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  :Keywordsكلمات دالة      :Abstractملخص البحث 

ة ة باإلضافعالیتحملھا ال تعد أقمشة التریكو (الجرسیة) ذات إمكانات وخصائص ال محدودة حیث انھا تتمیز بقوة 
ة خدام أقمشن استالى مناعة النسیج للتنسیل وتمیزه باإلنسدال والمطاطیة، وعلى الرغم من ھذه اإلمكانات اال ا

بحث الى دف الالتریكو (الجرسیة) اقتصر في العادة على األزیاء وقل استخدامھ في عمل مكمالت األزیاء لذا ھ
ي مالیة للزة الجشة التریكو (الجرسیة) في عمل مكمالت لألزیاء ترفع من القیمتوظیف اإلمكانات التشكیلیة ألقم

یة ) مجموعات تصمیمیة بعضھا فرد9) مكمل للزي ضمن (21وتواكب الموضة المعاصرة، وتم تنفیذ عدد (
یم لتقی والبعض منھا (أطقم)،  تم عرض التصمیمات على عدد من المحكمین المتخصصین (أعضاء ھیئة تدریس)

ق تناول تحقتیسیة لمكمالت المنفذة في مجموعاتھا التصمیمیة التسعة من خالل استبانة مكونة من أربعة محاور رئا
مكمل یكو كالجانب الجمالي، تنوع األسالیب التشكیلیة، مواكبة الموضة المعاصرة و نجاح توظیف خامة التر

لبحث ھدف ا إثبات صحة الفرض البحثي وتحققأزیاء، تم تحلیل النتائج إحصائیا ووصفیا وتوصلت النتائج الى 
لجمالیة اقیمة من توظیف اإلمكانات التشكیلیة ألقمشة التریكو (الجرسیة) في عمل مكمالت لألزیاء ترفع من ال
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   Introduction:مقدمة
ً في فن مكمالت األزیاء من الفنون التي احتلت  ً ھاما  یدانممركزا

: روسالتصمیم لما لھا من أثر كبیر في إظھار جمال الملبس (العید
 م) وأناقة المرأة العصریة التي تبحث عن كل ما ھو جدید2018

زمة لالیقدمھ لھا خبراء تصمیم األزیاء إلكمال زینتھا بالمكمالت ا
 .)م2019إلبراز جمالھا وأناقتھا وزیادة ثقتھا بنفسھا (صباغ: 

ع یبدوبما أن مكمالت األزیاء من الفنون التشكیلیة التي یبتكر و
ً ذو قیمة ً نفعیا ً فنیا ن لیة فاعا المصمم فیھا لیحقق في النھایة عمال

الخامة ھي الوسیط الذي یعبر بھ عما یجیش بداخلھ من مشاعر 
 ئطھوأحاسیس وانفعاالت وكلما استطاع الفنان اختیار وإعداد وسا

 اللھا یمكنھ ذلك من الوصول الى نتائج مرضیةالتي یعمل من خ
 م).2013تشبع رغباتھ وتحقق ما یسعى الیھ (عودات: 

ره فكاألذا فان الخامات تعد وسائط مادیة تساعد الفنان على تحقیق 
ات وتجعلھ یدخل معھا في صراع متبادل ومن خاللھا یستخدم امكان

 یمدة (إبراھتشكیلیة متنوعة تساعده على ابتكار أعمال فنیة جدی
 م).2012والشیخ: 

ولذلك كلما اتسعت معرفة المصمم بخصائص الخامات أدى ذلك 
لوك ر سالى زیادة قدراتھ اإلبداعیة حیث أن الخامة تتحكم في اختیا

تشكیلھا الى تصمیمات متنوعة حیث تمثل الخواص الطبیعیة 
ً تتأ صر ناعثر والمیكانیكیة لألقمشة الركیزة الرئیسیة للنسیج فمثال

ن مالتركیب البنائي النسیجي بصفة عامة وتحدد فعالیة كل عنصر 
العناصر األساسیة على خواصھا كما في وزن القماش وسمكھ 
وانسدالھ وقوة الصالبة والتجعید والكرمشة في اتجاه الطول 

 م).2008والعرض (بخاري وآخرون: 
ملھا تح وأقمشة التریكو (الجرسیة) تعد من الخامات التي تتمیز بقوة

میز یت العالیة باإلضافة الى مناعة النسیج للتنسیل كما أن نسیجھا
 باإلنسدال والمطاطیة في اتجاه الطول والعرض (نصر والزغبي:

ذا لھ م) وھذا ما ارتأتھ الباحثة أن ھناك إمكانات ال محدودة2005
النوع من االقمشة یمكن توظیفھا لعمل مجموعات متنوعة من 

 ب الموضة المعاصرة. مكمالت األزیاء تواك
  :Statement of the problemمشكلة البحث  

اقتصر استخدام أقمشة التریكو (الجرسیة) في العادة على األزیاء 
وقل استخدامھ في عمل مكمالت األزیاء بالرغم من إمكاناتھ الھائلة 
وسھولة استخدامھ بأسالیب تشكیلیة متنوعة ومن ھنا تتضح مشكلة 

ستفادة من اقمشة التریكو (الجرسیة) في عمل البحث في كیفیة اال

 مكمالت أزیاء والتي تمثلت في التساؤالت التالیة:
ھل یمكن االستفادة من أقمشة التریكو في عمل مكمالت  . 1

 أزیاء ترفع من القیمة الجمالیة للزي؟
 الى أي مدى یمكن توظیف اقمشة التریكو باستخدام أسالیب . 2

 زیاء؟تشكیلیة متنوعة في عمل مكمالت أ
ھل یمكن عمل مكمالت أزیاء من أقمشة التریكو تواكب  . 3

 الموضة المعاصرة؟
 : Objectiveھدف البحث  

 یمةعمل مكمالت أزیاء باستخدام أقمشة التریكو ترفع من الق . 1
 الجمالیة للزي.

ة تلفاستخدام أسالیب تشكیلیة متنوعة إلبراز اإلمكانات المخ . 2
 ألقمشة التریكو في عمل مكمالت أزیاء.

عمل مكمالت أزیاء من أقمشة التریكو تواكب الموضة  . 3
 المعاصرة.

  : Significanceأھمیة البحث 
شة قمألتتسم أھمیة البحث في اظھار االسالیب التشكیلیة والجمالیة 

التریكو ومدى االستفادة منھا في عمل مكمالت أزیاء تواكب 
ً على األزیاء ذات الط ً ورقیا  بعاالموضة المعاصرة وتضفي جماال

 البسیط.
  :  Hypothesis البحث فروض

 لیبإمكانیة استخدام خامة التریكو في تنفیذ مكمالت أزیاء بأسا
ضة تشكیلیة متنوعة ترفع من القیمة الجمالیة للزي وتواكب المو

 المعاصرة.
  :  Terminology البحث مصطلحات

 أقمشة التریكو:
للقماش ھي الغرز المتداخلة في اتجاه أفقي بالصفوف االفقیة 

وتعتمد على كمیة الخیط المستخدم في الغرزة الواحدة وتعرف 
عتمد ي یالغرز المتداخلة في االتجاه الرأسي باألعمدة الرأسیة والت

 ).م2015عددھا في البوصة على عدد االبر المستخدمة (الثبیتي: 
 مكمالت األزیاء:

ً عنھ ویزید ً أو منفصال  ھي كل ما یضاف للزي سواء كان متصال
ً (مأمون م ً جذابا ً جمیال ن جمالھ ورونقھ ویعطیھ مظھرا

 م).2008والجوھري: 
كما تعرف مكمالت المالبس بأنھا عناصر زخرفیة تكمل الزي 
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وتضیف علیة اللون والطراز والنوع وتؤدي الى خلق مظھر معین 
 م).2010وقد تكون لھا وظائف عملیة (احمد: 

 االمكانات التشكیلیة:
لتشكیل بعدة طرق وأسالیب متعددة تختلف ھي قابلیة الخامة ل

صورتھا مع كل طریقة وتتوقف ھذه األسالیب على شكل الخامة 
 م).1998ونوعیتھا وطبیعتھا (الدیب: 

 التعریف اإلجرائي للبحث: ھي عالقات تنظیمیة مرتبطة بعناصر
 الشكل) تظھر وحدة العمل الفني وجمالیاتھ. –العمل (الخامة 
  :Methodology منھج البحث 

ط یتبع ھذا البحث المنھج التجریبي الذي یستخدم التجربة ویضب
اإلجراءات إلثبات الفروض عن طریق التجریب بإحداث تغییرات 

دات عبیعلى الواقع وقیاس أثر ھذه التغییرات وما تحدثھ من نتائج (
 م).2005وآخرون: 

 وفي ھذا البحث یتم التجریب على اقمشة التریكو كواقع أساسي
یة كیلث وقیاس التغییر الحاصل علیھا باستخدام األسالیب التشللبح

المتنوعة وما تحدثھ من نتائج إلثبات صحة الفروض عن طریق 
 التجریب.

