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  مدرس المالبس والنسیج كلیة التربیة النوعیة جامعة الفیوم
  

Abstract   Keywords 
ما امكانیة تنفیذ تصمیمات مبتكرة لطالبة الجامعة  :التساؤالت التالیة فيھذه الدراسة یمكن تحدید مشكلة  

ما مدى تقبل  ؟ما مدى تحقیق النواحي الجمالیة والوظیفیة  للتصمیمات المنفذه بإستخدام فن المكرمیة؟
. وعلیھ فقد ھدفت  امعة؟جالتصمیمات المنتجة من قبل المتخصصین والمستھلكات من طالبات ال

الجمالي والجانب الوظیفي  الجانباإلستفادة من القیم الجمالیة لغرز المكرمیة إلثراء الدراسة الى 
-البلوزة-(البولیرو الطالبة الجامعیة تم تنفیذ قطع من المكرمیة وكان عددھا ستةقطع منلمالبس 

تم عمل إستمارة للتعرف على آراء  نةالحیاكة،یباستخدام ماكالكاردجان) ثم تثبیتھا على القطع المنفذة 
 المتخصصین تجاه التصمیمات المنفذة المتخصصین یقصد بھم السادة أعضاء ھیئة التدریس تخصص

 طالبة  70 نللمستھلكات من طالبات الجامعة وكان عددھكما تم عمل استبیان آخر مالبس ونسیج"،"
 الى الدراسةتوصلت و من تحقیق  أھداف البحث، أكدتللللتعرف على آرائھم تجاه التصمیمات المنفذه 

 ً آلراء وجود فروق دالة إحصائیة بین التصمیمات الستة المنفذة من الجانبي الجمالي والوظیفي وفقا
 كان المتخصصین و المتخصصین حیث أن أفضل التصمیمات حصلت على أعلى التقییمات من قبل

ً وج أفضل التصمیمات قبل  من تصمیماتد فروق دالة احصائیة بین الو"التصمیم األول"،أیضا
    التقییمات. حیث حصل "التصمیم الثاني" على أعلى المستھلكات

 المكرمیة فن   
Macramé Art 

 طالبات الجامعة
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Introduction  
یجب االھتمام بھا بما لھا من  التي الفنون العریقة فن المكرمیة من

المنتجات الخاصة بھا  جمالیات حیث یمكنھا التغییر والتشكیل في
طریق إستخدام أنواع مختلفة من الغرز التي یعتمد شكلھا ن ع

ا المختلفة واختالف عملیات یوط بأنواعھخإستخدام الالنھائي على 
 )2016-الربط بما یؤثر على شكل الغرز(نھا عدلى 

صناعة المكرمیة من الفنون العالمیة التي تستخدم فیھا ویعتبر فن 
األلیاف أو الخیوط النباتیة ویلقب ھذا الفن بأسم الدانتیل العربي أو 

بتكاریة التي اال ال الیدویةھومن الفنون واألشغالتعقید الزخرفي و 
تتیح للمرأة قدرات إبداعیة یمكن أن توظف خیالھا في تنفیذ ھذا 
الفن من األشغال الیدویة باستخدام الحبال أو الخرز أو الكریستال 

وھو فن حبك الخیوط والحبال بطریقة  أو سعف النخل والبالستیك
 ً ً جمالیا ومن ھنا یمكن االستفادة من حبك تضفي علیھا مظھرا

ً لتكوی طالخیو ن قطع زخرفیة وعقده بطرق مختلفة تضفي جماال
ة یالجامع الطالبةلي والوظیفي لمالبس اإلثراء الجانب الجم

"الكاجول" حیث نجد أن الفتاه في تلك المرحلة  تفضل 
لیكون فن المكرمیة  كبیرة  التجدید واالبتكار،وفرصةالتمییزو

ً یحقق ما یشعرھا بالتمیز.  مدخال
خدام فن المكرمیة  مثل لدراسات حول إستاوقد أجریت بعض 

