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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
اإلستفادة من بعض تقنيات التطريز والكروشيو إلثراء جودة الجاكيت النسائى
المعاصر

ا.د/غادة عبدالفتاح ،ا.م.د/عواطف بييج ،ا/إيريني إدوار

ممخص البحث:

ييدف البحث الحالى إلى تقديم مقترحات تصميمية مستميمة من زخارف الفن

الفرعوني بإستخدام أسموب الدمج بين بعض تقنيات التطريز والكروشية إلثراء القيم

الجمالية والوظيفية لتصميمات الجاكيت النسائي والتعبير عن اليوية المصرية بشكل
معاصر ،والتعرف عمى أراء المتخصصين والمستيمكات وأصحاب محالت بيع

المالبس لتمك التصميمات ،وتم إستحداث( )5وحدات زخرفية مقتبسة من الفن

الفرعوني ،ثم توظيف تمك الوحدات وتك اررتيا عمى األفكار التصميمية لـعدد()15
تصميم لمجاكيت النسائي ،وتم التقييم من قبل األساتذة المتخصصين فى مجال

المالبس والنسيج ،وبعد تقييم التصميمات المقترحة ومعالجة البيانات إحصائياً تم

التوصل إلى نجاح الوحدات المستحدثة بإستخدام أسموب الدمج بين تقنيات التطريز
والكروشية فى إثراء القيم الجمالية والوظيفية لتصميمات الجاكيت النسائي وتأصيل

اليوية المصرية فى ضوء آراء المحكمين وتحقق جوانب التقييم ،وتم التوصل إلى

أن الجاكيت رقم( )2ىو أفضل التصميمات فى توظيف الوحدات المستحدثة عمييا

وفقاً آلراء المحكمين بنسبة  ،%98.67يميو الجاكيت رقم( )3 ،11بنسبة

 ،%96.00ثم الجاكيت رقم( )10 ،12بنسبة  ،%95.80وتم تنفيذ الجاكيت

رقم( )2والذى حقق أعمى نسبة وفقاً لمنتائج وآراء المحكمين ،حيث تم تنفيذ الوحدات
المستحدثة عمى الجاكيت بإستخدام تقنية الكروشية ،تقديم مجموعة من التوصيات
ومقترحات ببحوث مستقبمية إلمكانية تأصيل التراث الفرعوني ومزجو بسمات

الموضة الحديثة لتحقيق األصالة والمعاصرة واتاحة مصدر فنى وتطبيقى فريد
إلثراء جماليات تصميم األزياء النسائية ،كما اتبع البحث المنيج الوصفى التجريبى

والتحميمى.

الكممات المفتاحية :جقنيات ،الحطزيز ،الكزوشيه ،الجاكيث النسائى ،المعاصز.
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
Benefit from Embroidery and Crochet Techniques to
Enrich Quality of Modern Women's Jacket
Prof. Ghada Abdel Fatah, Assist.Prof. Awatif Bahig, Ereny
Edwar
Abstract: The current research aims to introduce suggested
designs inspired by motifs of Pharaonic art by using merging
techniques between Embroidery and Crochet styles. That
technique enriches aesthetic and functional values for Women
Jacket designs while emphasising the Egyptian identity in a
modern form. It also evaluates acceptance of professionals,
consumers, and retailers. In its quest to fulfil its main
objectives, the research followed a descriptive and empirical
approaches. That included preparation of “5” units that are
inspired by Pharaonic motifs. These units were utilized and
repeated the design ideas for “51” Women Jacket designs.
Using opinion surveys, these designs were evaluated by
Specialized professors, consumers, and retailers. After
evaluating the proposed designs and statistically evaluating the
data, it was found successful to use the newly proposed units
that uses the merging technique between Embroidery and
Crochet in enriching the values of attractiveness and
practicality for Women’s Jacket designs while emphasising the
Egyptian identity in light of the surveyed teams while ensuring
bases for their opinions. It was found that jacket “2” has the
best design in utilizing the newly used units, according to
surveyed opinions, with a relative weight of(98.67) followed
by jackets(3 and 11) with relative weight of(96.00). Jackets(10
and 12) followed in ranking with relative weight of(95.80).
Jacket(2) with the highest relative ranking was implemented.
Newly proposed units were implemented using Crochet
Keywords: Technique, Embroidery, Crochet, Women’s
Jacket، Modern
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
المقدمة والدراسات السابقةIntroduction and Previous Studies :

يوجد إرتباط بين مفيومي التصميم واإلبداع ،ويعتمد فن التصميم عمي

اإلبداع واإلبتكار وادخال أفكار جديدة وتنظيم العالقات التشكيمية والجمالية

المنشودة لجسم معين مراد التصميم لو مع استخدام األقمشة واألكسسوارات والكمف،
وىو من الفنون التي ليا أسس عممية وقواعد وأصول ،كما ’تشكل مالبس النساء

الخارجية قوة ذات تأثير في سرعة تغير الموضة ،والتي تحتاج إلي إستحداث

أشكال متنوعة وتطوير مستمر ،لكي يحقق التميز الذي تسعى لو النساء وأيضا
الراحة في االستخدام حيث تضمن لو العمل بأقل جيد وأكبر قدر من الراحة

واألمان في اإلستخدام وىذا اليدف األسمى لتصميم المالبس بإختالف أنواعيا
ووظائفيا(ىاجر أحمد. Rona Cran (2014)،)2018 ،

تمكنت داليا حسني( )2011من تصميم محتوى إلكتروني في ضوء معايير

جودة المحتوى اإللكتروني لصفحة الويب لمكشف عن أوجو التشابو واالختالف في
داللة الرمز اآلدمي في الفن المصري قديماً وحديثاً ،وذكرت أن الرموز التشكيمية

عند الفنان المصري تعبر عن فكره وعقيدتو ،وىذه ىي داللة الرمز اآلدمي ،وأكدت

جميمة مصطفى وآخرون( )2014عمى استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة في

عمل وحدات زخرفية مستوحاه من الفن الفرعوني واستخالص المعالجات والتقنيات
التي تتالئم مع الوحدات الفرعونية القديمة لمحصول عمى منتج فني جديد يحمل

طابع األصالة والمعاصرة ،وتحديد اوجو اإلستفادة من ىذه التقنيات في إثراء الموحة

الزخرفية ،وأشارت رشا وجدي ووديان طمعت(Chen, Y., Li, M. )2016

) M(2018إلى أىمية المخزون الحضاري المتمثل في زخارف العمارة النوبية
وتوظيفيا إلبتكار تصميمات زخرفية إلثراء التصميم واألزياء وقطاع السياحة تحقق

مجموعة من معايير الموضة االخالقية التي تدعم البعد االجتماعي والبيئي ،وىدفت

عصمت محمد( )2016إلى التحدث عن الرمزية في بنية تكوين الموضوعات

الجنائزية في الفن الفرعوني .وسعى إلى التعرف عمى طرق معالجة الموضوعات

الجنائزية في الفن المصري القديم ،وقدمت مي سعيد وصفاء محمد( )2020بعض
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التصميمات الزخرفية المستميمة من الزخارف الفرعونية واإلسالمية ووظفتيا فى

إثراء الساري اليندي بطابع مصرى ،ووظف مدحت محمد وحنان محمد()2016

ونجالء عبد المجيد( )2016الوحدات الزخرفية الشعبية المصرية في تصميم أزياء
نسائية تجمع بين األصالة والمعاصرة وحققت قبول "المتخصصين والمنتجين

والمستيمكات" ،واستخدمت رشا وجدي ووديان طمعت( )2016أسموب الدمج بين

المالبس النسائية لمقدماء المصريين وزخارف العمارة النوبية لتصميم مالبس

عصرية تساىم في تأصيل اليوية المصرية ،واستخدمت نجوى شكري ومدحت
محمد وآخرون( )2021التشكيل عمي المانيكان إلعداد تصميمات نسائية معاصرة

مستوحاه من التراث النوبي.

لقد احتل فن الكروشية مكانة ىامة داخل كل منزل حيث انو يعتبر من أىم

الحرف اليدوية القديمة ،وىناك انواع كثيرة من الغرز وأساليب حديثة في التنفيذ،
وقد عرف فن الكروشية منذ بداية القرن الثامن عشر حيث عثر عمى بعض صور

لممالبس والمنسوجات يدخل فييا غرز بالكروشية مروة حسن ( ،)2017ويعتبر
التطريز من المكمالت الثابتة لممنسوج سواء أثناء التصنيع أو بعد االنتياء منو

وذلك إلضافة قيمة جمالية كبيرة ويجب استخدام خيوط التطريز المتماثمة مع نوع

القماش وذلك لتجنب انكماش الخيوط خاصة الطبيعية (غادة عبد الفتاح،

(Lila Elgharbawy,2020) ،)2018

أشارت أسميان إسماعيل( )2015إلى التجديد في مالبس السيرة

لمسيدات بخمق تصميمات جديدة مبتكرة من خالل اضافة التطريز بغرز الكروشية

مع التطريز اليدوي عمى مالبس السيرة ،وقامت عواطف بييج( )2019بتحميل
بعض متغيرات تقنية التطريز اليدوي ومدى تأثيره في إثراء القيم الجمالية ألربطة
عنق تتماشى مع الطابع المصري ومتطمبات العصر والموضة ،وتمكنت بسمة عبد

المنصف( )2021من إبتكار تصميمات معاصرة من الحقائب النسائية بالدمج بين
الكروشية و التطريز السيناوي كما ساىمت في تمكين المرأة المعيمة ودمجيا في

سوق العمل ،وأضافت صافيناز أحمد وآخرون( )2021وحدات زخرفية جديدة
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لتنمية ميارات فن الكروشية بتقنية  ،c2cوتمكنت رشا عباس( )2015من
اإلستفادة من الكروشية في إنتاج مكمالت منفصمة لخدمة الصناعات الصغيرة،
ووظفت غادة عبد الفتاح( )2019برنامج تدريبي لمواكبة التطور التكنولوجي
اليائل في الوسائط الفائقة لخدمة المشزوعات الصغيزة ،وقامت أم محمد

جابر( )2020بإعداد برنامج تدريبي عن التطريز بشرائط الستان وتوظيفيا إلثراء
المفروشات والصناعات الصغيرة.