 :Tools أدوات البحث
 .ستبیان لتحكیم المكمالت المنفذة كمجموعات من قبل المختصینا -
 ة.لتحلیل االحصائي والبیاني لمخرجات االستبیان أداة الدراسا -
 Previous Studiesالدراسات السابقة  
م): بعنوان " جمالیات 2019. دراسة: صباغ، وسام یاسین (1

 تشكیلیة للقالدات في تصمیم األزیاء "
فة ھدفت الدراسة الى تصمیم مجموعة من األزیاء والقالدات مختل

 في اللون والشكل والخامة إلثراء مجال تصمیم األزیاء وقیاس
 دةدات المختلفة على الزي الواحد وتأثیر القالمدى تأثیر القال

 دخلالواحدة على األزیاء المختلفة وتوصلت الدراسة الى إیجاد م
ات جمالي جدید في مجال تصمیم األزیاء من خالل استخدام القالد

 على الزي الواحد واالزیاء المختلفة.
 م): بعنوان "2016. دراسة: السمیري، شروق محمد عبد هللا (2

 مات لحلي معاصرة مستمدة من حلي عسیر القدیمة"تصمی
ھدفت الى تنفیذ مجموعة من الحلي المعاصرة مستوحاة من 

ى العناصر التصمیمیة لمنطقة عسیر القدیمة وتوصلت النتائج ال
اعداد وحدات تصمیمیة لحلي معدنیة معاصرة مستلھمة من 
العناصر والوحدات التصمیمیة لمنطقة عسیر وصیاغتھا برؤیة 

 عصریة لھا صفة االستخدام الوظیفي المتعدد.
بر جا . دراسة: الشیبي، ھیفاء إبراھیم بن حبیب والثبیتي، نجالء3

م): بعنوان " تصمیم مكمالت ملبسیھ بأسلوب 2015ضیف هللا (
 التشكیل على المانیكان "

 جادھدفت الى تنفیذ مكمالت ملبسیھ مسایرة للموضة وتساھم في ای
ث اء الزي نفسھ بأكثر من طریقة وتوصل البححلول مبتكرة الرتد

 الى تحقیق الجانب الجمالي في التصمیمات المنفذة ومسایرتھا
دة تفاالموضة بنسبة كبیرة تعمل على تغییر الزي المضافة لھ واالس

 منھ في المناسبات المختلفة.
 "م): بعنوان 2015. دراسة: الثبیتي، نجالء جابر ضیف هللا (4

من اقمشة التریكو بأسلوب التشكیل على تصمیمات مبتكرة 
 المنیكان "

ي التھدفت الدراسة الى ابراز القیمة الجمالیة ألقمشة التریكو (
ة اكبشرت) بتنفیذ قطع ملبسیھ بأسلوب التشكیل على المانیكان لمو
ب جانالمرأة لكل ما ھو جدید ومعاصر، وكانت اھم النتائج تحقق ال

نفذة بطرق احترافیة مبتكرة الوظیفي والجمالي في القطع الم
 بأسلوب التشكیل على المانیكان 

م): بعنوان " 2018. دراسة: العیدروس، فاطمة عبد هللا (5
 ء "المدرسة الوحشیة والتكعیبیة كمصدر الھام في مكمالت األزیا

ھدفت الدراسة الى تصمیم مكمالت أزیاء تحمل سمات المدرسة 
م الجمالیة والفنیة بطریقة الوحشیة والتكعیبیة وتظھر فیھا القی

إبداعیة وكانت اھم النتائج تحقیق القیم الجمالیة والفنیة واالبداعیة 

التي تظھر في ألوان وخطوط التصمیم لمكمالت األزیاء وتنفیذھا 
ً على القطعة المضافة الیھا.   بطریقة مبتكرة تضفي اختالفا وتنوعا

ابت ث الشیخ، كرامة. دراسة: ابراھیم، عبیر إبراھیم عبد الحمید و6
م): بعنوان" وحدة تعلیمیة مقترحة لتنمیة مھارات 2012حسن (

دة الطالبات اإلبداعیة في استحداث معالجات فنیة جدیدة من إعا
 تدویر الخامات وتوظیفھا في مكمالت المالبس "

 باتھدفت الدراسة الى تصمیم وحدة تعلیمیة لتنمیة مھارات الطال
الجات فنیة جدیدة من إعادة تدویر اإلبداعیة في استحداث مع

 الخامات وتوظیفھا في مكمالت المالبس وفتح المجال للطالبات
 لیتعرفوا على قدراتھم اإلبداعیة ویعبرون عنھا بطریقة فنیة
وبنظرة مستقبلیة تواجھ تحدیات العصر والتغیرات المعاصرة 
 وتوصلت الدراسة الى فعالیة استخدام استراتیجیة االبداع في

ات تدریس والتي أدت الى تحسین مستوى األداء المھارى للطالبال
ش وتحقیق افضل النتائج في مجال مكمالت المالبس وذلك بالتعای

 مع الخامات والتعرف على إمكانیات كل منھا وما قد تثیره من
 خیال یحفز على مزید من االبداع واالبتكار.

وعي “ن م): بعنوا2010دراسة: أحمد، یسري معوض عیسى (  .7
 ” طالبات الجامعة باختیار مكمالت المالبس (االكسسوار)

ر لغیھدفت الى رفع الحس الفني وتنمیة الذوق لدى طالبات الشعب ا
متخصصة في المالبس وتوصلت النتائج الى التأكید على أھمیة 
مكمالت المالبس الكتمال الشكل الجمالي ووجوب توافقھا مع 

 ختیار المكملفصول السنة ووضع أسس وقواعد ال
وان " م): بعن2010. دراسة: ابراھیم، عبیر إبراھیم عبد الحمید (8

مكمالت المالبس في ضوء تكنولوجیا ماكینات التطریز االلي 
 وأثرھا في عروض األزیاء "

تي ھدفت الدراسة الى التعرف على األسالیب الفنیة والتقنیة ال
تخدم أغراض تستخدم في معالجة الخامات وتولیفھا بإمكانیات 

نفعیة في مجال المكمالت كعامل نجاع في عروض األزیاء 
تعد وبس وتوصلت النتائج الى ان المكمالت تقدم النظرة الكلیة للمال

 من عوامل جذب االنتباه داخل العرض وقد حققت نوع من التمیز
خاصة مع استخدام أسلوب التطریز اآللي وتوافق األلوان 

فق طریز مع خامات المكمل وكذلك تواوالخامات المستخدمة في الت
 الخامات المستخدمة في المكمل والغرض الوظیفي وان المكمالت

 المقترحة حققت عامل الترویج للمالبس
یا والنویشي، ران . دراسة ابراھیم، عبیر إبراھیم عبد الحمید9

اء م): بعنوان "دراسة تأثیر بعض اقمشة تریكو السد2009فاروق (
 ات التشكیلیة للخامة على المنیكان" في ابراز االمكان

ھدفت الى التعرف على بعض خصائص أقمشة تریكو السداء وأثر 
ن اختالف تلك الخصاص على إمكانات تشكیل االقمشة على المنیكا

وكذلك ابتكار تشكیالت تصمیمیة على المنیكان تبرز المظھر 
 سالجمالي والسطحي الذي یمكن ان تضیفھ الخصائص المختلفة لنف

الخامة وتوصلت النتائج الى الخصائص العامة ألقمشة تریكو 
السداء وعالقة تلك الخصائص بعملیة التشكیل على المانیكان 

ى وتوظیفھا في تصمیمات مقترحة تم تنفیذھا بأسلوب التشكیل عل
 المانیكان.