) بعنوان: االمكانیات التشكیلیة 2017 دراسة(رباب محمد السید:
بس فتاة السلوب المكرمیة وتوظیفھ فى تصمیمات مستحدثة لمال

(منى عزت حامد،رشا  ،دراسةلة المتوسطةمرحلة الطفو
ة ی)  بعنوان االمكانات الجمالیة والتشكیلیة لفن المكرم2018حسن:

واإلفادة منھ تصمیم وتنفیذ مكمالت المالبس النسائیة، دراسة (امل 
) بعنوان اثراء القیم الجمالیة 2019عباس: عبد السمیع،رشا

المالبس بدمج اسلوبي المكرمیة والنسیج الیدوي ومن لمكمالت 
تمثلت  والدراسات التى تناولت فن المكرمیة عرض البحوث خالل

وب المكرمیة شغال الفنیة إلتقان أسلألتدریب الطالبات بمادة ا في
الت المالبس للنساء،ولم مإثراء وتنفیذ مكأو،لتنفیذ مالبس أطفال 

حثة على حد علمھا من تناول فن  المكرمیة إلثراء مالبس اتجد الب
 طالبة الجامعة.
Statement of the problem 

  - یمكن تحدید مشكلة البحث في اآلتي: مماسبق

نفیذ تصمیمات مبتكرة لطالبة الجامعة بإستخدام انیة تكما ام . 1
  فن المكرمیة؟

ما مدى تحقیق النواحي الجمالیة والوظیفیة  للتصمیمات  . 2
 ؟المنفذه

ما مدى تقبل التصمیمات المنتجة من قبل المتخصصین  . 3
  والمستھلكات من طالبات الجامعة؟

Objectives   
  یھدف إلى: 
الجمالیة والوظیفیة  ة إلثراء الجوانبیتوظیف غرزالمكرم -1

 .لمالبس طالبة الجامعة 
االستفادة من جمالیات غرز المكرمیة في  إبتكار تصمیمات  -2

 زخرفیة لمالبس الطالبة الجامعیة.
إستخدام مجموعة لونیة من الخیوط القطنیة تتوافق مع ألوان  -3

 .مقماش الجینز المستخدم وتوزیعھا بشكل جید على التصمی
Significance 

توجیھ النظر الى االمكانات الھائلة لغرزالمكرمیة وتوظیفھا  -
 .ذهمن خالل التصمیمات المنف

إستحداث حلول جدیدة إلثراء مالبس الطالبة الجامعیة  -
 .باإلستفادة من فن المكرمیة

التشجیع على إقامة مشروعات صغیرة من خالل المنتجات  -
 .المنفذه بالبحث

  Delimitations  
  على:  ھذا البحثقتصر ی
االستفادة من غرز المكرمیة لعمل قطع زخرفیة بإستخدام  -

خیوط قطنیة وإستخدامھا إلثراء القیم الوظیفیة والجمالیة 
 .للمالبس المنفذة

األساسیة :مالبس من الجینز بدرجات لونیھ مختلفة الخامات - -
 .كاردجان)-وربلی-من األزرق الفاتح والغامق(بلوزة

 )خرز ملون-:( لولىالخامات المساعد- -
Research Tools 

  .استبیان خاص بأراء المتخصصین -1
  استبیان خاص بأراء المستھلكات من طالبة الجامعة. -1 -2
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Methodology 
  اتبع البحث

المنھج التطبیقي: في تنفیذ قطع من المكرمیة  ثم تثبیتھا على  
  م الملبسي. یالتصم
Sample  
)ةھم السادة 9المتخصصین وعددھم ( -1نت عینة البحث من:تكو

أعضاء ھیئة التدریس بقسم االقتصاد المنزلي بكلیات التربیة 
ونسیج"للتعرف على آرائھم ـجاه التصمیمات النوعیة "مالبس 