التعميق العام عمى الدراسات السابقة :بإستعراض الدراسات السابقة أكدت معظم

نتائجيا عمى أن الفن المصري والتقنيات المختمفة يعدا من المصادر الخصبة

لإلليام لتصميم األزياء ،ونظ اًر ألىمية تصميم مالبس عصرية ذات طابع مصرى

تمبي إحتياجات المرأة من المالبس الخارجية ،وحاجتيا لمتغيير المستمر لظيورىا
بمظير الئق جذاب ومميز) Amany Hussein(2018وأحمد رمزى

وآخرون( ،)2018تطمب ذلك استخدام أسموب لمدمج بين الفنون المختمفة
إلستحداث تصميمات زخرفية وتوظيفيا إلنتاج أزياء تجمع بين األصالة والمعاصرة

برؤية جديدة وتساىم فى تأصيل اليوية المصرية ،لذا جاء البحث بعنوان(األستفادة
من بعض تقنيات التطريز والكروشيو إلثراء جودة الجاكيت النسائى المعاصر).
مشكمة البحثStatement of the Problem :

تعد المالبس أحد الفنون التطبيقية التي تتأثر بكل جديد من التقنيات

واألساليب الحديثة ،فتتأثر بالفنون المختمفة القديمة والحديثة ،وبما أن التراث

يتعرض لمخاطر اجتياح العولمة الثقافية ليويات الشعوب ،فمن الضرورى الحفاظ
ّ
عميو وحمايتو من اإلندثار ودراسة مکوناتو واإلتجاه إلى مزجو بروح العصر،
باإلضافة إلى القيم الجمالية والوظيفية التي تزخر بيا الفنون القديمة والحديثة،

فتوجو البحث الحالي لمدمج بين الفنون والتقنيات لتحقيق األصالة والمعاصرة ورفع

مستوى الذوق الفني في األزياء النسائية والتأكيد عمى اليوية المصرية وتأصيميا،
ومما سبق تتضح مشكمة البحث في التساؤالت اآلتية:
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 كيف يمكن إستميام وحدات مستحدثة من الفن الفرعوني تجمع بين األصالة
والمعاصرة؟

 كيف يمكن توظيف تقنيات التطريز والكروشية إلثراء القيم الجمالية والوظيفية
لألزياء والمالبس النسائية؟

 كيف يمكن أن تساىم األزياء النسائية المنفذة (الجاكيت) في تأصيل اليوية واثراء
جماليات الطابع المصرى المعاصر؟

 ماىي آراء المتخصصين في إمكانية توظيف تقنيات التطريز والكروشية عمى
تصميمات األزياء المقترحة؟

أىداف البحثObjectives :

 المزج بين األصالة والحداثة من خالل إبتكار تصميمات معاصرة مستوحاه من الفن
الفرعوني.

 األستفادة من أسموب الدمج بين التطريز والكروشية كمصدر خصب إلليام المصمم
والفنان لتصميم أزياء نسائية معاصرة.

 قياس مدى نجاح توظيف الوحدات المستحدثة عمى األزياء النسائية المقترحة من
خالل التعرف عمى آراء المتخصصين.

أىمية البحثSignificance:

 انتاج تصميمات ذات قيمة فنية وجمالية ووظيفية لألزياء النسائية بإستخدام أسموب
الدمج بين التطريز والكروشية.

 تزويد المكتبة العربية بدراسة تطبيقية متخصصة في مجال تصميم األزياء النسائية
المعاصرة.

 الحفاظ عمى ىوية التراث المصري لمحفاظ عمية من خالل طرح العديد من
التصميمات المختمفة.

 تقديم رؤى تصميمية ومصادر جديدة لإلستميام لممصممين ولمنتجى األزياء النسائية
بالمزج بين التراث والحداثة.
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 المساىمة في رفع كفاءة المنتج المصري الممبسي المطرز من الناحية الجمالية
والوظيفية.
فروض البحثHypothesis:

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المتخصصين في توظيف التصميمات
المستحدثة بإستخدام تقنيات التطريز والكروشيو عمى الجاكيت النسائى المعاصر
وفقاً لعناصر واسس التصميم.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المتخصصين في توظيف التصميمات
المستحدثة بإستخدام تقنيات التطريز والكروشيو عمى الجاكيت النسائى المعاصر
وفقاً لجودة تنفيذ التصميمات.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المتخصصين في توظيف التصميمات
المستحدثة بإستخدام تقنيات التطريز والكروشيو عمى الجاكيت النسائى المعاصر
وفقاً لمجانبين الجمالي واإلبتكاري.

حدود البحثDelimitations :

 الحدود الزمنية :تم اجراء البحث خالل الفترة الزمنية من ديسمبر 2020إلي
أغسطس.2021

 الحدود المكانية :دراسة زخارف العصر الفرعوني بالمراجع والكتب العربية واألجنبية
العممية والفنية والتاريخية المتخصصة ،والمحكمين المتخصصين فى مجال التصميم

والمالبس والنسيج بكميات(االقتصاد المنزلى ،الفنون التطبيقية ،التربية النوعية،

التربية الفنية) بالجامعات المصرية.

 الحدود التطبيقية :تم اجراء الدراسة التطبيقية عمى الفن الفرعوني ،حيث تم
تحديد( )8وحدات مقترحة من الوحدات الزخرفية المستوحاه من الفن الفرعوني

بعرض استبيان مبدئى عمى المتخصصين إلختيار أفضل الوحدات إلمكانية

استخداميا بالبحث الحالي ،وتم إبتكار عدد( )15تصميم مستحدث والتوظيف عمى
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الجاكيت النسائي بإستخدام تقنيات التطريز والكروشية ،ثم تقييميا من المحكمين،
وتم تنفيذ أفضل تصميم لمجاكيت النسائى بالبحث الحالى.
أدوات البحثSearch Tools :

استبيان خاص بآراء المتخصصين في توظيف التصميمات المستحدثة عمي

الجاكيت بإستخدام تقنيات التطريز والكروشيو ،وحدات تصميمية مستحدثة مقتبسة
من الفن الفرعونى ،إبرة كروشية ستانمس نمرة ( )4وابرة تطريز نمرة( ،)2خيوط

كروشية وتطريز نايمون  %100نمرة ( )2/18صناعة مصرية (شركة SUN N
 ،)MOONأقمشة مخموطة قطن/بولي استر المون األسود ،طارة خشبية دائرية
لمتطريز ذات قطر 12سم ،تصميم جاكيت نسائى.

منيج البحثMethodology :

يتبع البحث المنيج الوصفى التجريبى والتحميمى لتحقيق الفروض والوصول

ألىداف البحث.

المصطمحات العممية لمبحثDefinitions:

 تقنية  :Techniqueأسموب فني يتبع إلنجاز عمل أو بحث ،أو وسيمة وأسموب
تختص بمينة أو فن (عال بنت سالم )2020 ،

 التطريز  :Embroideryزخرفة القماش بعد أن يتم نسجو بواسطة إبرة التطريز
بخيوط ممونو غالباً ،كما ’يعرف بأنو زخرفة المالبس بأشغال اإلبرة المختمفة ،و’يعد
واحد من أقدم المين وأكثرىا جماالً سوزان عمي()2011

وعرف اجرائيا :بأنو الخصائص المظيرية والجمالية المتعمقة بغرز التطريز أو
التصميم المطرز والخيوط ىي الخامات األساسية التي تؤثر عمي جودة القطع

المطرزة.

 الكروشية  :Crochetأحد طرق أشغال اإلبرة يتكون من عراوی منفردة تتشابك مع
بعضيا البعض بواسطة إبرة الكروشية(عبدالمنعم صبري.)1975 ،
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وعرف اجرائيا بأنو عممية تكوين نسيج من الغزل أو الخيط بإستخدام إبرة تسمى
إبرة الكروشية.

 الجاكيت النسائى  : Women’s Jacketالجاكيت كممة فرنسية لمتعبير عن
تبعا لمموضة
السترة ،وىي التي تفصل الجزء العموي عن الجسم ،ويختمف الطول ً
وعادة تكون مفتوحة من األمام بأزرار وعراوي (حاتم أحمد.)2013 ،

 المعاصر  : Modernمعايشة الحاضر وجدانياً مع التكيف بالعصر الذي نعيش
فية بكل منجزاتو واستخداميا لخدمة األنسان (فيفيان شاكر)2018 ،

الدراسة التطبيقيةExperimental Study:

 اإلطالع عمى الدراسات السابقة الخاصة بالتصميمات الزخرفية المصرية
القديمة(الفرعونية) لإلستفادة منيا كمصدر إستميام إلعداد تصميمات زخرفية يمكن
استخداميا في زخرفة وتطريز جاكيت حريمي يحمل طابع حضاري.