. دراسة: مأمون، أمل عبد السمیع والجوھري، رشا عباس 10
فة ستفادة من أسلوب الوبرة في زخرم): بعنوان " اال2008محمد (

 المالبس ومكمالتھا لمواجھة متطلبات سوق العمل "
 تھاھدفت الدراسة الى استخدام الوبرة في تجمیل المالبس ومكمال

وإنتاج قطع ملبسیھ مجملة بأسلوب یدوي تصلح لعمل مشروعات 
صغیرة تتسم باألصالة والمعاصرة وتوصلت الدراسة الى ان 

میز في تجمیل المالبس ومكمالتھا مصدر ھام لما یتأسلوب الوبرة 
ھ الى ویلبھ من قیم جمالیة وتشكیلیة عالیة باإلضافة الى إمكانیة تح

 منتجات ذات قیمة فنیة واقتصادیة تخدم سوق العمل والمشاریع
  الصغیرة.

م): بعنوان 1998. دراسة: الدیب، سحر السعید إبراھیم أحمد (11
لبقایا األقمشة كمدخل تعبیري في التصویر " االمكانات التشكیلیة 
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 (بالكوالج) "
شة قمھدفت الدراسة الى الكشف عن اإلمكانات التشكیلیة لبقایا األ

ري من نواحي اللون والملمس والشكلیة وإلفادة منھا كمدخل تعبی
. إلنتاج أعمال فنیة مبتكرة في التصویر باستخدام فن الكوالج

درة القلخامات ینمي الرؤیة الفنیة ووأوضحت النتائج أن التجریب با
مل على االبداع واالبتكار أي أنھا حقل خصب للتعبیر ونجاح الع

 الفني وذلك بما یتالءم مع الموضوعات المراد التعبیر عنھا.
 التعلیق على الدراسات السابقة:

 ارتبطت الدراسات السابقة مع موضوع البحث فیما یلي:
 تناولت موضوع مكمالت األزیاء. -1
 التأكید على أھمیة المكمالت الكتمال الشكل الجمالي -2

 للزي ولفت االنتباه الیھ.
التأكید على أھمیة الخامة وضرورة التعایش معھا  -3

وإبراز الدور الذي تلعبھ في اخراج المكمل بصور 
 إبداعیة مبتكرة. 

تنوع األسالیب التشكیلیة المستخدمة بما یتناسب مع  -4
 اعداد وتنفیذ المكمل.

 Theoretical Frameworkالنظرى  طاراال
ً: أقمشة التریكو:  أوال

في عالم صناعة االقمشة انتشر ھذا النوع من التركیب النسیجي في 
ً وخاصة في صناعة االقمشة  ً سریعا العصر الحدیث انتشارا
ً لسرعة انتاجھ فمن  الخاصة بالمالبس الخارجیة والداخلیة نظرا

االقمشة المنسوجة بنسبة  الممكن انتاج أقمشة التریكو اسرع من

مرات الى جانب اقبال المستھلك على شراء منتجات  5: 2تتراوح 
أقمشة التریكو لما لھا من خواص طبیعیة ممیزة (نصر والزغبي: 

 م).2005
ویمكن تصنیعھا عن طریق تكوین غرز من خیط واحد أو عدة 

ي خیوط تتداخل مع الغرز المكونة من قبل، مكونة من تركیب نسج
صل لھ خواص فیزیائیة ومیكانیكیة مختلفة عن االقمشة مت

وبینما الغرز  coursesالمنسوجة وتعرف الغرز العرضیة باسم 
م) ویمكن 2004(یس وآخرون:  walesالطولیة تعرف باسم 

 تصنیف ھذه االقمشة الى نوعین أساسیین وھما:
 لسداء:أقمشة تریكو ا-1

مال ستعرعة فائقة بسبب ایتم انتاج ھذا النوع من أقمشة التریكو بس
ل عدد كبیر من الخیوط واالبر في عمل الغرز في آن واحد قد تص

الى ملیون غرزة في الدقیقة الواحدة وتصنع من خیط واحد أو 
مجموعة من الخیوط وتتداخل حلقات تریكو السداء بطریقة ما 

 في بحیث تمنع القماش من التنسیل واستخدم ھذا النوع من القماش
ي مر في المالبس الخارجیة ولكنھ ما لبث أن استخدم فبادئ اال

 المالبس الداخلیة.
 للحمة: اأقمشة تریكو -2

یتم عمل تریكو اللحمة باستخدام خیط واحد لعمل الحلقات أو الغرز 
ً بعرض القماش في اتجاه أفقي كما في الصورة ( ً وإیابا ) 1ذھابا

اإلبر حسب  وتستخدم في عمل التریكو إبرة واحدة أو مجموعة من
شكل ونوع القطعة المراد حبكھا ویرجع اختالف نوع الغرز الى 

 الطریقة التي یتم العمل بھا.

 
 م)2004): تریكو اللحمة باستخدام خیط واحد (یس وآخرون: 1شكل (

خذ یأ ویتمیز ھذا النوع من التریكو بالمطاطیة الذائدة مما یجعلھ
عة على الماكینات شكل الجسم وخاصة أقمشة التریكو المصنو

) والتي تعطي آخر صیحات الموضة flat machinesالمسطحة (
في المالبس الخارجیة والجوارب والسویترات بمنتھى الدقة 

 م).2005واالتقان (نصر والزغبي: 

 
 م)2004): تركیب الجرسیة السادة (یس وآخرون: 2شكل (

ة ونشیر الى ان النوع المستخدم في ھذا البحث ھو تریكو اللحم
حیث تم اختیار النوع األول من التراكیب النسجیة (تركیب 

 ممیزات تخدم مجال البحث.الجرسیة السادة) لما لھ من 

 حیث یعتبر ھذا النوع من األنواع البسیطة في بنائھا ویتمیز
 بسطحھ الناعم االملس الذي یعطي تاثیر أقالم طولیة على وجھ
القماش أما ظھر القماش فتظھر الغرزة مقلوبة على شكل خطوط 

) ومن خواص ھذا النوع انھ یلتف على بعضھ 2أفقیة صورة (
 م).2004ایة وحتى النھایة (یس وآخرون: البعض من بالد

ً: مكمالت األزیاء:  ثانیا
للمكمالت أھمیة عظیمة بالنسبة لشكل الزي وأصبحت من 

بر عأساسیات زینة المرأة خاصة بعد أن تطورت أشكالھا وخاماتھا 
 م).2008العصور (مأمون والجوھري: 

 وتنقسم مكمالت األزیاء الى نوعین:
 ات مثبتة بالزي وال تنفصل عنھ.المكمالت الثابتة: مفرد -1
ن المكمالت الغیر ثابتة: مفردات یمكن اضافتھا أو خلعھا ع -2

الزي كالمفردات الخاصة بالرأس والرقبة والصدر والزراع 
 م).2012والخصر (ریحان وجاویش: 

 أھمیة مكمالت األزیاء:
في صناعة الموضة واالزیاء تعتبر مكمالت األزیاء أشیاء صغیرة 

ً كأحد مقومات ولكنھا تحم ً ھاما ل معاني كبیرة فھي تلعب دورا
 ً االناقة في األزیاء لما لھا من أھمیة كبیرة بالنسبة لشكل الزي فمثال
استخدام غطاء الرأس، حقیبة الید، ایشاربات، حلي، یكمل النظرة 
الكلیة لألزیاء والموضة ویمكن من خاللھا ابتكار خط أو تحسین 
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ً وتعتبر المكمالت جزء أساسي آخر في الزي لجعلھ أكثر جم اال
 وھام في عالم األزیاء لعدة أسباب منھا:

ا تسمح بتأكید النظرة الكلیة لألزیاء وتأكید بیاناتھ -1
 وتفاصیلھا.

 عامل مثیر أثناء تقدیم عرض األزیاء -2
 تساھم في ترویج المنتجات. -3

یمكن استعمال المكمل بطریقة فردیة أو یكون لھ  -4
 استعماالت متعددة.

