽ التنوع والتجديد ،وبالنسبة لمجانب اال
ودراسة  ,(2016إنجى صبري: كؿ مف ) مع دراسة وىذا يتفقالمنفذة لمتكمفة النيائية ،

وجود فروؽ ذات داللة  (2015)أم محمد جابر: ودراسة  ,(2017)غادة رفعت: 
 احصائية بيف متوسطات درجات المحكميف لتقييـ القطع المنفذة.

 توصيات البحث 
بحث بزيادة التأمؿ فى استحداث طرؽ جديدة لزخرفة مكمالت المالبس يوصى ال -

 بما يتناسب مع العصر الحديث.

االىتماـ بدراسة التطريز البرازيمى واالستفادة منو فى تطبيقات أخرى مختمفة برؤى  -
 حديثة.

ضرورة االىتماـ بالدراسات التى تناولت التطريز البرازيمى عمى المستوى المحمى  -
 .والعالمى

 المراجع 
"االستفادة مف ماكينة التريكو (: 2018.أمانى مصطفى إبراىيـ خمؼ )  -1

، مجمة بحوث المستطيمة فى عمؿ أشرطة تستخدـ كمكمالت متصمة لممالبس"
 ، أبريؿ .16التربية النوعية، العدد 

الطبعة األولى، مكتبة ابف  موسوعة فف التطريز"،(: "2009إبراىيـ مرزوؽ )  -2
 شر والتوزيع ، القاىرة.سينا لمطبع والن
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االمكانيات الفنية السموب التطريز المجسـ (: "2015اـ محمد جابر السيد ) -3
مجمة كمية االقتصاد المنزلى، جامعة  )البرازيمى( الثراء مجاؿ مكمالت المالبس "،

 المنوفية، أبريؿ .
(: "إثراء القيـ الجمالية 2019أمؿ عبد السميع مأموف ، رشا عباس الجوىرى ) -4

" ، مجمة بحوث الفنية لمكمالت المالبس بدمج أسموبى المكرمية والنسيج اليدوىو 
 ، يناير .3التربية النوعية، العدد 

تأثير إختالؼ نوع غرز التطريز (: "2016إنجى صبرى عبد القوى عبد السالـ ) -5
" مجمة اإلقتصاد المنزلى، مجمد البرازيمى )المجسـ( عمى مظيرية أقمشة القطيفة

 دد الرابع.الع – 26

"االستفادة مف جمود حقائب (: 2013إيناس عادؿ الفواخري، ومروة ياسيف حممي ) -6
"، بحث اليد المستخدمة في إثراء جماليات المفروشات المنزلية بتقنيات مختمفة

منشور بالمؤتمر الدولي األوؿ لالقتصاد المنزلي، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة 
 حمواف.

"أسموب الكروشية كمدخؿ إلثراء (: 2016عبد الرحيـ )إيناس عصمت عبد اهلل  -7
، المؤتمر الدولى الرابع لكمية مكمالت المالبس بما يخدـ الصناعات الصغيرة"

 –أنتاج  –تصميـ  -الفنوف التطبيقية، عنواف المؤتمر الفنوف التطبيقية ) إبداع 
 تنافسية(، جامعة حمواف.

الشكاؿ والتراكيب النسجية فى القيـ الفنية ل(: "2017ايو محمود مصطفى ) -8
"، رسالة التراث الشعبى المصرى القديـ كمصدر الثراء مكمالت المالبس

 ماجستير ، كمية االقتصاد المنزلى ، جامعة حمواف .

 "، دار رأس الطباعة، القاىرة"األشغاؿ الفنية(: 2005ثرياعبد الرسوؿ ) -9
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لعربية األولى، دار "، الطبعة االكروشية فف وصناعو(: " 2011جاف ايتوف )  -10
 الفاروؽ لمنشر والترجمة، الجيزة .

وحدة تعميمية فى التطريز البرازيمى (: "2017رجاء مصطفى محمد حسف ) -11
، مجمة بحوث التربية لتعزيز معارؼ وميارات طالب شعبة االقتصاد المنزلى"

 النوعي، ابريؿ .
بس لطالب "منيج مقترح لمادة مكمالت المال(: 2004رشا فواز عبد العاؿ ) -12

رسالة ماجستير ،  الفرقة الرابعة شعبة مالبس ونسيج ، كمية اإلقتصاد المنزلى"،
 كمية اإلقتصاد المنزلى ، جامعة حمواف

"، الطبعة "االتجاىات الممبسية لمشباب(: 2002زينب عبد الحفيظ فرغمى ) -13
 األولى، دار الفكر العربي، القاىرة .

بد(: 2014سو وايتنج ) -14 " ،الطبعة الثانية، ترجمة اع وصناعو"الكروشيو فف وا 
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