  المنفذه.
ه القطع ا) طالبة للعرف على آرائھم تج70المستھلكین وعددھم ( -2

   الملبسیة المنفذه ىبأسلوب المكرمیة.
Hypothesis 
ً توجد فروق دالة احصائیة بین -1 التصمیمات المنفذة في تحقیق كال

ً آلراء المتخصصین. والوظیفیةب الجمالیة من الجوان   وفقا
ً آلراء  -2 توجد فروق دالة احصائیة بین التصمیمات المنفذة وفقا

 االمستھلكات.
Terminology 

التقلیدیةویطلق علیھ فن  العربیة المنسوجات من فن المكرمیة:
وھو حبك الخیوط والحبال  الدانتیل العربي،فن التعقید الزخرفي

 )2018-منى عزت( فنیة.بطریقة 
ھوفن الزخرفة التزیینیة التي تعتمد على عقد الخیوط للحصول 

  )2002-ن طالوحیى الدیمومبدعة( ت ونماذج مبتكرةاعلى تكوین
  - : الِمْقَرمة

ً  العقد باستخدام -النسیج  صناعة أشكال أحد  أو النسج من بدال
 الغرزة تسمى أوبما الُمربعة العُقدة ھي الرئیسیة والعُقدَة. الغزل

 والربطات الكاملة الربطة: مثل": الربطات" من وأشكال المسطحة
ً  طویلة، لفتراتٍ  البحارة َصنَعھا. الشطرین ُمزدوجة  في خاصة

 شيء أي لتزیین وذلك التزیینیة، والعُقد الموضوعة العُقد أشكال
 ً ً  والزجاجات السكاكین مقابض من بدایة   .السفن أجزاء إلى وصوال

 المكرمیة من متنوعة مجموعة ھي -: كفاندولي مكرمیة
 یقوم. النسیج مثل ُحرة وأشكال ھندسیة، أشكال لعمل الُمستخدمة

 نصف والربطة الواحدة، العُقدة على أساًسا يكفاندول أسلوب
ًا. الُمزدوجة  للحفاظ النصفیة المعكوسة الربطات تُستَخدم ما أحیان

 لقطعةٍ  واألیسر األیمن النصفین على العمل أثناء التوازن على
 (wafaa abd,2015).ُمتواِزنة

  Theoretical Framework 
 المجدول، الخیط القطن (-: ةالمكرمی في الخامات المستخدمة

)وقد أستعادت المكرمیة المغزول الخیط أو القنبي، الخیط الكتان،
شعبیتھا كأحدوسائل لعمل الستائر ،مالءات االسرة،مفارش 

   )2017-(رباب محمد.اوالتالط
 أو خشبي وتدٍ  على المكرمیة عمل یبدأ فقدخطوات العمل :  

. معھا التعامل لتسھیل الحبال من العشرات لنشر للسماح معدني،
 خصیًصا الدبابیس لوحات تتوافر األصغر، للمشروعات وبالنسبة

للمكرمیة،وتقوم المكرمیة على عقدتین رئیسیتین یتم تكوینھا على 
لكن  العقدة المربعة) - (نصف العقدةتكرارھا تتابعھا وأساس 

تبر تفریعات العقدتین اضیف الیھما الكثیر من العقد التي تع
  .ینتاألساسی

   غرزة نصف العقدة: خطوات عمل-أ
خلف الحبل األساسي ثم نرفع نھایتھ إلى  الخیوطنثبت نصف  -1

نجذب نفس النھایةخلف -2.أعلى فوق مستوى الحبل األساسي
تحت الحبل  الحبل األساسي ونمرره من الحلقة التي تكونت

وھكذا تكونت نصف العقدة  نجذبھ بشد العقدة األساسي ثم
صاف العقد، تعتبر نصف نتكون سلسلة من ألوتتكررالعملیة 

دتین معقودتین بالتتابع قالمزدوجھ ھى نصف ع العقدة
بمجرد أن باستعمال نفس الخیط وھى تعطي تأثیرات متنوعة 