 م).2010لجذب االنتباه ولفت األنظار (إبراھیم:  وسیلة -5
 الدراسة التجریبیة للبحث:

ً: اإلمكانات التشكیلیة ألقمشة التریكو (الجرسیة):  أوال

 ): األسالیب التشكیلیة لخامة التریكو (الجرسیة)1جدول (
 الشكل أسلوب التشكیل ت

 أسلوب التضفیر 1

شرطة ذات ھو تشكیل على ھیئة ضفائر من مجموعة من األ
ً للغرض المنتجة من اجلھ د (عب لون واحد أو ألوان متعددة تبعا

م) وفي مجال البحث تم عمل المكمل بقص 2006الھادي: 
أطراف القماش الى مجموعة من الشرائط وجدل كل ثالث 
اشرطة مع بعضھا البعض لعمل الضفیرة وتترك منسدلة من 

 أطراف المكمل لتعطي الشكل المطلوب.
 

وب النسیج أسل 2
 الوبري

ھو نسیج ذو خیوط معقودة على السطح ینتج عنھا سطح وبري 
وتم تنفیذه في البحث عن طریق عمل مجموعة من قصاصات 
االقمشة المتساویة في الطول والعرض وعقدھا على السطح 
 ً  من خالل تمریر القصاصات بین فتحات النسیج وعقدھا یدویا

 إلعطاء السطح الوبري المطلوب.
 

 أسلوب التدكیك 3

ھو أسلوب زخرفي یتم تشكیلھ بواسطة اشرطة رفیعة تتخلل 
ً وفتحات على نمط عملیة النسیج (سویفي:  د م) وق1999شقوقا

ل تم تطبیقھ في البحث بتدكیك شریط من قماش التریكو لیتخل
و سھ أفتحات سلسلة معدنیة واستخدامھا اما في اعداد المكمل نف

 ل. وسیلھ إلنھاء أطراف المكم
 

 أسلوب الشرابات 4

سم من اعلى 1ھي مساحة مستطیلة من القماش یترك فیھا 
ویشرح الجزء الباقي من على ھیئة اشرطة ثم یلف عن طریق 
برم القماش للوصول الى الشكل االسطواني (عبد 

ھ م). وھذا ما تم تطبیقھ على قماش التریكو بقص2001العال:
 القماش لتستخدم علىولفھ وتثبیتھ على أشرطة من نفس نوع 

 شكل حلیات متدلیة من المكمل.
 

أسلوب القص  5
 والتشریط

 یتم تنفیذه عن طریق قص قماش التریكو (الجرسیھ) على شكل
شرائط بمسافات متساویة دون فصلھا عن القماش وتترك 
منسدلة إلعطاء الشكل المطلوب ویتناسب ھذا االسلوب مع 

 المكمل.  أسلوب النسیج الوبري في شكل ومظھر
 

أسلوب العقد  6
 والربط

یعتمد أسلوب العقد والربط على قص مجموعة من األشرطة 
الرفیعة بأطوال مختلفة ثم تربط مع بعضھا البعض بشكل 
 طولي لتشكل عقد بارزة وظاھرة بعكس أسلوب النسیج الوبري

ي بحیث تكون في اتجاه تكراري متناثر مما یعطي تأثیر جمال
 للمكمل.

 

 لوب الشرائطأس 7

 اھزةھي أحد البدائل الجمالیة وتنقسم الى نوعین:الشرائط الج
في  والشرائط التي یتم قصھا من االقمشة والتي یمكن توظیفھا

 م).2011اشكال جدیدة (أفغاني: 
وھذا النوع األخیر ھو ما تم تطبیقھ في البحث بقص قماش 
 التریكو(الجرسیھ) الى مجموعة من األشرطة المتدلیة أو

 الملفوفة بأطوال مختلفة إلعطاء الشكل المطلوب للمكمل.
 

 ثانیاً: تجربة البحث:
) مكمل للزي بعضھا 21قامت التجربة على أساس تنفیذ عدد (

فردیة والبعض منھا ضمن مجموعات (أطقم) وذلك عن طریق 
توظیف اإلمكانات التشكیلیة ألقمشة التریكو (الجرسیة) 
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لیة من خط ولون وشكل وملمس وخصائصھا الطبیعیة والجما
بأسالیب وطرق متعددة، وفیما یلي سیتم عرض وتحلیل مكمالت 

 األزیاء المنفذة على النحو التالي:
 طرق ارتداء المكمل. –أسلوب التشكیل المستخدم  –نوع المكمل 

 ): عرض وتحلیل للمكمل األول مكون من (قطعة واحدة).2جدول (
  أسلوب التشكیل نوع المكمل

 شریحالقص والت - الش
 التضفیر -

 
 
 
 
 
 

 
 ): عرض وتحلیل للمكمل الثاني مكون من (ثالث قطع).3جدول (

 طرق ارتداء المكمل أسلوب التشكیل نوع المكمل
 شریطالقص والت - شال -

 

 اسورة -
 وبريالنسیج ال - شنطة -

 ): عرض وتحلیل للمكمل الثالث مكون من (قطعتین)4جدول (
 طرق ارتداء المكمل أسلوب التشكیل مكملنوع ال

 التدكیك - قالدة -
 الشرابات -
 الشرائط -

 

 اسورة -
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 ): عرض وتحلیل للمكمل الرابع مكون من (قطعتین)5جدول (
 طرق ارتداء المكمل أسلوب التشكیل نوع المكمل

 شریطالقص والت - شال -
 العقد الربط -

 

 اسورة -

 ل للمكمل الخامس مكون من (قطعتین)): عرض وتحلی6جدول (
 طرق ارتداء المكمل أسلوب التشكیل نوع المكمل

 الشرائط - قالدة -

 

 الشرائط - اسورة -
 بطالعقد والر -

 (خمسة قطع). مكون من السادس ): عرض وتحلیل للمكمل7جدول (
 طرق ارتداء المكمل أسلوب التشكیل نوع المكمل

 الشرائط - قالدة -
 د والربطالعق -

 

 

 حلق -

 خاتم -

 اسورة -

 ربطة شعر -
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 السابع (قطعتین) ): عرض وتحلیل للمكمل8جدول (
 طرق ارتداء المكمل أسلوب التشكیل نوع المكمل

 الشرائط - قالدة -
 بطالعقد والر -

 

 حلق -

 الثامن (ثالث قطع). ): عرض وتحلیل للمكمل9جدول (
 طرق ارتداء المكمل تشكیلأسلوب ال نوع المكمل

 ربطة عنق -
 

 شریطالقص والت -

 

 بطالعقد والر - طوق شعر -
 اسورة -

 ): عرض وتحلیل للمكمل التاسع (قطعة واحدة).10جدول (
 طرق ارتداء المكمل أسلوب التشكیل نوع المكمل
 شریطالقص والت - ربطة عنق
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 ثالثا: االستبیان
نة مكونة من أربعة محاور رئیسیة الستطالع تم تصمیم استبا

التقییمات إلبراز موضوع وعناصر البحث والتحقق من أھداف 
 عیةالبحث، وقد اشتملت المحاور الرئیسیة األربعة على فقرات فر

فقرات) لتقدیر تحقق المحاور الرئیسیة، ثم تم عرض  10(
) محكم من أعضاء ھیئة التدریس 24االستبیان على عدد (

) 9جامعات السعودیة في مجال التخصص لتقییم عدد (بال
مجموعات تصمیمیة متنوعة منفذة لمكمالت أزیاء من خامة 

 التریكو.
وقد تم تحلیل النتائج احصائیا باستخدام برنامج اإلحصاء 

)SPSS:وكانت التحلیالت اإلحصائیة كالتالي ،( 
 ج االستبیانتحلیل نتائ-أ

 أوال: متغیرات االستبیان
ى تبعاد الثوابت وتحیید أثرھا فقد اشتمل االستبیان علبعد اس

 :المتغیرات التالیة
المتغیرات المستقلة: وھي متغیر تصنیف عینة المحكمین -1

) عضو تحكیم (أعضاء ھیئة تدریس بالجامعات 24لالستبیان (
 .(السعودیة في مجال التخصص

تابعة: وتتمثل في رصد وتقییم استجابة عینة المتغیرات ال-2
فقرات موزعة في  10الدراسة على فقرات االستبیان وھي عدد 

 أربعة محاور وتم تسمیة محاور االستبیان األربعة كالتالي:
 المحور األول: تحقق الجانب الجمالي