 عرض عدد( )8وحدات زخرفية مقترحة من الزخارف المصرية القديمة عمى بعض

األساتذة المتخصصين في مجال النسيج والمالبس والتصميم ،وتم تحديد أفضل()5
وحدات زخرفية وتم دراستيا ووصفيا وتحميميا إلمكانية استخداميا في الدراسة

الحالية ،وىي األشكال أرقام( )6 ،5 ،4 ،2 ،1التالية ،ويتضح ذلك من خالل
األشكال أرقام( )8(: )1التالية كما يمى(Owen Jones, 1987(:
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شكل()1

شكل()2

شكل()3

شكل()4

الموتس(زىرة

(عمود نقش لزىور الموتس

شريط يمثل وريدات صغيرة ،وحدات

مروحة من ريش النعام ،ويدىا

زىرة

وبراعميا ،يتوسط التاج لفافات،

نباتية(الموتس ،أورق شجر ،وريدات)

من العاج ،يستخدميا خادم الممك

اإل ليي)

لوحة جدارية لمممك توت عنخ

وحدات ىندسية "المستطيل" ،شريط

لمتخفيف من الحر ،مقبرة توت

مدبب ،تيجان أعمدة المعابد

آمون الدولة الحديثة

زخرفي لسقف مقبرة لألسرةالـ18

ذو

شكل

الجمال
مثمث

عنخ آمون الدولة الحديثة.

شكل()5

شكل()6

شكل()7

شكل()8

تصميمات زخرفية من أشكال

تاج توت عنخ آمون ،الدولة الحديثة،

زىرة الموتس المدببة مع كأس

وحدات زخرفية من النبات

حمزونية وتشمل تصميمات

يشمل وحدة حيوانية "الكوبرا" ووحدة

الزىرة بتكرار أفقي ودائرة يتوسطيا

الصحراوي الوحشي،

زخرفي بسقف مقبرة لألسرة الـ18

الحديثة

نباتية في تكرارت بسيطة ،شريط

ىندسية "الدائرة" ،مقبرة عنخ آمون

زخرفي بسقف مقبرة لألسرة 18

تحوير دائرى لزىرة الموتس ،شريط

األسرةالـ"18من الدولة

 تم إعداد( )8تصميمات مستحدثة تحاكي التصميمات الفرعونية من
حيث(الخطوط ،الزخارف ،الرموز ،األلوان) من خالل التكبير والتصغير والتكرار

والدمج بين الوحدات تحت الدراسة ،والتي استخدمت في تنفيذ التصميمات

المحددة تبعا لمتغيرات البحث ،إلمكانية استخداميا في زخرفة وتطريز جاكيت
حريمي يحمل طابع حضاري أصيل ،والصور التالية توضح التصميمات

الزخرفية المستخدمة تحت البحث.

التصميم رقم()1

التصميم رقم()2

التصميم رقم()3
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التصميم رقم()6

التصميم رقم()5

التصميم رقم()7

التصميم رقم()8

 تم تحكيم التصميمات المستحدثة( )8:1السابقة من قبل السادة المتخصصين
من خالل اإلستبيان المعد لذلك وتم أختيار عدد( )5تصميمات أرقام(،4 ،7 ،8

 )1 ،3التالية ،ويتضمن اإلستبيان عمى( )3محاور وكل محور يتضمن()6
عبارات ،والمحاور كالتالي(:عناصر واسس التصميم ،جودة تنفيذ التصميمات،

الجمالي واألبتكاري).

 تم معالجة التصميمات إلكترونيا بإستخدام برنامج()Adobe Illustrator
إصدار .2017

التصميم الزخرفي

التصميم الزخرفي

التصميم الزخرفي

التصميم الزخرفي

التصميم الزخرفي

المستحدث()1

المستحدث()2

المستحدث()3

المستحدث()4

المستحدث()5

 تم إختيار الخامات واألدوات الالزمة لمدراسة واستخدام بعض تقنيات(الكروشية
– التطريز) حيث تم إستخدام

خيوط نايمون  %100نمرة( )2/18صناعة

مصرية (شركة  )SUN N MOONفي تنفيذ التصميمات المختارة ،وتحديد

األلوان المناسبة لمخيوط (األحمر– األخضر–األزرق–األصفر) وىي ألوان
تناسب العصر الفرعوني لمتعبير عن الفكرة الفنية واألحساس بالقيمة الجمالية

لمبحث كما تم إختيار القماش المخموط قطن/بولي استر نسيج سادة  1/1المون

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

559

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
األسود ،خيط نايمون شفاف ،استخدمت إبرة كروشية ستانمس رقم( )4وابرة
تطريز رقم( ،)2ويتضح ذلك من خالل الصور أرقام ( )7(:)1كما يمى:

صورة( )1ابرة

صورة( )2قماش

صورة()3

صورة()4

صورة()5

صورة()6

صورة()7

كروشية رقم()4

مخموط قطن/بولي

خيط نايمون

خيط نايمون

خيط نايمون

خيط نايمون

خيط نايمون

استر أسود

(أحمر)

(أخضر)

(أزرق)

(أصفر)

شفاف

 تم تنفيذ التصميمات المستحدثة المحكمة مسبقاً من قبل المتخصصين بإستخدام
تقنية الكروشية بغرز (المنزلقة ،الحشو ،العمود بدون لفة ،العمود بمفة) واستخدام
تقنية التطريز بغرز (الفرع والسمسمة) ،وورق الكمك والكربون األصفر لطباعة

التصميمات عمى القماش ،وفيما يمى الجداول أرقام من( )1إلى ( )15توضح
تقنيات التطريز والكروشية والدمج بينيما والتي تم استخداميا فى التنفيذ كما

يمي:

جدول ( )1التصميم المستحدث األول المنفذ بإستخدام تقنية الكروشية(تحت الدراسة)

الوحدة الفرعونية

الوحدات المقتبسة

التصميم الزخرفي المستحدث

شريط يمثل الوريدات الصغيرة
المستديرة" ،شريط زخرفي لسقف
مقبرة من األسرة ال "18

توظيف التصميم الزخرفي عمى الجاكيت
النسائى

زىرة البردي

توصيف وتحميل الجاكيت المنفذ

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

560

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
الخامات المستخدمة :قماش ،خيوط ،إبرة كروشية خيط نايمون

شفاف.

أسموب التنفيذ :غرز الكروشية(منزلقة ،حشو ،عمود بدون لفة،

عمود بمفة).

األلوان المستخدمة :لون أسود لمقماش ،ألوان مشابية لمتصميم

األصمي(أحمر ،أزرق ،أخضر ،أصفر) لمخيوط.

التوصيف :موديل جاكيت اسبور بكم طويل ،وكول شال تقميدي
جية اليسار ويمتد جية اليمين بكول عريض يشبو اإلسكارف،

التصميم الزخرفي امتد بطول الكول ،وروعي تناسب مكان وحجم
التصميم المنفذ وتكرار األلوان لتحقيق اإلتزان واإليقاع.

جدول ( )2التصميم المستحدث الثاني المنفذ بإستخدام تقنية الكروشية(تحت الدراسة)
الوحدة الفرعونية

الوحدات المقتبسة

زىرة الموتس الفرعونية(زىرة الجمال االليي) وتبدو بشكميا

الوريدات المستديرة

التصميم الزخرفي المستحدث

المثمث المدبب" .تيجان أعمدة المعابد"
أوراق الشجر
شريط يمثل الوريدات او الزىيرات الصغيرة المستديرة،
"شريط زخرفي لسقف مقبرة من األسرة ال ."18

أوراق زىرة الموتس

توصيف وتحميل الجاكيت المنفذ

توظيف التصميم الزخرفي عمى الجاكيت النسائى

الخامات المستخدمة :قماش ،خيوط ،إبرة كروشية خيط نايمون شفاف.
أسموب التنفيذ :غرز الكروشية(منزلقة ،حشو ،عمود بدون لفة ،عمود
بمفة).

األلوان المستخدمة :لون أسود لمقماش ،ألوان مشابية لمتصميم
األصمي(أحمر ،أزرق ،أخضر ،أصفر) لمخيوط.

التوصيف :موديل جاكيت اسبور بكم طويل ،وكول شال تقميدي جية
اليسار ويمتد جية اليمين بكول عريض يشبو اإلسكارف ،التصميم

الزخرفي امتد بطول الكول ،وروعي تناسب مكان وحجم التصميم المنفذ
وتكرار األلوان لتحقيق اإل تزان واإليقاع.

جدول ( )3التصميم المستحدث الثالث المنفذ بإستخدام تقنية الكروشية(تحت الدراسة)
الوحدة الفرعونية

الوحدات المقتبسة

التصميم الزخرفي المستحدث
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تصميمات زخرفية لألسقف من األشكال

األشكال الحمزونية

الحمزونية والتصميمات النباتية" ،شريط زخرفي
لسقف مقبرة من األسرة ال ."18

الورود النباتية

توصيف وتحميل الجاكيت المنفذ

توظيف التصميم الزخرفي في الجاكيت الحريمي

الخامات المستخدمة :قماش ،خيوط ،إبرة كروشية خيط نايمون شفاف.
أسموب التنفيذ :غرز الكروشية (منزلقة ،حشو ،عمود بدون لفة ،عمود
بمفة).