ً من خیوط التعقید أمام الخیوط األخرى بالزاویة  تجذب خیطا
  )/:comruchka.asudhttp.(التي تریدھا 

  
  ) خطوات عمل غرزة نصف العقدة1( صورة

 Squer knot-:غرزةالعقدة المربعة -ب
وھى من العقد األساسیة في المكرمیة وتحتاج إلى أربعة 
خیوط فیھا الخیطان الداخلیان یتشابكان مع الخیطین 
الخارجیین لتتكون العقدة المربعة وزخارف ھذة العقدة تعطي 

  )http://blog.redheart.comإمكانیات متنوعة.(

  
  )/:compintresthttp..(لعقدة المربعة ا خطوات تنفیذ غرزةتوضح ،72،3،4،5،6صور

  خطوات عمل:
نجھزالخیوط كما في السابق مستخدمین أربع خیوط حیث -1

الحھة الیمنى  نسحب خیط -2نجعل الخیطین الداخلیین ثابتین.
 ، ثم نضع خیطأمام الخیطین والى أعلى اتجاه الجھة الیسرى

خلف  مالجھة الیمنى ثم نسحبھ فوق خیط الجھة الیسرى
   2،3،4،5،6،7الصور الخیطین الثابتین(كما ھو موضح فى

  الجانب التطبیقي:
اقتصر البحث على تنفیذ مجموعة امت الباحثة بالعمل كاآلتي:ق

-مختارة من المالبس تناسب طالبة الجامعة تكونت من(البلوزة
  من خالل الخطوات اآلتي الكاردجان)،وذلكا-البولیرو

كثر یة وتم اختیار الغرز األمالتجارب على غرز المكرتم  -2

ن لوزخرفة وأكثر مناسبة للقطع الملبسیة المختارة،مناسبة ل
الخیوط المستخدمة مع لون القماش 

 اللونیة المختلفة ما بین الفاتح المستخدم(الجینز)ذوالدرجات
للحصول على تصمیمات معاصرة وتلبي  والغامق والمتوسط

رسم -2الجامعیة). ةفئة المستھدفة (الطالبحاجات ورغبات ال
رون المسطح لكل قطعة مختارة وقصھا ثم تحدید األماكن  البات

تحدید  المختلفة التي سیتم وضع قطع الكرمیةعلیھا وبالتالي تم
حجم وشكل القطعة المنفذة بدقة لوضعھا في المكان المناسب 

  للتصمیم. 
الحیاكة  المكرمیة في المكان المحدد لھابإستخدام ماكینة تثبیت -3

نظف نھایات القطع للمكرمیة بإدخال الخیط في عادیة مع تلا

http://blog.redheart.com(
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مسافات الخیاطة أثناء التقفیل أو ترك نھایة خیوط المكرمیة 
م تم إستخدام الطریقتین في البحث  وقد متدلیة على التصمی

ً منھما نتیجة جیده.   أعطت كال
تحكیم القطع المنفذة من قبل المتخصصین في المالبس  -4

 والنسیج.
لكات العینة المستھدفة (طالبات أى المستھراستطالع  -5

  امعة) في القطع المنفذة.الج

  )1جدول رقم( التصمیمات المنفذة    
  التصمیم التوصیف

  التصمیم األول 
یصل  حردة رقبة دائریة :بلوزة بدون أكمامنوع المنتج-

ملفوفة حول الرقبة  طولھا الى بعد األرداف والمكرمیة
  .وفى منتصف البلوزة من األمام

:البلوزة أزق غامق أماالمكرمیة لون األلوان المستخدمة-
 ابیض.

  :الجینزنوع الخامة-
 

 

 

   الثانيالتصمیم 
بدون أكمام وحردة رقبة دائریة  بولیرو:نوع المنتج-

شریطان یصل طولھ عند منتصف األرداف والمكرمیة 
  .البولیروصل الى قبل نھایة من بدایة األكتاف ی

:البلوزة أزق غامق أماالمكرمیة لون األلوان المستخدمة-
  البنى والبیج.