 فقرات فرعیة وھي: 3وقد اشتمل على عدد 
 مل.تم تحقیق الجانب الجمالي من خالل الشكل البنائي للمك . 1
 مل.ي من خالل اللون المختار للمكتم تحقیق الجانب الجمال . 2
كو تم تحقیق الجانب الجمالي من خالل استخدام خامة التری . 3

 في تنفیذ المكمل.
 المحور الثاني: تنوع أسالیب تشكیل المكمل

 فقرات فرعیة وھي: 3وقد اشتمل على عدد 
 أسلوب التشكیل المستخدم مناسب لشكل المكمل. . 4
التریكو أسلوب التشكیل المستخدم مناسب لخامة  . 5

 المستخدمة في تنفیذ المكمل.
أسلوب التشكیل المستخدم ساعد في إخراج المكمل بشكل  . 6

 مختلف في كل مرة.
 المحور الثالث: مواكبة المكمل للموضة المعاصرة

 فقرات فرعیة وھي: 3وقد اشتمل على عدد 
 المكمل مواكب للموضة المعاصرة. . 7
 .المكمل مناسب ألذواق الفئات العمریة المختلفة . 8
 المكمل قابل للتسویق كموضة معاصرة. . 9

 المحور الرابع: نجاح توظیف خامة التریكو كمكمل لألزیاء
 نجاح توظیف خامة التریكو في عمل مكمالت أزیاء.   . 10

 ثانیا: المعالجة اإلحصائیة المستخدمة
-ابي المتوسط الحس-  الوزن النسبي- التكرارات والنسب المئویة 

 االنحراف المعیاري
 LIKERTتماد میزان تقدیر تقسیم لكرت ثالثا: اع

 لمعرفة اتجاه آراء العینة محل االستبیان تم استخدام
/  3/ إلى حد ما  4/ أوافق  5مقیاس لكرت الخماسي (أوافق بشدة 

 ).1/ أرفض بشدة  2ارفض 
 : Results النتائج

 Reliabilityأوال: اختبار مدي صحة وقوة وثبات االستبیان (
Statistics): 

اس مدى ثبات أداة الدراسة (االستبانة)، تم إجراء معادلھ (ألفا لقی
كرو نباخ) على نتائج بیانات االستبیان، على عینة كلیھ مكونھ من 

) یوضح معامالت ثبات أداة 1) عضو ُمحكم والجدول رقم (24(
 الدراسة

   Alpha Cronbach’s    ): معامل ألفا كرو نباخ11جدول (

عدد  المحاور
 الفقرات

عدد 
 التصمیمات

N of 
Items 

Alpha 
Cronbach's 

 0.903 27 9 3 المحور األول: تحقق الجانب الجمالي
 0.897 27 9 3 المحور الثاني: تنوع أسالیب تشكیل المكمل

 0.921 27 9 3 المحور الثالث: مواكبة المكمل للموضة المعاصرة
 0.965 9 9 1 ءالمحور الرابع: نجاح توظیف خامة التریكو كمكمل لألزیا

 0.967 90 9 10 الثبات العام لالستبیان
N of Items Cronbach's Alpha 

90 0.967 
) ان معامل الثبات العام لمحاور 11یتضح من بیانات جدول (

ً حیث بلغ ( ت ) إلجمالي فقرا0.967الدراسة األربعة مرتفع جدا
ا بین م بیاناالستبیان العشرة فیما بلغ ثبات المحاور األربعة لالست

) كحد أدنى وھذا یدل على أن 0.897) كحد أعلى وبین (0.965(
ً من الثبات تمكن من االع د تمااالستبیان یتمتع بدرجة عالیة جدا

 علیة في التطبیق الفعلي للدراسة.
 Test of ثانیا: حساب اعتدالیة التوزیع (التوزیع الطبیعي):

Normality 

توزیع نستخدم كال من اختباري للتحقق من توافر شرط اعتدالیة ال
Kolmogorov-Smirnov، Shapiro-Wilk 
 صیاغة الفرض اإلحصائي:

0 ≠): P 1): P = 0  (H0(H 
) وھو الفرض العدمي ویعني أن العینة تتبع التوزیع 0Hحیث ان (
 )Sample is normally distributedالطبیعي (

1H(توزیع )  وھو الفرض البدیل ویعني أن العینة ال تتبع ال
 )Sample is not normally distributedالطبیعي (

  Tests of Normality  ): اختبار اعتدالیة التوزیع12جدول ( 
 

 المحاور
amirnovS-Kolmogorov Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 475. 9 929. .200* 9 201. المحور األول: تحقق الجانب الجمالي 
 286. 9 906. .200* 9 207. المحور الثاني: تنوع أسالیب تشكیل المكمل
 857. 9 966. .200* 9 147. المحور الثالث: مواكبة المكمل للموضة المعاصرة
 319. 9 910. .200* 9 184. المحور الرابع: نجاح توظیف خامة التریكو كمكمل لألزیاء

 
) لكال من اختبار (شابیرو ویلك، كولموجوروف) جاءت P-valueع بما أن قیمھ () لحساب اعتدالیة التوزی12ومن جدول (
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إذن فإننا  0.05على مجمل المحاور األربعة للدراسة أكبر من 
نرفض الفرض البدیل ونقبل الفرض العدمي الصفري ونستطیع أن 

% أن بیانات العینة المسحوبة تتبع 95نقرر بنسبة تأكد وثقة 

)). وعلیھ فإنھ یمكن normally distributedالتوزیع الطبیعي 
إجراء االختبارات المعلمیة على نتائج االستبیان، ویوضح الشكل 

 ) اعتدالیة التوزیع الطبیعي لبیانات االستبیان.3(
 

 
 ): اعتدالیة التوزیع3شكل (

 One Way) ثالثا: اختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه
ANOVA) 

 صیاغة الفرض اإلحصائي:
 وقد تم صیاغة الفرض اإلحصائي لالختبار كاآلتي:

 4µ ≠3 µ ≠2 µ ≠ 1: µ1H4  = µ3 = µ 2= µ 1: µ0H 
) وھو الفرض الصفري ویعني عدم وجود فروق 0Hحیث أن (

 ذات داللة إحصائیة بین متوسطات المحاور محل الدراسة
1H( وھو الفرض البدیل ویعني أنھ توجد اختالفات بین أثنین على (

 من متوسطات محاور االستبیان محل الدراسةاألقل 
، 1µ  ،2تمثل متوسطات قیم المحور األولµ  تمثل متوسطات قیم

 تمثل متوسطات قیم المحور الثالث3µ المحور الثاني، 
،4µ  .تمثل متوسطات قیم المحور الرابع 

  Test of Homogeneity of Variances  ): اختبار التجانس13جدول (
 Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

 Based on Mean .059 3 32 .981 
 Based on Median .031 3 32 .992 

 Based on Median and with adjusted 
df .031 3 31.599 .992 

 Based on trimmed mean .054 3 32 .983 
 

) نتیجة إجراء اختبار التجانس 13ویعرض جدول (
)Homogeneity of Variancesن العینات، وفیھ نجد أن )  بی

 قیمة  
(P-valueالختبار  (Levene   وھي  0.99و  0.98كانت بین

لذا فإننا نرفض الفرض البدیل ونقبل الفرض  0.05قیمة أكبر من 
الصفري وھو التجانس بین متوسطات محاور االستبیان أداة 

 الدراسة وبالتالي یمكن استكمال اختبار التباین.

  ANOVA  لتباین أحادي االتجاه): تحلیل ا14جدول (
 .Mean Std المحاور

Deviation 
F Sig. 