األلوان المستخدمة :لون أسود لمقماش ،ألوان مشابية لمتصميم

األصمي(أحمر ،أزرق ،أخضر ،أصفر) لمخيوط.
التوصيف :موديل جاكيت اسبور بكم طويل ،وكول شال تقميدي جية اليسار
ويمتد جية اليمين بكول عريض يشبو اإلسكارف ،التصميم الزخرفي امتد

بطول الكول ،وروعي تناسب مكان وحجم التصميم المنفذ وتكرار األلوان
لتحقيق اإلتزان واإليقاع.

جدول ( )4التصميم المستحدث الرابع المنفذ بإستخدام تقنية الكروشية(تحت الدراسة)
الوحدة الفرعونية

الوحدات المقتبسة

تاج عمود نقش لزىور الموتس وبراعميا "لوحة

المفات الحمزونية

جدارية لمممك توت عنخ آمون ،الدولة الحديثة"

زىرة الموتس(زىرة الجمال االليي) وتبدو بشكميا
المثمث المدبب" ،تيجان أعمدة المعابد"

توظيف التصميم الزخرفي في الجاكيت الحريمي

التصميم الزخرفي المستحدث

أوراق زىرة الموتس

توصيف وتحميل الجاكيت المنفذ
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الخامات المستخدمة :قماش ،خيوط ،إبرة كروشية خيط نايمون شفاف.

أسموب التنفيذ :غرز الكروشية(منزلقة ،حشو ،عمود بدون لفة ،عمود
بمفة).

األلوان المستخدمة :لون أسود لمقماش ،ألوان مشابية لمتصميم
األصمي(أحمر ،أزرق ،أخضر ،أصفر) لمخيوط.

التوصيف :موديل جاكيت اسبور بكم طويل ،وكول شال تقميدي جية
اليسار ويمتد جية اليمين بكول عريض يشبو اإلسكارف ،التصميم

الزخرفي امتد بطول الكول ،وروعي تناسب مكان وحجم التصميم المنفذ

وتكرار األلوان لتحقيق اإلتزان واإليقاع.

جدول ( )5التصميم المستحدث الخامس المنفذ بإستخدام تقنية الكروشية(تحت الدراسة)
الوحدة الفرعونية

الوحدات المقتبسة

زىرة الموتس الفرعونية(زىرة الجمال االليي) وتبدو بشكميا

الوريدات المستديرة

التصميم الزخرفي المستحدث

المثمث المدبب" .تيجان أعمدة المعابد"

أوراق الشجر
شريط يمثل الوريدات او الزىيرات الصغيرة المستديرة،
"شريط زخرفي لسقف مقبرة من األسرة ال ."18

توظيف التصميم الزخرفي في الجاكيت الحريمي

زىرة البردي
توصيف وتحميل الجاكيت المنفذ
الخامات المستخدمة :قماش ،خيوط ،إبرة كروشية خيط نايمون شفاف.
أسموب التنفيذ :غرز الكروشية(منزلقة ،حشو ،عمود بدون لفة ،عمود بمفة).
األلوان المستخدمة :لون أسود لمقماش ،ألوان مشابية لمتصميم
األصمي(أحمر ،أزرق ،أخضر ،أصفر) لمخيوط.
التوصيف :موديل جاكيت اسبور بكم طويل ،وكول شال تقميدي جية
اليسار ويمتد جية اليمين بكول عريض يشبو اإلسكارف ،التصميم الزخرفي
امتد بطول الكول ،وروعي تناسب مكان وحجم التصميم المنفذ وتكرار
األلوان لتحقيق اإلتزان واإليقاع

جدول ( )6التصميم المستحدث األول المنفذ بإستخدام تقنية التطريز(تحت الدراسة)
الوحدة الفرعونية

الوحدات المقتبسة

التصميم الزخرفي المستحدث
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شريط يمثل الوريدات او الزىيرات الصغيرة
المستديرة

زىرة البردي

"شريط زخرفي لسقف مقبرة من األسرة ال ."18

توصيف وتحميل الجاكيت المنفذ

توظيف التصميم الزخرفي في الجاكيت الحريمي

الخامات المستخدمة :قماش ،خيوط ،إبرة تطريز خيط نايمون شفاف.
أسموب التنفيذ :غرز التطريز(الفرع ،السمسمة).
األلوان المستخدمة :لون أسود لمقماش ،ألوان مشابية لمتصميم
األصمي(أحمر ،أزرق ،أخضر ،أصفر) لمخيوط.
التوصيف :موديل جاكيت اسبور بكم طويل ،وكول شال تقميدي جية اليسار
ويمتد جية اليمين بكول عريض يشبو اإلسكارف ،التصميم الزخرفي امتد
بطول الكول ،وروعي تناسب مكان وحجم التصميم المنفذ وتكرار األلوان
لتحقيق اإلتزان واإليقاع.

جدول ( )7التصميم المستحدث الثاني المنفذ بإستخدام تقنية التطريز(تحت الدراسة)
الوحدة الفرعونية

زىرة الموتس الفرعونية(زىرة الجمال االليي) وتبدو بشكميا
المثمث المدبب" .تيجان أعمدة المعابد"

الوحدات المقتبسة

التصميم الزخرفي المستحدث

الوريدات المستديرة

أوراق الشجر

شريط يمثل الوريدات او الزىيرات الصغيرة المستديرة
"شريط زخرفي لسقف مقبرة من األسرة ال ."18

توظيف التصميم الزخرفي في الجاكيت
الحريمي

أوراق زىرة الموتس

توصيف وتحميل الجاكيت المنفذ
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
الخامات المستخدمة :قماش ،خيوط ،إبرة تطريز خيط نايمون شفاف.
أسموب التنفيذ :غرز التطريز(الفرع ،السمسمة).
األلوان المستخدمة :لون أسود لمقماش ،ألوان مشابية لمتصميم األصمي(أحمر،
أزرق ،أخضر ،أصفر) لمخيوط.
التوصيف :موديل جاكيت اسبور بكم طويل ،وكول شال تقميدي جية اليسار
ويمتد جية اليمين بكول عريض يشبو اإلسكارف ،التصميم الزخرفي امتد بطول
الكول ،وروعي تناسب مكان وحجم التصميم المنفذ وتكرار األلوان لتحقيق
اإلتزان واإليقاع.

جدول ( )8التصميم المستحدث الثالث المنفذ بإستخدام تقنية التطريز(تحت الدراسة)
الوحدة الفرعونية

تصميمات زخرفية لألسقف من األشكال الحمزونية

الوحدات المقتبسة

التصميم الزخرفي المستحدث

األشكال الحمزونية

والتصميمات النباتية.
"شريط زخرفي لسقف مقبرة من األسرة ال ."18

توظيف التصميم الزخرفي في الجاكيت
الحريمي

الورود النباتية

توصيف وتحميل الجاكيت المنفذ
الخامات المستخدمة :قماش ،خيوط ،إبرة تطريز خيط نايمون شفاف.
أسموب التنفيذ :غرز غرز التطريز(الفرع ،السمسمة).
األلوان المستخدمة :لون أسود لمقماش ،ألوان مشابية لمتصميم
األصمي(أحمر ،أزرق ،أخضر ،أصفر) لمخيوط.
التوصيف :موديل جاكيت اسبور بكم طويل ،وكول شال تقميدي جية اليسار
ويمتد جية اليمين بكول عريض يشبو اإلسكارف ،التصميم الزخرفي امتد
بطول الكول ،وروعي تناسب مكان وحجم التصميم المنفذ وتكرار األلوان
لتحقيق اإلتزان واإليقاع.

جدول ( )9التصميم المستحدث الرابع المنفذ بإستخدام تقنية التطريز(تحت الدراسة)
الوحدة الفرعونية

الوحدات المقتبسة

التصميم الزخرفي المستحدث
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

تاج عمود نقش لزىور الموتس وبراعميا "لوحة جدارية لمممك
توت عنخ آمون ،الدولة الحديثة"

زىرة الموتس(زىرة الجمال االليي) وتبدو بشكميا المثمث
المدبب".تيجان أعمدة المعابد"

توظيف التصميم الزخرفي في الجاكيت الحريمي

المفات الحمزونية

أوراق زىرة الموتس

توصيف وتحميل الجاكيت المنفذ
الخامات المستخدمة :قماش ،خيوط ،إبرة تطريز خيط نايمون شفاف.
أسموب التنفيذ :غرز التطريز(الفرع ،السمسمة).
األلوان المستخدمة :لون أسود لمقماش ،ألوان مشابية لمتصميم
األصمي(أحمر ،أزرق ،أخضر ،أصفر) لمخيوط.
التوصيف :موديل جاكيت اسبور بكم طويل ،وكول شال تقميدي جية
اليسار ويمتد جية اليمين بكول عريض يشبو اإلسكارف ،التصميم
الزخرفي امتد بطول الكول ،وروعي تناسب مكان وحجم التصميم المنفذ
وتكرار األلوان لتحقيق اإلتزان واإليقاع.