  :الجینزنوع الخامة-
  

  

   الثالثالتصمیم  
بدون أكمام وحردة رقبة دائریة  بولیرو:نوع المنتج-

یصل طولھ عند منتصف األرداف والمكرمیة شریطان 
  .البولیروة من بدایة األكتاف یصل الى نھای

:البلوزة أزق فاتح أماالمكرمیة لون األلوان المستخدمة-
  البیج.

 :الجینزنوع الخامة-
 

  

   الرابعالتصمیم 
یصل الى  مفتوح من األمامطویل  كاردجان:نوع المنتج-

مابعد الركبة بدون أكمام وحردة رقبة دائریة والمكرمیة 
ایة  یصل الى نھوعند نھایة نصف األمام االكتاف على 

  .البولیرو
:البلوزة أزق غامق أماالمكرمیة لون األلوان المستخدمة-

  .واالبیضالبنى 
  :الجینزنوع الخامة-

  -.:غرزةالغرزة المستخدمة

 

   الخامسالتصمیم  
وبھا مرد من :بلوزة  طویلة بأكمام طویلة نوع المنتج-

والمكرمیة على حول الرقبة وعلى منتصف  األمام
  ر األكمام.وعلى أساو الجیوب

:البلوزة أزق فاتح أماالمكرمیة لون األلوان المستخدمة-
مستخدما في الخرز  البمبى والبنفسجي واالبیض

  المضاف.
  :الجینزنوع الخامة-

 
 

   السادسالتصمیم 
:بولیرو طویل مفتوح من األمام یصل الى نوع المنتج-

مابعد االرداف بدون أكمام وحردة رقبة على شكل سبعة 
میة على منتصف األمام تصل الى نھایة البلوزة والمكر

  وحزام یلف من الخلف ویصل الى األمام وبھ لولى ابیض. 
:البلوزة أزق غامق أماالمكرمیة لون األلوان المستخدمة-

  االبیض.
  :الجینزةنوع الخام-

   



118 The aesthetic values of macramé art in enriching university student garments 
 

International Design Journal, Volume 11, Issue 3May 2021 
 

  .)1(ملحق*استبیان خاص بأراء المتخصصین -1:أدوات البحث
  .)2(ملحق*ھلكات من طالبة الجامعةاستبیان خاص بأراء المست-2

وكان الھدف )1استبیان خاص بأراء المتخصصین(ملحق* -1
من االستبیان التعرف على آراءكل من المتخصصین نحو 

  .التصمیمات المنفذه
یقصد بھ عرض االستبیان على مجموعة :وثبات االستبیانصدق 

)بھدف التحقق من مدى 1من األساتذة المتخصصین ملحق(
  بنود االستبیات وتحقیق ما وضعت من أجلھ،فعالیة 

:یتم عن طریق صدق المحتوى من خالل آخذ صدق االستبیان -أ
آراء مجموعة من أعضاء ھیئة التدریس تخصص(مالبس 

حذف بعض  راء بعض التعدیالتونسیج)وقد تم إج
لسھولة صیاغتھا،بذلك أصبح قابل  البنود،إدخال بنودجدیدة

  .للتطبیق
:تم حساب معامالت االرتباط الخاصة خليصدق االتساق الدا

بآراء المحكمین والمتخصصین نحو التصمیمات والجدول 
  التالي یضح ذلك:

 والمجموع الكلي لمحاور االستبیان) یبین معامالت الفا بین كل محور 2جدول (
 المحاور   االرتباط  الداللة

 وأسس التصمیم االول: الناحیة الجمالیة 0,918 **
 لثاني: الناحیة الوظیفیةا 0,954 **

یتضح من الجدول السابق ان معامالت االرتباط كلھا دالة عند 
القترابھا من معامالت االرتباط كلھا دالة عند  )0,01مستوى (