 272. 1.360 3.46649 92.5922 المحور األول: تحقق الجانب الجمالي
   3.26419 92.9011 المحور الثاني: تنوع أسالیب تشكیل المكمل
   3.19532 92.0378 المحور الثالث: مواكبة المكمل للموضة المعاصرة

ر الرابع: نجاح توظیف خامة التریكو كمكمل المحو
  لألزیاء

90.0011 3.48559   

 
 ) للوقوف علىANOVAوبإجراء اختبار تحلیل التباین األحادي (

مدى وجود فروق ذات داللة إحصائیة من عدمھ بین متوسطات 
لك تیر محاور االستبیان األربعة محل الدراسة، وبالتالي معرفة تأث

لى إمكانیة توظیف خامة التریكو كمكمل الفروق إن وجدت ع
 لألزیاء من عدمھ،

) نتائج تحلیل التباین والداللة 14حیث توضح بیانات الجدول (
بقیمة احتمالیة  1.360) تساوى Fاإلحصائیة حیث جاءت قیم (ف 

)P-value وبالتالي  0.05أي جاءت أكبر من  0.272) تساوى

ً ذا داللة إحصائیة بین متوسطات  یتضح عدم وجود اختالفا معنویا
  0.05محاور الدراسة عند مستوى الداللة 

وبناء على ما تقدم فإننا نرفض الفرض البدیل ونقبل الفرض 
الصفري الذي ینص على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة 
بین متوسطات المحاور األربعة للتقییم وفق االستبیان محل 

 الدراسة.
ور الدراسة من الجانب الجمالي ویعزى ذلك إلى أن متوسطات محا

الى تنوع أسالیب التشكیل الى مواكبة الموضة المعاصرة ھي 
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متوسطات متقاربة في القیمة وبالتالي فھي متقاربة في التأثیر على 
 نجاح توظیف خامة التریكو كمكمل لألزیاء.

 (Correlation Analysisرابعا: اختبار تحلیل االرتباط (
الخطى واتجاه ھذه العالقة الخطیة بین  لتقدیر درجة االرتباط

 المتغیرات محل الدراسة تم حساب مصفوفة االرتباطات بین
)Pearson)  محاور التقییم األربعة لالستبیان محل الدراسة

 باستخدام معامل ارتباط بیرسون
 صیاغة الفرض اإلحصائي كاالتي:

0 ≠): P 1): P = 0     (H0(H 
): الفرض البدیل 1H(العدمي)(): الفرض الصفري 0Hحیث أن: (

Pاالرتباط : 
0H( وھو الفرض الصفري ویعني: معامل االرتباط الخطي بین (

 المتغیرات غیر معنوي الداللة وال توجد عالقة بینھا.
1H( وھو الفرض البدیل ویعني: معامل االرتباط الخطي بین (

 المتغیرات معنوي الداللة و ال یساوى الصفر وتوجد عالقة بینھا.
 

   Correlations  Matrix   ): مصفوفة االرتباط15جدول (

المحور  محاور االستبیان
 األول

المحور 
 الثاني

المحور 
 الثالث

المحور 
 الرابع

 
 المحور األول: تحقق الجانب الجمالي

Pearson Correlation 1 .986** .901** .948** 
Sig. (2-tailed)  .000 .001 .000 

 تنوع أسالیب تشكیل المكملالمحور الثاني: 
Pearson Correlation .986** 1 .879** .941** 

Sig. (2-tailed) .000  .002 .000 

المحور الثالث: مواكبة المكمل للموضة 
 المعاصرة

Pearson Correlation .901** .879** 1 .955** 

Sig. (2-tailed) .001 .002  .000 

التریكو  المحور الرابع: نجاح توظیف خامة
 كمكمل لألزیاء

Pearson Correlation .948** .941** .955** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
 

* )ailedt-Correlation is significant at the 0.01 level (2** 
) أن ھناك ارتباط طردي قوى جدا متفاوت 15یتضح من جدول (

  الدراسة األربعة الدرجات والقوة وذلك بین كل زوج من محاور
ث وبالتركیز على عالقة كال من المحاور األول والثاني والثال

 بالمحور الرابع والذي یمثل ھدف الدراسة نجد ان
 عالقة االرتباط جاءت طردیة قویة جدا بین كل محور من محاور

 .الدراسة الثالثة على حدي والمحور الرابع
ة ة جدا وذات دالل) طردیة قوی0.948فقد جاءت درجة االرتباط (

 .معنویة بین المحور األول والمحور الرابع
ة ) طردیة قویة جدا وذات دالل0.941فقد جاءت درجة االرتباط (

 .معنویة بین المحور الثاني والمحور الرابع
ة ) طردیة قویة جدا وذات دالل0.955فقد جاءت درجة االرتباط (

 .معنویة بین المحور الثالث والمحور الرابع
بین كل زوجین  )P-valueیالحظ من الجدول السابق أن قیمة( كما

  0.01من محاور الدراسة األربعة جاءت أقل من 
أي جاءت معنویة وبالتالي فإننا نرفض الفرض الصفري الذي 

 یفترض أنھ ال توجد عالقة ارتباط بین محاور الدراسة،
ت رایونقبل بالفرض البدیل القائل بأن عالقة االرتباط بین المتغ

 على المحاور األربعة للدراسة تختلف عن الصفر.
یة أي أن عالقة االرتباط بین المتغیرات محل الدراسة جاءت طرد

 قویة جدا ومعنویة أي أنھا ال تساوي الصفر.
 بما یعني أن محاور االستبیان محل الدراسة تكمل بعضھا بعضا

ً في تحقیق إمكانیة توظیف خامة یكو ترال وال تتنافر بل تتضافر معا
ة كمكمل لألزیاء ترفع من القیمة الجمالیة للزي وتواكب الموض

 المعاصرة.
 

 Multiple) خامسا: تحلیل االنحدار الخطي المتعدد
Regression) 

ع ولتحلیل االنحدار فقد تم بناء على افتراض أن المحور الراب
ع (نجاح توظیف خامة التریكو كمكمل لألزیاء) كمتغیر تابع ووض

 تشكیل،ال اور التقییم الثالثة (الجانب الجمالي، تنوع أسالیبباقي مح
الموضة المعاصرة) كمتغیرات تفسیریة مستقلة، وعلیھ تم 

 االستعانة بنموذج االنحدار الخطي المتعدد.
 صیاغة الفرض اإلحصائي كاالتي:

0 ≠): R 1): R = 0     (H0(H 
بدیل ): الفرض ال1H): الفرض الصفري (العدمي)(0Hحیث أن: (

Rاالنحدار : 
0H( وھو الفرض الصفري ویعني: نموذج االنحدار الخطي بین (

 المتغیرات غیر معنوي الداللة.
1H( وھو الفرض البدیل ویعني: نموذج االنحدار الخطي بین (

 المتغیرات معنوي الداللة.
ت ملحوظة: ((االنحدار معنوي الداللة أي یوجد تأثیر للمتغیرا

 )التابع تمكن من القدرة على التنبؤ.) المستقلة على المتغیر
للمتغیر التابع: نجاح توظیف خامة التریكو كمكمل  Yویرمز 
 لألزیاء.
 للمتغیر المستقل األول: تحقق الجانب الجمالي. X1ویرمز 
 مل.للمتغیر المستقل الثاني: تنوع أسالیب تشكیل المك X2ویرمز 

مل للموضة للمتغیر المستقل الثالث: مواكبة المك X3ویرمز 
 المعاصرة.

 

 bModel Summary): 16جدول (

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 a979. .958 .933 .90434 .542 
a. Predictors: (Constant) المحور األول و الثاني والثالث  
b. Dependent Variable: توظیف خامة التریكو كمكمل أزیاء المحور الرابع: نجاح 
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) نجد أن قیمة معامل بیرسون لالرتباط 16وبالرجوع إلى جدول (
، بقیمة 0.979بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع یساوى 

وھذا معناه أن  0.958) یساوى R Squareمعامل التحدید (
 % من التباین في95) تفسر X1 ,X2 , X3المتغیرات المستقلة (

وھى نسبھ مرتفعة  Yالتغیرات التي تحدث في المتغیر التابع 
% وھي نسبة ھامشیة ترجع إلى  042.0والنسبة الباقیة تقریبا 

عوامل اخرى منھا الخطأ العشوائي، أي أن محاور الدراسة األول 
والثاني والثالث (الجانب الجمالي وتنوع أسالیب التشكیل ومواكبة 

% من التغیرات التي 95ى تفسیر الموضة المعاصرة) قادرة عل
تحدث في المتغیر التابع الرابع (نجاح توظیف خامة التریكو 

 كمكمل لألزیاء).

 aANOVA): 17جدول (
Model Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regressio
n 93.105 3 31.035 

37.948 b001. Residual 4.089 5 .818 
Total 97.194 8  

a. Dependent Variable: المحور الرابع: نجاح توظیف خامة التریكو كمكمل لألزیاء 
b. Predictors: (Constant), المحور األول و الثاني والثالث  

 
لنموذج  ANOVA) لتحلیل التباین 17كما یتضح من جدول (

وھي  0.001ساوى ت P-valueاالنحدار المتعدد أن قیمة االحتمال 
% وبالتالي فإننا نرفض الفرض 5لمعنویة اقل من مستوى ا

 الصفري الخاص بالنموذج ونقبل الفرض البدیل.

