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Abstract  Keywords 
یھدف ھذا البحث الى محاولة إلقاء الضوء على إمكانیة استحداث تصمیمات مبتكرة مستوحاه من تولیف فن      

اتى فى مرحلة الطفولة الوسطى الكروشیھ مع الجلود الطبیعیة إلثراء القیم الجمالیة والوظیفیة ألحذیة األطفال البن
و یتبع ھذا البحث المنھج الوصفى للتحقق من فروض البحث، إلى جانب المنھج التجریبى فى    .سنوات) 6-9(

تصمیمات من أحذیة األطفال المتنوعة وتنفیذھا باستخدام تولیف ) 10(الجزء التطبیقي للبحث ، وتم استحداث عدد 
 .سنوات) 9- 6(إلثراء أحذیة األطفال البناتى فى مرحلة الطفولة الوسطى  فن الكروشیھ مع الجلود الطبیعیة

وتوصلت نتائج البحث الى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات العشر المنفذة ألحذیة األطفال فى 
یھ مع الجانب الجمالى والوظیفي والتقنى ، وإمكانیة استحداث تصمیمات مبتكرة مستوحاه من تولیف فن الكروش

ً لتقییم استبیان استطالع رأى المتخصصین وعددھم  من أعضاء ھیئة التدریس بكلیة ) 10(الجلود الطبیعیة وفقا
لألحذیة المنفذة والوصول ) 40(وعددھم ) أولیاء أمور األطفال(االقتصاد المنزلى جامعة حلوان ، والمستھلكات 

  .إلى أفضل التصمیمات

  تولیف   
Synthesis 

  الكروشیھ 
Crochet 

  الجلود الطبیعیة 
Natural Leather 

  أحذیة األطفال
 Children's Shoes   
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:Introduction  
تعد صناعة األحذیة من أقدم الصناعات التى عرفھا اإلنسان على 

ر العصور، وكانت وظیفة الحذاء األساسیة حمایة القدم والحفاظ م
علیھا من العوامل الخارجیة ، وبمرور الزمن تطورت أشكال 
األحذیة وأنواعھا وظل اإلنسان یطور ویبتكر ویكتشف خامات 

  )112-م2017-ساره خالد. (جدیدة لتصنیعھا
ومما ھو جدیر بالذكر أن أحذیة األطفال على وجھ الخصوص 

حتاج إلى التنوع والتجدید والتولیف بین الخامات واألسالیب ت
واأللوان لتقدیم مقترحات تصمیمیة تفي باحتیاجات الطفل النفسیة 

  .التى یمر بھا والحركیة والوظیفیة فى شتى المراحل العمریة
 الجمالیة القیمة في إثراء الھامة أحد األسالیب ویعد فن الكروشیھ    

الدراسة الحالیة بتقدیم مقترحات  اھتمت قدف لذلك للتصمیمات ،
تصمیمیة مستحدثة من تولیف فن الكروشیھ مع الجلود الطبیعیة 

 فى مرحلة الطفولة الوسطى" البناتى"إلثراء أحذیة األطفال 
وقد أجریت العدید من الدراسات وتناولت تولیف أسلوب      

والوظیفیة الكروشیھ مع خامات متعددة بغرض إثراء القیم الجمالیة 
والتى تناولت ) م2019أسماء حسن على ، ( للمنتجات ومنھا دراسة 

االستفادة من الدمج بین األقمشة المختلفة والكروشیھ إلثراء القیم 
 - العنود بنت عبد الكریم( الجمالیة لمالبس السھرة للسیدات ودراسة 

والتى ھدفت إلى تولیف فن الكروشیھ والتطریز الیدوى ) م2018
إیناس عصمت (ء الجانب الجمالى للجلباب النسائى ، ودراسة الثرا

والتى استخدمت أسلوب الكروشیھ كمدخل إلثراء ) م2017،
مروة ( مكمالت المالبس بما یخدم الصناعات الصغیرة ، ودراسة 

والتى ھدفت إلى إمكانیة الدمج بین الطباعة بالعقد ) م2017حسن ، 
یمات الملبسیة للسیدات، والربط وفن الكروشیھ لعمل بعض التصم

والتى تناولت االمكانیات التشكیلیة ) م2015رشا عباس ، (دراسة 
للكروشیھ ودورھا فى إثراء مكمالت الزى لخدمة الصناعات 

والتى ھدفت إلى ) م2013نجالء ماضى، ( الصغیرة ، ودراسة 
استثمار االمكانیات الجمالیة لفن الكروشیھ فى تصمیم وتنفیذ 

تغرید حسنى ، وفیة وجیھ ( یة معاصرة ، دراسة المعلقات برؤ
  .والتى قدمت رؤیة تشكیلیة بالكروشیھ على المانیكان) م2012

كما تناولت بعض الدراسات تولیف خامة الجلد مع خامات وأسالیب 
فاطمة (متعددة إلثراء جمالیات المالبس ومكمالتھا ومنھا دراسة 

التولیف بین خامتى والتى ھدفت إلى ) م2018نبیل ، فاطمة اسحق 
الجلد والخیش النتاج مكمالت مالبس نسائیة منفصلة تؤدى الغرض 

فاطمة السعید مصطفى ، ( الجمالى والوظیفى واالبتكارى ، ودراسة
ُ ) م2018 والتى تناولت دراسة إمكانیة تولیف الجلد المطبوع رقمیا