جدول ( )10التصميم المستحدث الخامس المنفذ بإستخدام تقنية التطريز(تحت الدراسة)
الوحدة الفرعونية

الوحدات المقتبسة

زىرة الموتس الفرعونية(زىرة الجمال االليي) وتبدو

الوريدات المستديرة

بشكميا المثمث المدبب" .تيجان أعمدة المعابد"

التصميم الزخرفي المستحدث

أوراق الشجر
شريط يمثل الوريدات او الزىيرات الصغيرة المستديرة
"شريط زخرفي لسقف مقبرة من األسرة ال ."18

توظيف التصميم الزخرفي في الجاكيت
الحريمي

زىرة البردي

توصيف وتحميل الجاكيت المنفذ

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

566

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
الخامات المستخدمة :قماش ،خيوط ،إبرة تطريز خيط نايمون شفاف.
أسموب التنفيذ :غرز التطريز(الفرع ،السمسمة).
األلوان المستخدمة :لون أسود لمقماش ،ألوان مشابية لمتصميم
األصمي(أحمر ،أزرق ،أخضر ،أصفر) لمخيوط.
التوصيف :موديل جاكيت اسبور بكم طويل ،وكول شال تقميدي جية اليسار
ويمتد جية اليمين بكول عريض يشبو اإلسكارف ،التصميم الزخرفي امتد
بطول الكول ،وروعي تناسب مكان وحجم التصميم المنفذ وتكرار األلوان
لتحقيق اإلتزان واإليقاع.

جدول ()11التصميم المستحدث األول المنفذ بإستخدام تقنية الدمج بين الكروشية والتطريز
الوحدة الفرعونية

الوحدات المقتبسة

شريط يمثل الوريدات او الزىيرات الصغيرة المستديرة

زىرة البردي

"شريط زخرفي لسقف مقبرة من األسرة ال ."18

توظيف التصميم الزخرفي في

التصميم الزخرفي المستحدث

توصيف وتحميل الجاكيت المنفذ

الجاكيت الحريمي

الخامات المستخدمة :قماش ،خيوط ،إبرة(الكروشية-التطريز) خيط نايمون شفاف.
أسموب التنفيذ :غرز التطريز(الفرع ،السمسمة) ،غرز الكروشية(منزلقة ،حشو ،عمود
بدون لفة ،عمود بمفة).
األلوان المستخدمة :لون أسود لمقماش ،ألوان مشابية لمتصميم األصمي(أحمر ،أزرق،
أخضر ،أصفر) لمخيوط.
التوصيف :موديل جاكيت اسبور بكم طويل ،وكول شال تقميدي جية اليسار ويمتد
جية اليمين بكول عريض يشبو اإلسكارف ،التصميم الزخرفي امتد بطول الكول،
وروعي تناسب مكان وحجم التصميم المنفذ وتكرار األلوان لتحقيق اإلتزان واإليقاع.
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جدول ()12التصميم المستحدث الثاني المنفذ بإستخدام تقنية الدمج بين الكروشية والتطريز
الوحدة الفرعونية

الوحدات المقتبسة

زىرة الموتس الفرعونية(زىرة الجمال االليي) وتبدو

الوريدات المستديرة

بشكميا المثمث المدبب" .تيجان أعمدة المعابد"

التصميم الزخرفي المستحدث

أوراق الشجر
شريط يمثل الوريدات او الزىيرات الصغيرة المستديرة
"شريط زخرفي لسقف مقبرة من األسرة ال ."18

توظيف التصميم الزخرفي في

أوراق زىرة الموتس

توصيف وتحميل الجاكيت المنفذ

الجاكيت الحريمي

الخامات المستخدمة :قماش ،خيوط ،إبرة(الكروشية-التطريز) خيط نايمون شفاف.
أسموب التنفيذ :غرز التطريز(الفرع ،السمسمة) ،غرز الكروشية(منزلقة ،حشو ،عمود بدون
لفة ،عمود بمفة).
األلوان المستخدمة :لون أسود لمقماش ،ألوان مشابية لمتصميم األصمي(أحمر ،أزرق،
أخضر ،أصفر) لمخيوط.
التوصيف :موديل جاكيت اسبور بكم طويل ،وكول شال تقميدي جية اليسار ويمتد جية
اليمين بكول عريض يشبو اإلسكارف ،التصميم الزخرفي امتد بطول الكول ،وروعي
تناسب مكان وحجم التصميم المنفذ وتكرار األلوان لتحقيق اإلتزان واإليقاع.
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جدول ( )13التصميم المستحدث الثالث المنفذ بإستخدام تقنية الدمج بين الكروشية والتطريز
الوحدة الفرعونية

الوحدات المقتبسة

التصميم الزخرفي المستحدث

األشكال الحمزونية
تصميمات زخرفية لألسقف من األشكال الحمزونية
والتصميمات النباتية.

الورود النباتية

"شريط زخرفي لسقف مقبرة من األسرة ال ."18

توصيف وتحميل الجاكيت المنفذ

توظيف التصميم الزخرفي في الجاكيت الحريمي

الخامات المستخدمة :قماش ،خيوط ،إبرة(الكروشية-التطريز) خيط
نايمون شفاف.
أسموب التنفيذ :غرز التطريز(الفرع ،السمسمة) ،غرز الكروشية(منزلقة،
حشو ،عمود بدون لفة ،عمود بمفة).
األلوان المستخدمة :لون أسود لمقماش ،ألوان مشابية لمتصميم
األصمي(أحمر ،أزرق ،أخضر ،أصفر) لمخيوط.
التوصيف :موديل جاكيت اسبور بكم طويل ،وكول شال تقميدي جية
اليسار ويمتد جية اليمين بكول عريض يشبو اإلسكارف ،التصميم
الزخرفي امتد بطول الكول ،وروعي تناسب مكان وحجم التصميم المنفذ
وتكرار األلوان لتحقيق اإلتزان واإليقاع.
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جدول ( )14التصميم المستحدث الرابع المنفذ بإستخدام تقنية الدمج بين الكروشية والتطريز
الوحدات المقتبسة

الوحدة الفرعونية

تاج عمود نقش لزىور الموتس وبراعميا "لوحة جدارية لمممك

التصميم الزخرفي المستحدث

المفات الحمزونية

توت عنخ آمون ،الدولة الحديثة"

زىرة الموتس(زىرة الجمال االليي) وتبدو بشكميا المثمث

أوراق زىرة الموتس

المدبب" .تيجان أعمدة المعابد"

توظيف التصميم الزخرفي في الجاكيت الحريمي

توصيف وتحميل الجاكيت المنفذ
الخامات المستخدمة :قماش ،خيوط(،الكروشية-التطريز) خيط نايمون شفاف.
أسموب التنفيذ :غرز التطريز(الفرع ،السمسمة) ،غرز الكروشية(منزلقة ،حشو ،عمود
بدون لفة ،عمود بمفة).
األلوان المستخدمة :لون أسود لمقماش ،ألوان مشابية لمتصميم األصمي(أحمر ،أزرق،
أخضر ،أصفر) لمخيوط.
التوصيف  :موديل جاكيت اسبور بكم طويل ،وكول شال تقميدي جية اليسار ويمتد جية
اليمين بكول عريض يشبو اإلسكارف ،التصميم الزخرفي امتد بطول الكول ،وروعي
تناسب مكان وحجم التصميم المنفذ وتكرار األلوان لتحقيق اإلتزان واإليقاع.
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جدول( )15التصميم المستحدث الخامس المنفذ بإستخدام تقنية الدمج بين الكروشية والتطريز
الوحدة الفرعونية

الوحدات المقتبسة

زىرة الموتس الفرعونية(زىرة الجمال االليي) وتبدو

الوريدات المستديرة

بشكميا المثمث المدبب" .تيجان أعمدة المعابد"

التصميم الزخرفي المستحدث

أوراق الشجر
شريط يمثل الوريدات او الزىيرات الصغيرة المستديرة

زىرة البردي

"شريط زخرفي لسقف مقبرة من األسرة ال ."18

توصيف وتحميل الجاكيت المنفذ

توظيف التصميم الزخرفي في الجاكيت الحريمي

الخامات المستخدمة :قماش ،خيوط ،إبرة(الكروشية-التطريز) خيط نايمون شفاف.
أسموب التنفيذ :غرز التطريز(الفرع ،السمسمة) ،غرز الكروشية(منزلقة ،حشو،
عمود بدون لفة ،عمود بمفة).
األلوان المستخدمة :لون أسود لمقماش ،ألوان مشابية لمتصميم األصمي(أحمر،
أزرق ،أخضر ،أصفر) لمخيوط.
التوصيف :موديل جاكيت اسبور بكم طويل ،وكول شال تقميدي جية اليسار
ويمتد جية اليمين بكول عريض يشبو اإلسكارف ،التصميم الزخرفي امتد بطول
الكول ،وروعي تناسب مكان وحجم التصميم المنفذ وتكرار األلوان لتحقيق اإلتزان
واإليقاع.

األسموب اإلحصائى:
تم استخدام تحميل التباين األحادي وحساب المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم اَراء

المتخصصين إلمكانية توظيف بعض تقنيات التطريز والكروشيو إلثراء جودة

الجاكيت النسائى المقترح بالبحث بحساب متوسطات المربعات وقيمة(ف) ومستوي

الدالة عند  ،0.01وحساب اإلنحراف المعياري ومعامل الجودة وترتيب التصميمات

المقترحة لمجاكيت النسائي ،ولتحديد أفضل الوحدات الزخرفية المقتبسة والمنفذة
إلثراء القيم الجمالية والوظيفية لمتصميمات المقترحة لمجاكيت النسائي تم اعداد

استبيان خاص بآراء المتخصصين فى المجال.