مما یدل على وجود اتساق داخلي بین محاور الواحد الصحیح 
  .االستبیان

یقصد بھ عدم تناقض االستبیان مع  ثبات االستبیان:-ب
، طریقة ،تم حساب معامل الثبات (الفا كرونباخ) نفسھ

  .والجدول التالي یوضح ذلك التجزئة النصفیة

  قیم معامل الثبات لمحاور االستبیان ) یبین3جدول (
  المحاور معامل ألفا  التجزئة النصفیة  

 وأسس التصمیم الجمالیة االول:الناحیة 0,901  0,842-0,921

  اني: الناحیة الوظیفیةالمحور الث 0,936  0,842-0,930

 ,882ألفا لالستبیان ككل =  0,803-0,891

معامل ثبات  جمیع معامالت الثبات: یتضح من الجدول السابق أن
،التجزئة النصفیة،دالة عند ,.وھى نسبة ثبات لألبعاد 882ألفا = 
  .مما یدل على ثبات االستبیان0,01مستوى 

 تااستبیان خاص بأراء المستھلكات من طالب-2
 ).2الجامعة(ملحق*

لكات من قامت الباحثة بإعداد استبیان الستطالع رأى االمستھ

لمعرفة آرئھن ألفضل قطعة حیث اشتمل على ستة  طالبات الجامعة
  .عبارات 

:تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي  صدق االستیان-أ
وذلك بحساب معامل االرتباط (معامل االرتباط بیرسون)بین درجة 

  . والجدول التالي یوضح ذلك عبارة ،درجة االستبیان ككل كل

  لمحاور االستبیان االرتباط قیم معامل  ) یبین4جدول (
  الداللة  معامل االرتباط  العبارات  م

 یصلح التصمیم الملبسي للفتاة الجامعیة  1
 

0,923  0,01  

  **  0,889 یتفق التصمیم مع ذوقي الشخصي.  2
ع اتجاه الموضة توافق ألوان التصمیم م  3

 السائدة.
0,901  **  

المكرمیة مناسبة للملبس أماكن وضع توافر   4
  وتفي عملیة التمیز والجاذبیة.

0,901  **  

  **  0,874  یجمع التصمیم بین األصالة والمعاصرة  5
  **  0,921  یفي التصمیم بالغرض الوظیفي  6

د یتضح من الجدول السابق ان معامالت االرتباط كلھا دالة عن
مما یدل على وجود القترابھا من الواحد الصحیح  )0,01مستوى (

  .االستبیاناتساق داخلي بین محاور 

تم حساب معامل الثبات (الفا كرونباخ) ،  :ثبات االستبیان -ب
  طریقة التجزئة النصفیة والجدول التالي یوضح ذلك.

  قیم معامل الثبات لمحاور االستبیان ككل ) یبین5جدول (
  العبارات معامل ألفا  ة النصفیةالتجزئ  

 ألفا لالستبیان ككل  0,901  0,921-0,891

وھى نسبة 0,876ألفا =معامل ثبات  یتضح من الجدول السابق أن
مما 0,01،التجزئة النصفیة،دالة عند مستوى  عالیة ثبات لألبعاد

،كذلك قیممعامالت االرتباط عالیة عند یدل على ثبات االستبیان
  0,01مستوى داللة 
Results 

توجد فروق دالة احصائیة بین -1الفرض األول الذي ینص على:

ً من الجوانب الجمالیة والوظیفیة التصمیمات المنفذة في  تحقیق كال
ً آلراء المتخصصین.   واالبتكاریة وفقا

 test)والیس(-كروسكالإلثبات صحة ھذا الفرض تم اجراء اختبار
kruskal-wallisأفضل التصمیمات عن طریق  للتعرف على