ونستطیع القول بأن نموذج االنحدار معنوي الداللة، وبالتالي یوجد 
تأثیر من المتغیرات المستقلة الثالث للدراسة على المتغیر التابع 

ؤ (نجاح توظیف خامة التریكو كمكمل لألزیاء) ونستطیع التنب
 بالمتغیر التابع من خالل ھذه المتغیرات المستقلة.

 aCoefficients): 18جدول (    

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -10.688 10.320  -1.036 .348   
 44.842 022. 978. 029. 018. 618. 018. حور األولالم

 36.948 027. 473. 776. 433. 595. 462. المحور الثاني
 5.428 184. 047. 2.614 559. 233. 609. المحور الثالث

a. Dependent Variable: المحور الرابع: نجاح توظیف خامة التریكو كمكمل لألزیاء 
 

لمعرفة العالقة بین توظیف خامة ) 18وبالرجوع الى جدول (
نب التریكو كمكمل لألزیاء والمتغیرات المستقلة المفسرة (الجا

 الجمالي، تنوع أسالیب التشكیل، الموضة المعاصرة)
ن ) أ16،17،18حیث أظھرت نتائج نموذج االنحدار كما بالجدول (

 )Fنموذج االنحدار ككل معنوي الداللة وذلك من خالل قیمة (ف 
  0.05أي أقل من  0.001بداللة  37.984 البالغة

و ریككما جاءت قیمة بیتا التي توضح العالقة بین توظیف خامة الت
ائیة ذات داللة إحص 0.018كمكمل لألزیاء والجانب الجمالي بقیمة 

 حیث یمكن استنتاج ذلك من قیمة ت والداللة المرتبطة بھا،
وحدة تحسن ویعنى ذلك انھ كلما زاد الجانب الجمالي بمقدار 

 وحدة 0.018مستوى توظیف خامة التریكو كمكمل أزیاء بمقدار 
ءت وكذلك جاءت قیمة بیتا لمتغیر تنوع أسالیب تشكیل المكمل جا

 ذات داللة إحصائیة، 0.433بقیمة 
ار مقدویعنى ذلك أنھ كلما زاد تنوع أسالیب تشكیل مكمل التریكو ب

 لألزیاء بمقداروحدة تحسن مستوى توظیف خامة التریكو كمكمل 
 وحدة. 0.433

رة وكذلك جاءت قیمة بیتا لمتغیر مواكبة المكمل للموضة المعاص
 غیر ذات داللة إحصائیة، 0.559جاءت بقیمة 

ویعنى ذلك أنھ كلما زادت مواكبة المكمل للموضة المعاصرة 
 بمقدار وحدة تحسن مستوى توظیف خامة التریكو كمكمل لألزیاء

 وحدة. 0.559بمقدار 
 :ستطیع صیاغة معادلة خط االنحدار وفق الخطوات التالیةون

 0B =0.348للحد الثابت بالنموذج  value-Pبما ان 
 مستقل األول بالنموذجلمعامل االنحدار للمتغیر ال value-Pبما ان 

= 0.978 1B 
لمعامل االنحدار للمتغیر المستقل الثاني بالنموذج  P-valueبما ان 

= 0.4732 B 
 لثالث بالنموذجالمعامل االنحدار للمتغیر المستقل  lueva-Pبما ان 

= 0.047 3B 
نموذج جاءت أكبر ) لمعامالت انحدار الP-valueأي أن كل قیم (

 % على المحاور األول الثاني5من 
ت وبالتالي فإننا ال نرفض الفرض الصفري الخاص بھذه المعامال

 ونستطیع القول بأنھا جمیعا غیر معنویھ.
وذج جاءت أقل من ) لمعامالت انحدار النمP-valueة(كما أن قیم

 % على المحور الثالث5
وبالتالي فإننا نرفض الفرض الصفري الخاص بھذه المعامالت 

 ونستطیع القول بأنھا معنویھ.
 :تیةولحساب نموذج االنحدار الخطي المتعدد تستخدم المعادلة األ

3X 3+ B2 X 2+ B 1X 1+ B 0Y = B 

 غیر التابع،    : المتYحیث أن: 
3, X2, X1X(،المتغیرات المستقلة :( , 
0B ف (نجاح توظی: ثابت النموذج المتغیر التابع المحور الرابع

 خامة التریكو كمكمل لألزیاء)
1B 1(: معامل االنحدار للمتغیر المستقل األولX تحقق الجانب

 )الجمالي
2B 2 (: معامل االنحدار للمتغیر المستقل الثانيXالیبتنوع أس 

 )تشكیل المكمل
  :3B 3 (معامل االنحدار للمتغیر المستقل الثالثXمل مواكبة المك

 )للموضة المعاصرة
 :حیث أن معامالت االنحدار للمتغیرات المستقلة ھي

=  3= 0.462   B 2= 0.018   B 110.688   B -=  0B
0.609  
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مقدر ال ) یمكن أن نتنبأ بالنموذج8ومن خالل تحلیل النتائج بجدول (
 لمعادلة خط االنحدار الخطي المتعدد كما یلي:

3+ 0.609 X2 + 0.462 X 1X 810.688 + 0.01 -Y = 

 بمعنى أن: نجاح توظیف خامة التریكو كمكمل لألزیاء = 
تنوع أسالیب  0.462الجانب الجمالي +   *0.018 + 10.688 -=

  *مواكبة الموضة المعاصرة *  +0.609 التشكیل

 
 ط االنحدار): خ4شكل (

ة حول ) نجد أن النقاط تتجمع بكثاف4بالرجوع إلى الشكل البیاني (
درجھ بما یجعل شكلھا یقترب من الخط  45خط قطري بزاویة 

 أن المستقیم وھذا معناه اعتدال التوزیع االحتمالي للبواقي أي
البواقي المعیاریة تتوزع توزیعا طبیعیا كشرط من شروط صحة 

 دار.اجراء تحلیل االنح
 

 (ب): التمثیل البیاني
تم حساب الوزن النسبي لتقییم بنود التحكیم العشرة في محاورھم 

مجموعات تصمیمیة لمكمالت األزیاء  9األربعة الناتجة من تحكیم 
مكمل أزیاء متنوع منفذ بخامة التریكو  23والتي تتكون من 

 بأسالیب تشكیلیة مختلفة، وعرض نتائج تقییم المحكمین في جدول
)، تم تمثیل نتائج كل محور على حدي، وفي 20) وجدول (19(

النھایة تم عرض التقییم اإلجمالي للتصمیمات المنفذة من خالل 
عرض نتائج متوسطات المحاور سویا، وعلیة تم ترتیب نجاح 
التصمیمات في تحقیق فرض البحث من خالل التقییم اإلجمالي 

 للتصمیمات.
 سب تحقق محاور وبنود االستبیان في التصمیمات المنفذة): الوزن النسبي لن19جدول (

 المحاور
 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 10بند  9بند  8بند  7بند  6بند  5بند  4بند  3بند  2بند  1بند 

 نسبة التحقق
(%) 92.69 94.54 90.56 94.54 91.48 92.69 93.33 89.72 93.06 90.00 

 
والذي یقیس  2) یتضح أن البند رقم 5) وشكل (19ومن جدول (

الجانب الجمالي من خالل اللون المختار للمكمل تحقق في 
 94.54التصمیمات المنفذة بنسبة عالیة جدا، بلغت نسب التحقق (

والذي یقیس نجاح أسالیب  4%)، وسجل نفس القیمة البند رقم 
وب التشكیل المستخدم التشكیل من خالل تحدید إذا ما كان أسل

 مناسب لخامة التریكو المستخدمة في تنفیذ المكمل.
والمعني بقیاس مدي مناسبة المكمل  8في حین سجل البند رقم 

للموضة المعاصرة من خالل تحدید إذا ما كان مناسب ألذواق 
 89.72الفئات العمریة المختلفة أقل نسبة تحقق فبلغت النسبة (

.(% 
 

 م مدي تحقق محاور وبنود توظیف خامة التریكو كمكمل ): تقیی5شكل (
كما أظھرت النتائج أن بنود المحور الثاني والتي تقیس تنوع 
أسالیب التشكیل المستخدمة قد تحقق إجمالیا بنسبة أعلي من 