 -حساب الصدق والثبات إلستبيان المتخصصين لتقييم التصميمات المقترحة

وتوظيف بعض تقنيات التطريز والكروشيو عمى الجاكيت النسائي وىي كالتالي:
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
 صدق محتوى اإلستبيان لمسادة المتخصصين(ن= :)25تم اعداد إستبيان موجولممتخصصين لتقييم التصميمات المقترحة وتوظيف بعض تقنيات التطريز
والكروشيو عمى الجاكيت النسائي ،واشتمل عمى تقييم عدد( )15تصميم مقترح،

وتضمن( )3محاور و( )6عبارات لكل محور باجمالي( )18درجة ،والمحاور تشمل

الجانب(عناصر واسس التصميم ،جودة تنفيذ التصميمات ،الجمالي واإلبتكاري)،
والتقدير ثالثي ودرجاتو ( ،)3،2،1وعدد عبارات اإلستبيان( )18عبارة

بإجمالى( )54درجة ،وتم التحقق من صدق اإلستبيان بعرض الصورة المبدئية لو
عمى مجموعة من المتخصصين ،والتحقق من صدقو وأقروا بصالحيتو لمتطبيق بعد

إجراء بعض التعديالت ،واتضح إرتفاع نسب إتفاق المحكمين عمى بنود اإلستبيان
وتراوحت ما بين( ،)%100 ،%89.33والجدول( )16التالي يوضح قيم معامالت
اإلرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكمية إلستبيان توظيف بعض تقنيات

التطريز والكروشيو إلثراء جودة الجاكيت النسائى وفقاً آلراء المتخصصين:

جدول( )16قيم معامالت اإلرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكمية إلستبيان توظيف بعض
تقنيات التطريز والكروشيو إلثراء جودة الجاكيت النسائى وفقاً آلراء المتخصصين
محاور اإلستبيان

أسس وقواعد التصميم
جودة تنفيذ التصميمات
الجمالي واإلبتكاري

اإلرتباط

**0.921
**0.911
**0.893

مستوى الداللة
0.01

يتضح من جدول( )16السابق أن معامالت اإلرتباط كميا دالة عند

مستوي( ،)0.01ويوجد اتساق داخمي بين محاور اإلستبيان ،وتم حساب الثبات عن

طريق معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ،والجدول( )17التالي يوضح قيم
معامالت اإلرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكمية إلستبيان توظيف الوحدات

المستحدثة عمى التصميمات النسائية وفقاً آلراء المتخصصين كما يمى:
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جدول( )17قيم معامالت ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية إلستبيان بعض تقنيات التطريز
والكروشيو إلثراء جودة الجاكيت النسائى وفقاً آلراء المتخصصين
محاور اإلستبيان
أسس وقواعد التصميم
جودة تنفيذ التصميمات
الجمالي واإلبتكاري
مجموع اإلستبيان ككل

معامل ألفا كرونباخ
الداللة
اإلرتباط

التجزئة النصفية
الداللة
اإلرتباط

0.01

0.01

**0.911
**0.910
**0.893
**0.900

-0.895
-0.894
-0.891
-0.886

0.946
0.912
0.926
0.932

يتضح من جـدول( )17أن جميـع قـيم معـامالت الثبـات معامـل ألفاكرونبـاخ ،التجزئـة

النصفية ،دالة عند مستوي( )0.01وعميو يتميز اإلستبيان بدرجة عالية من الثبات.

النتائج والمناقشةResults and Discussion:

لمتحقق من صحة فروض الدراسة تم استخدام أسموب التحميل اإلحصائي

بعد تقييم التصميمات المستحدثة ،وتم إجراء المعالجات االحصائية باستخدام

البرنامج االحصائي  Spssاالصدار الحادي والعشرون ،وتم استخدام حساب

التك اررات والنسب المئوية.

الفرض األول :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المتخصصين في
توظيف التصميمات المستحدثة بإستخدام تقنيات التطريز والكروشيو عمى

الجاكيت النسائى المعاصر وفقاً لعناصر واسس التصميم.

تم حساب التك اررات والنسب المئوية لمجموع تقييمات السادة المتخصصين

األكادميين في مجال المالبس والنسيج لمتصميمات المستحدثة بعد التنفيذ وفقا
ألسس وقواعد التصميم كما ىو موضح بالجدولين رقم ( )23(،)22التالي:
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جدول رقم( )22التكرارات والنسب المئوية إلستجابات المتخصصين في التصميمات المستحدثة
بعد التنفيذ وفقا لعناصر واسس التصميم
بنود التقييم

درجة التحقق
مناسب الى
مناسب
حد ما
%
ك
%
ك

غيرمناس
ب
ك %

6
12
8
8
4
16

4
0
2
0
0
4

تتوافر في الوحدة الزخرفية لمتصميمات المنفذة

الوحدة والترابط.
االنسجام والتناغم.
مالءمة الشكل العام ونوع الخطوط.
التناسب بين مساحة عناصر الوحدات.
االتزان في توزيع الوحدات الزخرفية واأللوان.
الخامات المقترحة تحقق بعد جمالي.

90
88
90
92
96
80

90
88
90
92
96
80

6
12
8
8
4
16

4
0
2
0
0
4

المتوسط

الوزن
النسبي

2.90
2.88
2.88
2.92
2.96
2.76

97.20
96.00
97.11
97.33
98.67
93.00

تشير نتائج جدول رقم( )22السابق أن الوزن النسبي الستجابات
األكاديميين المتخصصين فى تصميم األزياء والمالبس لمتصميمات المستحدثة بعد

التنفيذ وفقا ألسس وقواعد التصميم تتراوح بين( ،)98.67 ،93.00وىي قيم عالية

نسبية ،مما يؤكد عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المتخصصين في
التصميمات المستحدثة بعد التنفيذ وفقا لعناصر واسس التصميم لصالح عبارة

(األتزان في توزيع الوحدات الزخرفية واأللوان).

جدول رقم( )23التك اررات والنسب المئوية إلستجابات المتخصصين في التصميمات المستحدثة بعد

بنود التقييم
التصميم
التصميم
التصميم
التصميم
التصميم
التصميم
التصميم
التصميم
التصميم
التصميم
التصميم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

مناسب
ك
92
96
88
84
72
48
76
80
80
88
88

%
92
96
88
84
72
48
76
80
80
88
88

التنفيذ وفقا لعناصر واسس التصميم
درجة التحقق
مناسب الى غير
المتوسط
مناسب
حد ما
ك %
%
ك
2.88
4
4
4
4
2.96
0
0
4
4
2.88
0
0 12 12
2.80
4
4 21 21
2.68
4
4 24 24
2.76
8
8
8
8
2.72
4
4 20 20
2.76
4
4 16 16
2.8
0
0 20 20
2.84
4
4
8
8
2.88
0
0 12 12

الوزن
النسبي
97.11
98.67
96.00
94.61
89.67
94.12
90.67
93.00
93.33
95.80
96.00
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ترتيب
التصميمات
2
1
4
9
15
10
14
12
11
6
4
574

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
التصميم
التصميم
التصميم
التصميم

12
13
14
15

88
80
92
88

8
16
4
4

88
80
92
88

4
4
4
8

8
16
4
4

2.84
2.76
2.88
2.80

4
4
4
8

6
12
2
8

95.80
93.00
97.11
95.66

تبين من خالل الجداول أرقام( )23(،)22أن أفضل تصميم مستحدث بعد
التنفيذ وفقا لعناصر واسس التصميم رقم( )2بوزن نسبي  ،98.67وأقل تصميم

مستحدث بعد التنفيذ وفقا لعناصر وأسس التصميم رقم( )5بوزن نسبي ،89.67
واتفقت النتائج مع ما توصمت إليو دراسة سارة سامى( )2017في إبتكار

تصميمات أزياء خارجية لمسيدات تحمل خصائص وسمات العمارة األلمانية الحديثة

 ،وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض األول والذي ينص عمى :توجد فروق

ذات داللة إحصائية بين آراء المتخصصين في توظيف التصميمات المستحدثة

بإستخدام تقنيات التطريز والكروشيو عمى الجاكيت النسائى المعاصر وفقاً

لعناصر واسس التصميم

الفرض الثانى :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المتخصصين في
توظيف التصميمات المستحدثة بإستخدام تقنيات التطريز والكروشيو عمى

الجاكيت النسائى المعاصر وفقاً جودة تنفيذ التصميمات.

تم حساب التك اررات والنسب المئوية لمجموع تقييمات السادة المتخصصين

األكادميين في مجال المالبس والنسيج لمتصميمات المستحدثة بعد التنفيذ وفقا
لجودة تنفيذ التصميمات كما ىو موضح بالجدولين رقمى( )25(،)24التاليين.
جدول رقم( )24التكرارات والنسب المئوية إلستجابات المتخصصين في التصميمات المستحدثة
بعد التنفيذ وفقا لجودة تنفيذ التصميمات
درجة التحقق

بنود التقييم
مالءمتو لمغرض الوظيفى.
صالحية توظيفو إلثراء المنتج الممبسى.
دقة التنفيذ وانتظام توزيع الغرز
والتقنيات داخمو.

مناسب

مناسب الى
حد ما

ك
48
90

%
48
90

ك
8
6

%
8
6

88

88

12

12

غير
مناس
ب
ك %
8 8
4 4

2.76
2.90

94.12
97.20

0 0

2.88

96.00
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الوزن
النسبي
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
تتناسب األساليب التقنية المستخدمة
(الكروشية – التطريز-الدمج بينيما).
التنوع في استخدام الخامات المختمفة
والمزج بينيا بصياغات مستحدثة.
انفراد وتميز التصميم عن غيره من
التصميمات المتاحة في االسواق.