محورعلى حدة،والجدول  الجداول التكرریة للتقییم  لكل
  )یوضح ذلك:6رقم(
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  9=والیس لمحاور التقییم بالنسبة للمتخصصین عند  دح-)نتائج اختباركروسكال6جدول(
 المحاور   المحسوبة 2كا  الداللة

 
 وأسس التصمیم االول: الناحیة الجمالیة 93,1  0,05

 الثاني: الناحیة الوظیفیة  78,3 **
 المجموع الكلي  67,5 **

یتضح من الجدول السابق أنھ توجد فروق دالة احصائیة بین 
المنفذة،ولھذا تم ترتیب المتخصصون  التصمیمات  تفضیالت آراء

ً لكل محور والمجموع الكلي  التصمیمات من حیث األفضلیة تبعا
  والجدول التالي  یوضح ذلك:

ً آل رتیب التصمیمات تبعا لكل محور والمجموع الكلي)یبین ت7جدول(   راء المتخصصینً طبقا

  
یتضح من الجدول السابق ان الصمیم ااألول ھو األفضل من وجھة 

-الرابعالمتخصصین ثم یلیھ التصمیمات ( نظر آراء السادة
الثالث)،مما یشیر الى تحقیق الفرض  - السادس-الثاني-الخامس

التصمیمات الستھ من الجانبین بین  األول وھو وجود فروق
  .الجمالي،الوظیفي

فروق دالة احصائیة بین  على وجودالفرض الثاني الذي ینص 
 التصمیمات المنفذة وفقاً آلراء االمستھلكات.

عرض االستمارة على مجموعة من المستھلكات وكان عددھن  تم
,إلثبات صحة ھذا معة الفیوم كلیة تربیة نوعیةاطالبة من ج 70

-test kruskal)والیس(-الفرض تم اجراء اختباركروسكال
wallis للتعرف على أفضل التصمیمات عن طریق الجداول

  یوضح ذلك:)7التكرریة للتقییم  لكل محورعلى حدة،والجدول رقم(
  

  للمستھلكاتوالیس لمحاور التقییم بالنسبة -)نتائج اختباركروسكال7جدول(
 المحاور  المحسوبة 2كا  الداللة

 
 لألستبیان المجموع الكلي  165,67 0,01

  )یبین ترتیب التصمیمات تبعا لكل محور والمجموع الكلي طبقاً آلراء المستھلكات8جدول(
أرقام   المجموع الكلي

  تالتصمیما
 

  متوسط الرتب  ترتیب التصمیم

 األول 189,4  2
 الثاني  191,2  1
 الثالث  160,8 6
  الرابع  176,7 3
  الخامس  170,6 4
  السادس  164,5 5

یشیر الجدول السابق أن التصمیم الثاني ھو أفضل التصمیمات من 
 الخامس، الرابع، األول،( قبل المستھلكین ثم یلیھ التصمیمات

  ث).الثال السادس،
Conclusion 

ً آلراءالمحكمینحیث نجد  -1 وجود اختالفات بین التصمیمات وفقا
  التصمیم األول ھو أفضل التصمیمات .ان 

ًآلراء -2 وجود فروق دالة احصائیة بین التصمیماتوفقا
المستھلكینواتضح من حساب التكررات للتصمیمات 

ت ثم یلیھ المنفذة،اتضح ان الصمیم الثاني ھو أفضل التصمیما
 األول،،الرابع،الخامس،السادس،الثالث). التصمیمات

Recommendations  
ذ مالبس إبراز امكانیات أسلوب المكرمیة والحث على تنفی-1  

  نسائیة من غرز المكرمیة .
م بأسلوب المكرمیة واصدار كتب أو مجالت متخصصة ااالھتم-2

  بھذا االسلوب كمرجع للباحثین.
كبیرة للخریجات ألستثمار أوقات راسة تكون فرصة تلك الد-2

اسب ومجال إقامة المشروعات الصغیرة التي بما یتن فراغھن
  مع الظروف االقتصادیة للدولة.
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