 المحاور األخرى.
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 ة): الوزن النسبي لتقییم التصمیمات المنفذة من خالل بنود االستبانة المحكم20جدول (

 رقم التصمیم
 محاور التقییم

 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور األول التقییم اإلجمالي
 91.39 90.00 91.67 92.50 91.39 التصمیم األول
 93.54 91.67 92.78 95.28 94.44 التصمیم الثاني
 95.42 94.17 94.44 96.39 96.67 التصمیم الثالث
 93.82 92.50 94.17 94.17 94.44 التصمیم الرابع
 86.04 84.17 86.67 87.22 86.11 الصمیم الخامس
 91.39 90.00 92.78 91.39 91.39 التصمیم السادس
 87.64 85.00 88.06 88.61 88.89 التصمیم السابع
 92.08 89.17 90.83 94.44 93.89 التصمیم الثامن
 95.63 93.33 96.94 96.11 96.11 التصمیم التاسع

 91.88 90.00 92.04 92.90 92.59 المتوسط
 

 
 ): تقییم المحور األول: تحقق الجانب الجمالي6شكل (

) نجد أن أكثر التصمیمات تحقیقا للمحور األول الذي 6ومن شكل (
یقیس تحقق الجانب الجمالي ھو التصمیم الثالث والمكون من قالدة 

ما سجل التصمیم %)، بین 96.67وأسورة. بلغت نسبة التقییم (
 86.11الخامس المكون أیضا من قالدة وأسورة أقل نسبة تحقق (

%)، وقد بلغ متوسط تحقق المحور األول في التصمیمات التسعة 
%)، مسجال المركز الثاني بین المحاور األربعة وفق  92.59(

 تقییم المحكمین.
 

 
 ل): تقییم المحور الثاني: تنوع أسالیب تشكیل المكم7شكل (

) أن أكثر التصمیمات تحقیقا للمحور الثاني 7ویتضح من شكل (
المعني بقیاس تنوع أسالیب التشكیل ھو التصمیم الثالث المكون من 
قالدة وأسورة تم تنفیذھم بأسالیب التشكیل التدكیك والشرابات 

%)، بینما سجل التصمیم 96.39والشرائط. بلغت درجة التقییم (

قالدة واسورة منفذین بأسالیب الشرائط الخامس المكون أیضا من 
والعقد والربط أقل درجة تحقق للمحور الثاني، قد بلغت نسبة 

%). وقد بلغ متوسط تحقق المحور الثاني في  87.22التحقق فیھ (
%)، مسجال المركز األول بین 92.90التصمیمات التسعة (
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 المحاور األربعة وفق تقییم المحكمین.

 
 لمحور الثالث: مواكبة المكمل للموضة المعاصرة): تقییم ا8شكل (

) أن أعلي درجة تقییم للمحور الثالث الخاص 8ویوضح شكل (
بتقییم مواكبة المكمل للموضة المعاصرة كانت من نصیب التصمیم 
التاسع المكون من قطعة واحدة عبارة عن ربطة عنق، وقد بلغت 

لخامس أقل درجة %). بینما أظھر التصمیم ا 96.94نسبة التقییم (

%). وبلغ متوسط تحقق  86.67تحقق للمحور الثالث بنسبة تحقق (
%)، مسجال  92.04المحور الثالث في التصمیمات العشرین (

 المركز الثالث بین المحاور األربعة وفق تقییم المحكمین.
  

 
 ): تقییم المحور الرابع: توظیف خامة التریكو كمكمل أزیاء9شكل (

) أن أعلي درجة تقییم للمحور الرابع الخاص 9(ویوضح شكل 
بتحدید نجاح توظیف خامة التریكو كمكمل أزیاء كانت من نصیب 
التصمیم الثالث أیضا والمكون من قالدة وأسورة وقد بلغت نسبة 

%). بینما أظھر التصمیم الخامس أقل درجة تحقق  94.17التقییم (

متوسط تحقق %). وبلغ 84.17للمحور الرابع بنسبة تحقق (
%)، مسجال  90.00المحور الرابع في التصمیمات التسعة (

 المركز الرابع واألخیر بین المحاور األربعة وفق تقییم المحكمین.
 

 
 ): ترتیب تصمیمات المكمالت المنفذة حسب التقییم اإلجمالي تبعا آلراء المحكمین 10شكل (
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دي لمصممة لعرض موبتحلیل التقییم اإلجمالي للمحاور األربعة ا

)، 10نجاح توظیف خامة التریكو بأسالیب تشكیلیة متنوعة، شكل (
ن نجد أن التصمیم التاسع قد سجل أعلي درجة تقییم من المحكمی

م %) كإجمالي تقییم تحقیقا ألھداف البحث، یلیھ التصمی95.63(
%) كأفضل ثاني تصمیم ثم التصمیم الرابع 95.42الثالث (

الث تصمیم، بینما سجل التصمیم الخامس %) كأفضل ث 93.82(
ة %) بین التصمیمات التسع86.04أقل درجة تقییم من المحكمین (

بعة ألراالمنفذة. وبلغ متوسط نسبة تحقق التقییم اإلجمالي للمحاور 
%)، وھي نسبة عالیة تدل علي  91.88في التصمیمات التسعة (

ودة من حسن اختیار محاور البحث وتحقق أھداف البحث المنش
نجاح توظیف خامة التریكو بأسالیب تشكیلیة مختلفة في عمل 

 .صرةمكمالت أزیاء ذات قیمة جمالیة عالیة ومواكبة للموضة المعا
 Conclusionالخالصة 

 التجانس بین متوسطات محاور االستبیان أداة الدراسة. . 1
 التباین: عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات . 2

 عة للتقییم وفق االستبیان محل الدراسة.المحاور األرب
ة ویعزى ذلك إلى أن متوسطات محاور الدراسة متقاربة القیم

 یكووبالتالي متقاربة في التأثیر على نجاح توظیف خامة التر
 كمكمل لألزیاء.

 عالقة االرتباط: بین المتغیرات محل الدراسة جاءت طردیة . 3
 مما یعني أن قویة جدا ومعنویة أي أنھا ال تساوي الصفر،

فر محاور االستبیان محل الدراسة تكمل بعضھا بعضا وال تتنا
ً في تحقیق إمكانیة توظیف خامة التریكو  بل تتضافر معا
كمكمل لألزیاء وترفع من القیمة الجمالیة للزي وتواكب 

 الموضة المعاصرة.
 نموذج االنحدار: ھو نموذج معنوي الداللة وتفسر النتائج . 4

الي بالتالمستقلة الثالث على المتغیر التابع وتأثیر المتغیرات 
ي یمكن اجراء التنبؤ من خالل ھذه المتغیرات المستقلة الت

% من التباین الحاصل في توظیف خامة التریكو 95تفسر 
 كمكمل لألزیاء.

أمكن من خالل التمثیل البیاني لنتائج تقییم التصمیمات  . 5
من  التوصل ألفضل التصمیمات من حیث تحقق كل محور

محاور االستبیان على حدي، كما أمكن ترتیب التصمیمات 
 من حیث التقییم اإلجمالي لمحاور االستبیان األربعة.
 وعلیھ تم إثبات فرضیة الدراسة البحثیة والتي تنص علي:

یب سال((إمكانیة استخدام خامة التریكو في تنفیذ مكمالت أزیاء بأ
ضة للزي وتواكب الموتشكیلیة متنوعة ترفع من القیمة الجمالیة 

 المعاصرة.))
  :Recommendations التوصیات

 اجراء المزید من الدراسات حول خامة التریكو (الجرسیة) -1
 وإبراز إمكاناتھا التشكیلیة في مجال تصمیم األزیاء.

أسالیب)  –زیادة االھتمام باألعمال الیدویة (تقنیات  -2
 وتوظیفھا بشكل مبتكر في مجال تصمیم األزیاء.

 ).30- 20البحوث العلمیة بسوق العمل وتحقیق رؤیة (ربط  -3
 االستفادة من األسالیب والتقنیات المستخدمة في مجاالت -4

ل الفنون المختلفة للوصول الى االبداع واالبتكار في مجا
 تصمیم األزیاء.
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