92

92

8

8

0 0

2.92

97.33

90

90

8

8

2 2

2.88

97.11

92

92

4

4

4 4

2.88

97.18

تشير نتائج جدول رقم( )24السابق أن الوزن النسبي الستجابات األكاديميين
المتخصصين فى تصميم األزياء والمالبس لمتصميمات المستحدثة بعد التنفيذ وفقا

لجودة تنفيذ التصميمات تتراوح بين( ،)97.33 ،94.12وىي قيم عالية نسبية ،مما
يؤكد عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المتخصصين في التصميمات

المستحدثة بعد التنفيذ وفقا لجودة تنفيذ التصميمات لصالح عبارة (تتناسب األساليب

التقنية المستخدمة "الكروشية – التطريز-الدمج بينيما").

جدول رقم( )25التكرارات والنسب المئوية إلستجابات المتخصصين في التصميمات المستحدثة
بعد التنفيذ وفقا لجودة تنفيذ التصميمات

بنود التقييم
التصميم 1
التصميم 2
التصميم 3
التصميم 4
التصميم 5
التصميم 6
التصميم 7
التصميم 8
التصميم 9
التصميم10
التصميم11
التصميم12
التصميم13
التصميم14
التصميم15

درجة التحقق
مناسب
مناسب
الى حد ما
%
 %ك
ك
20 20 80 80
4
4 92 92
12 12 88 88
21 21 84 84
20 20 76 76
4
4 96 96
8
8 48 48
16 16 80 80
4
4 92 92
8
8 88 88
12 12 88 88
8
8 88 88
16 16 80 80
24 24 72 72
4
4 88 88

غير
مناسب
ك %
0 0
4 4
0 0
4 4
4 4
0 0
8 8
4 4
4 4
4 4
0 0
4 4
4 4
4 4
8 8

المتوسط

الوزن
النسبي

ترتيب
التصميمات

2.8
2.88
2.88
2.80
2.72
2.96
2.76
2.76
2.88
2.84
2.88
2.84
2.76
2.68
2.80

93.33
97.11
96.00
94.61
90.67
98.67
94.12
93.00
97.11
95.80
96.00
95.80
93.00
89.67
95.66

11
2
4
9
14
1
10
12
2
6
4
6
12
15
8

تبين من خالل الجداول أرقام( )25(،)24أن أفضل تصميم مستحدث بعد

التنفيذ وفقا لجودة تنفيذ التصميمات رقم( )6بوزن نسبي  ،98.67وأقل تصميم
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
مستحدث بعد التنفيذ وفقا لجودة تنفيذ التصميمات رقم( )14بوزن نسبي ،89.67
واتفقت النتائج مع ما توصمت إليو دراسة كال منأسميان إسماعيل( )2015وغادة

عبد الفتاح( )2019في إبتكار تصميمات وتنفيذ أكوال مالبس نسائية ومالبس

السيرة بإضافة التطريز بغرز الكروشية وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض

الثانى والذي ينص عمى :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المتخصصين
في توظيف التصميمات المستحدثة بإستخدام تقنيات التطريز والكروشيو عمى

الجاكيت النسائى المعاصر وفقاً جودة تنفيذ التصميمات.

الفرض الثالث :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المتخصصين في
توظيف التصميمات المستحدثة بإستخدام تقنيات التطريز والكروشيو عمى

الجاكيت النسائى المعاصر وفقاً الجمالي واإلبتكاري.

تم حساب التك اررات والنسب المئوية لمجموع تقييمات السادة المتخصصين

األكادميين في مجال المالبس والنسيج لمتصميمات المستحدثة بعد التنفيذ لتحقيق

الجانب الجمالي واإلبتكاري كما ىو موضح بالجدولين رقم ( )27(،)26التالي.

جدول رقم( )26التكرارات والنسب المئوية إلستجابات المتخصصين في التصميمات المستحدثة
بعد التنفيذ لتحقيق الجانب الجمالي واإلبتكاري
بنود التقييم
يتماشى مع خطوط الموضة الحديثة.
مالءمتو لشكل الكول المنفذ فنيا وجماليا.
توافر األصالة والتميز والمعاصرة.
تحقق الخامات المستخدمة لمتنفيذ بعداً
جمالياً.
نجاح الفن الفرعوني في إثراء جماليات
التصميم.
اتفاق التصميم مع الذوق المصري واليوية
القومية.

درجة التحقق
مناسب الى
مناسب
حد ما
%
ك
%
ك
8
8
4 8 48
6
6
90 90
12 12 88 88

غير
مناسب
ك %
8 8
4 4
0 0

المتوسط

الوزن
النسبي

2.76
2.90
2.88

94.12
97.20
96.00

90

90

8

8

2

2

2.88

97.11

92

92

8

8

0

0

2.92

97.33

92

92

4

4

4

4

2.88

97.18

تشير نتائج جدول رقم( )26السابق أن الوزن النسبي الستجابات األكاديميين

المتخصصين فى تصميم األزياء والمالبس لمتصميمات المستحدثة بعد التنفيذ
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
لتحقيق الجانب الجمالي واإلبتكاري تتراوح بين( ،)97.33 ،94.12وىي قيم عالية
نسبية ،مما يؤكد عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المتخصصين في

التصميمات المستحدثة بعد التنفيذ لتحقيق الجانب الجمالي واإلبتكاري لصالح عبارة

(نجاح الفن الفرعوني في إثراء جماليات التصميم).
جدول رقم( )27التكرارات والنسب المئوية إلستجابات المتخصصين في التصميمات المستحدثة
بعد التنفيذ لتحقيق الجانب الجمالي واإلبتكاري

بنود التقييم
التصميم
التصميم
التصميم
التصميم
التصميم
التصميم
التصميم
التصميم
التصميم
التصميم
التصميم
التصميم
التصميم
التصميم
التصميم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

مناسب
ك
80
88
96
84
76
92
48
80
92
72
88
88
80
88
88

%
80
88
96
84
76
92
48
80
92
72
88
88
80
88
88

درجة التحقق
مناسب الى
حد ما
%
ك
20 20
12 12
4
4
21 21
20 20
4
4
8
8
16 16
4
4
24 24
12 12
8
8
16 16
8
8
4
4

غير
مناسب
ك %
0 0
0 0
0 0
4 4
4 4
4 4
8 8
4 4
4 4
4 4
0 0
4 4
4 4
4 4
8 8

المتوسط
2.8
2.88
2.96
2.80
2.72
2.88
2.76
2.76
2.88
2.68
2.88
2.84
2.76
2.84
2.80

الوزن
النسبي
93.33
96.00
98.67
94.61
90.67
97.11
94.12
93.00
97.11
89.67
96.00
95.80
93.00
95.80
95.66

ترتيب
التصميمات
11
4
1
9
14
2
10
12
2
15
4
6
12
6
8

تبين من خالل الجداول أرقام( )27(،)26أن أفضل تصميم مستحدث بعد التنفيذ
لتحقيق الجانب الجمالي واإلبتكاري رقم( )3بوزن نسبي  ،98.67وأقل تصميم

مستحدث بعد التنفيذ لتحقيق الجانب الجمالي واإلبتكاري رقم( )10بوزن نسبي

 ،89.67واتفقت النتائج مع ما توصمت إليو دراسة كال من(عواطف بييج

وآخرون(،)2019 ،عال يوسف( ،)2020 ،غادة عبد الفتاح(،)2019 ،خالد

مصطفي وآخرون )2021 ،في تأثير اختالف بعض تقنيات التطريز والكروشية
في تحقيق قيم جمالية لممالبس وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض الثالث

والذي ينص عمى :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المتخصصين في
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
توظيف التصميمات المستحدثة بإستخدام تقنيات التطريز والكروشيو عمى

الجاكيت النسائى المعاصر وفقاً الجمالي واإلبتكاري.
مستخمص النتائج:

 تحقق فروض البحث بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين أراء المتخصصين في
إمكانية توظيف بعض تقنيات التطريز والكروشيو إلثراء جودة الجاكيت النسائى وفقاً
لجوانب التقييم.

 وجود عالقة ارتباطية دالة موجبة بين ترتيب كل من المتخصصين والمستيمكات
والمنتجين أصحاب محالت بيع المالبس وذلك في ضوء محاور التقييم في امكانية
توظيف بعض تقنيات التطريز والكروشيو إلثراء جودة الجاكيت النسائى  ،وتم

األتفاق أن الجاكيت رقم( )2ىو أفضل التصميمات فى توظيف الوحدات المستحدثة
بوزن نسبي ( ،)98.67يميو الجاكيت ( )3،11بوزن نسبي( ،)96.00ثم

الجاكيت( )10 ،12بوزن نسبي ( )95.80وفقاً آلراء المحكمين.

 التوصل إلى نجاح الوحدات المستحدثة بإستخدام بعض تقنيات التطريز والكروشيو
في إثراء القيم الجمالية والوظيفية لتصميمات األزياء النسائية وتأصيل اليوية
المصرية في ضوء آراء المحكمين وتحقق جوانب التقييم.

المقترحات والبحوث المستقبمية:

 زيادة اإلىتمام بقيمة التراث والحفاظ عميو فى ضوء إتجاىات الموضة الحديثة.
 اإللمام بعناصر الفن الفرعوني بما تحوييا من شكل ووظيفة وفمسفة ومضمون
وتوظيفيا بصياغة عصرية إلثراء جماليات األزياء ذات طابع مصري.

 اإلبداع واإلبتكار في الدمج بين التطريز والكروشية وانتاج تصميمات حديثة.
 تقديم رؤى مستحدثة لمربط بين التراث والتقنيات اليدوية بإستخدام أساليب مبتكرة
إلثراء األزياء النسائية.
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المراجع العربية واإلنجميزية:

 -1أحمد رمزى عطا اهلل ،سكينة أمين محمود ومروة عمى الجانينى(:)2018
اإلستفادة من التراث الشعبى في إثراء مالبس السيدات بمفيوم التصميم متعدد

اإلستخدام ،مجمة االقتصاد المنزلى ،كمية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية،

مجمد ،29عدد أبريل.

 -2أسميان اسماعيل محمد( :)2015إستخدام التطريز بشرائط الساتان مع التطريز
اليدوي لرفع القيمة الجمالية لمالبس السھرة لمسيدات ،الجمعية العممية لممصممين،
مجمة التصميم الدولية ،مجمد ،5عدد.1

 -3أم محمد جابر السيد(" :)2020برنامج تدريبي عن التطريز بشرائط الستان إلثراء
مجال المفروشات" مجمة بحوث التربية النوعية كمية التربية النوعية ،جامعة

المنصورة ،عدد.58

 -4بسمة عبد المنصف فايد(" :)2021إنتاج تصميمات مبتكرة من الحقائب النسائية
بالدمج بين الكروشية والتطريز السيناوي لممساىمة في تمكين المرأة المعيمة ودمجيا

في سوق العمل"مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية ،كمية التربية النوعية
جامعة المنيا ،مجمد ،7عدد  ،33مارس.

 -5جميمة مصطفى المغربي ،شيماء محمد الدسوقي وحنان محمد الشربيني

( :)2014استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة في عمل وحدات زخرفية مستوخاه
من الفن الفرعوني ،مجمة بحوث التربية النوعية ،جامعة المنصورة ،عدد.24

 -6حاتم أحمد محمود (" :)2013مقارنة بين طريقتين إلعداد نموذج الجاكيت
الرجالي" مجمة عموم وفنون  -دراسات وبحوث – جامعة حموان  -مج  ،25ع 1

 -7خالد مصطفي عابد ،مجدة مأمون محمد ،أميرة اسماعيل إبراىيم (:)2021
"فاعمية برنامج تدريبي لمتمكين االقتصادي لممرأة الريفية في صناعة المالبس
الجاىزة" مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية معرف البحث الرقمي جامعة

المنيا  -المجمد السابع العدد  .33مارس
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 -8داليا حسني محمد( :)2011تصميم محتوي إلكتروني لمكشف عن أوجو التشابو
واالختالف في داللة الرمز اآلدمى في الفن المصري قديماً وحديثاً ،مجمة بحوث

في التربية الفنية والفنون ،كمية التربية الفنية ،جامعة حموان ،عدد.34

 -9رأفت حسن مرسي ،مروة حسن محمد(" :)2018إمكانية الدمج بين الطباعة بالعقد
والربط وفن الكروشية لعمل بعض التصميمات الممبسية لمسيدات" ،المجمة العممية
لمدراسات والبحوث التربوية والنوعية ،كمية التربية النوعية ،جامعة بنيا ع5

 -10رجاء مصطفى محمد( :)2017وحدة تعميمية فى التطزيز البزازيمى لتعزيز
معارف ومﮭارات طالب شعبة اإلقتصاد المنزلى ،الجمعية العممية لممصممين،
مجمة التصميم الدولية ،مجمد ،7عدد.2

 -11رشا عباس محمد متولي( :)2015اإلمكانيات التشكيمية لمكروشية ودورىا في إثراء
مكمالت الزي لخدمة الصناعات الصغيرة ،مجمة األسكندرية لمتبادل العممي مج 36

ع  - 4ديسمبر.

 -12رشا وجدي خميل ،وديان طمعت مدين( :)2016تصميم مالبس معاصرة مستوحاة

من مالبس القدماء المصريين وزخارف العمارة النوبية في ضوء الموضة األخالقية،

مجمة التصميم الدولية ،كمية الفنون التطبيقية ،جامعة حموان ،مجمد ،6عدد،2

ابريل.

 -13سارة سامي عثمان بري (" :)2017رؤية تشكيمية مبتكرة لمعمارة األلمانية الحديثة
لالستفادة منيا في تصميم األزياء الخارجية لمسيدات" بحث منشور في مجمة

دراسات وبحوث التربية النوعية  -جامعة الزقازيق  -العدد األول  -الجزء الثالث
يناير 2017

 -14سوزان عمي مبروك( :)2011القيم الجمالية لمتطريز وكيفية تحقيقيا ،الطبعة
األولى ،مج ،1جامعة الممك سعود ،النشر العممي والمطابع ،الرياض.

 -15صافيناز أحمد حجاب اهلل  ،أمل محمد الفيومي وشيرين محمد غالب (:)2021
وحدة مقترحة التنمية ميارات فن الكروشية بتقنية  c2cمن الطمبات قسم االقتصاد

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

581

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
المنزلي بكمية التربية النوعية ،مجمة بحوث التربية النوعية جامعة المنصورة،
عدد.63

 -16عبد المنعم صبری ،رضا صالح( :)1975معجم المصطمحات النسجية" جميورية
المانيا الديمقراطية ،القاىرة ،األىرام

 -17عصمت محمد صادق( :)2016الرمزية في بنية تكوين الموضوعات الجنائزية في
الفن الفرعوني" وقائع أعمال المؤتمر األول ،القيم الجمالية والفنية في توزيع عناصر

العمل الفني ،تكوين جامعة الزرقاء ،كمية الفنون والتصميم ،األردن.

 -18عال بنت سالم محمد (" :)2020برنامج تعميمي الستخدام األقدام الضاغطة في
تنفيذ تقنيات حياكة المالبس" مجمة الفنون واألدب وعموم اإلنسانيات واألجتماع –
كمية اإلمارات لمعموم التربوية – عدد 51

 -19عنايات الميدي ( :)1992فن الزخرفة(الفرعوني ،االشوري ،البدائي والقديم)،
مكتبة ابن سيناء ،القاىرة ،طبعة أولى.

 -20عواطف بييج محمد ،غادة شاكر عبد الفتاح( :)2019تأثير اختالف بعض
متغيرات التطريز اليدوي في إثراء جماليات الطابع المصري ألربطة العنق ،المجمة

العممية لکمية التربية النوعية ،جامعة المنوفية ،الجزء األول ،مجمد  ،6عدد.18

 -21غادة عبد الفتاح عبد الرحمن( :)2018تأثير بعض األساليب التطبيقية عمي
الخواص الوظيفية ألقمشة تريكو المحمة المخموطة بالميك ار لمتغمب عمي مشاكل
وعيوب التطريز األلي ،المؤتمر العممي الخامس والدولي الثالث لكمية التربية

النوعية ،جامعة عين شمس.

 -22غادة عبد الفتاح عبد الرحمن ( :)2019فاعلية بزنامج بإسحخدام الوسائط الفائقة
إلكساب مﮭارات جنفيذ أقمشة الحزيكو النصف آلي لخدمة المشزوعات الصغيزة،
مجمة بحوث في العموم والفنون النوعية جامعة اسكندرية ،مجمد ،2عدد.11
 -23فيفيان شاكر ميخائيل (" :)2018عالمة العنخ الفرعونية بين التاريخ والموضة
المعاصرة" الجمعية العممية لممصممين ،مجمة التصميم الدولية مج  ، 8ع4
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 -24مدحت محمد حسين و حنان محمد سعيد( :)2016رؤية تشكيمية حديثة لزخارف
التراث الشعبي المصري وامكانية تطويعيا إلثراء أزياء النساء ،تفعيل دور االقتصاد
المنزلي في المواطنة وتنمية المجتمع ،المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد

المنزلي ،جامعة حموان 17 ،16 ،مايو.

 -25مروة حسن محمد عبد الباسط (" :)2017إمكانية الدمج بين الطباعة بالعقد
والربط وفن الكروشية لعمل بعض التصميمات الممبسية لمسيدات" بحث مستخرج

من رسالة الدكتوراة – كمية التربية النوعية – جامعة بنيا

 -26مي سعيد عبدالخالق و صفاء محمد جمال( :)2020توظيف بعض زخارف الفن
الفرعوني واإلسالمي ككنارات لمساري اليندي المستخدم في المجتمع المصري
المعاصر ،مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية ،كمية التربية النوعية ،جامعة
الزقازيق ،مجمد ،6عدد ،2يوليو.

 -27نجالء عبد المجيد محمد( :)2016رؤية فنية مستحدثة لتوظيف جماليات الزي
الشعبي لنساء محافظة الشرقية في تصميم مالبس السيرة ،المؤتمر العممي الدولي

الرابع(تفعيل دور االقتصاد المنزلي في المواطنة وتنمية المجتمع) ،كمية االقتصاد

المنزلي ،جامعة حموان17 ،16 ،مايو.

 -28نجوي شكري محمد ،مدحت محمد محمود وممدوح مبروك أحمد وحسين محمد
ياسين( :)2021اإلستفادة من التراث النوبي في تصميم أزياء معاصرة عمي
المانيكان ،مجمة االقتصاد المنزلي ،كمية االقتصاد المنزلى ،جامعة المنوفية،

مجمد ،31عدد ،1يناير.

 -29ىاجر أحمد حامد( :)2018ارجونوميكية مالبس نسائية (بإستخدام الكروشية
األيرلندي) مستوحاه من زخارف إسالمية نباتية" ،الجمعية العممية لممصممين ،مجمة
التصميم الدولية مج ،9ع1
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