مع خامات أخرى متعددة إلثراء القیمة الجمالیة للملبس الحریمى 
 موسى تفاحة(أسالیب غیر تقلیدیة تنفرد باالبتكار والتمیز، دراسة ب
 بین التولیف دراسة والتى تناولت) م 2017دمحم،  رءوف أمیمة ،

 فى منھ االستفادةو النسجیة البسیط التراكیب في والتریكو الجلد
 المشروعات مجاالت إلثراء المنزلیة المفروشات جمالیات إثراء

والتى ) م2017سحر حربى ، إیناس عصمت ( الصغیرة ، ودراسة 
تناولت برنامج تدریبى مقترح لتأھیل المرأة المعیلة لالستفادة من 
أسلوب الكروشیھ وتوظیفھ فى المصنوعات الجلدیة الیدویة لتدعیم 
المرأة المعیلة على فتح مشروع صغیر من المنزل النتاج حقائب 

یاسمین ( بات ، دراسة الید النسائیة والذى أثبت فاعلیتھ لدى المتدر
والتى تناولت التولیف بین عوادم األقمشة وخامة ) م2012ابراھیم ، 

الجلد وفن الكروشیھ النتاج مالبس األطفال فى مرحلة الطفولة 
إیمان ( كمدخل للصناعات الصغیرة ، دراسة ) 12:9(المتأخرة 

والتى تناولت معاییر تولیف أنواع مختلفة من ) م2012رأفت سعد، 
جلود الطبیعیة والصناعیة للوصول إلى قیم وظیفیة جدیدة فى ال

  .تصمیم المالبس  المعالجة بالنانوتكنولوجى
ونجد أن ھناك بعض الدراسات التى قد تناولت األحذیة ولم تلقى   

الضوء على إمكانیة التولیف بین األسالیب والخامات المتنوعة 
ة إلى اختیار موضوع إلثراء جمالیات أحذیة األطفال مما دعا الباحث

  .البحث الحالي
 :Statement of the problem 

  :یمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤالت االتیة  
تولیف الكروشیھ استحداث تصمیمات مستوحاة من ما امكانیة  -1

مع الجلود الطبیعیة إلثراء أحذیة االطفال البناتى فى مرحلة الطفولة 
  الوسطى؟

ة تقبل المتخصصین فى مجال أحذیة االطفال ما درج -2
  للتصمیمات المقترحة والمنفذة ؟

للتصمیمات ) أمھات األطفال( ما درجة تقبل المستھلكین  -3
 المقترحة والمنفذة ؟

Objectives 
تولیف فن الكروشیھ والجلود  استحداث تصمیمات مستوحاة من -1

ألحذیة االطفال البناتى  الوظیفیةو الجمالیة القیمة رفع في الطبیعیة
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  .فى مرحلة الطفولة الوسطى
التعرف على درجة تقبل المتخصصین فى مجال أحذیة االطفال  -2

  .للتصمیمات المقترحة والمنفذة
التعرف على درجة تقبل المستھلكین للتصمیمات المقترحة  -3

 .والمنفذة
توحاة من تنفیذ تصمیمات مستحدثة ألحذیة األطفال البناتى مس -4

  .تولیف فن الكروشیھ مع الجلود الطبیعیة
Significance 

  :قد یسھم البحث فى 
تقدیم رؤي تصمیمیة حدیثة الحذیة االطفال البناتى مستوحاة من  -1

  .تولیف الكروشیھ مع الجلود الطبیعیة
إلثراء التنوع االبتكارى فى الخامات واألسالیب المستخدمة  -2

  .طفالأحذیة اال
  .توفیر أحذیة لالطفال ذات أسس فنیة وتقنیة بأسعار مناسبة -3
إثراء جمالیات أحذیة األطفال بما یتماشى مع اتجاھات الموضة  -4

  .الحدیثة
Hypotheses 

  :اختبر البحث صحة الفروض اآلتیة  
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات العشرة فى  -1

ً ألراء المتخصصین تحقیق الجانب   .الجمالى وفقا
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات العشرة فى  -2

ً ألراء المتخصصین   .تحقیق الجانب الوظیفى وفقا
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات العشرة فى  -3

ً ألراء المتخصصین   .تحقیق الجانب التقنى وفقا
ئیة بین التصمیمات العشرة فى توجد فروق ذات داللة إحصا -4

ً ألراء أولیاء أمور  تحقیق الجانب الجمالى والوظیفي وفقا
  ).أمھات األطفال ( األطفال 
:Methodology 

یتبع البحث المنھج الوصفى لمالئمتھ لتحقیق أھداف البحث لتولیف 
فن الكروشیھ مع الجلود إلثراء أحذیة األطفال ، إلى جانب المنھج 

  .تجریبى فى الجزء التطبیقي للبحثال
 

أحذیة متنوعة من أحذیة األطفال البناتى ) 10(تصمیم وتنفیذ عدد 
ً للجانب  مستوحاة من تولیف فن الكروشیھ مع الجلود الطبیعیة وفقا

 .الجمالى والتقنى والوظیفي 
: Delimitations 

  ).سنوات9:6( الطفولة الوسطى  أحذیة األطفال البنات فى مرحلة -
تقدیم مجموعة من التصمیمات المقترحة ألحذیة األطفال وتنفیذھا  -

مستوحاة من تولیف الكروشیھ مع الجلود الطبیعیة تناسب األطفال 
 .البنات فى مرحلة الطفولة الوسطى

  )اللبانى –الماعز (نوعین من الجلود الطبیعیة  -
- النصف عمود - الحشو-نزلقةالغرزة الم(الكروشیھ العادى  -

  )العمود
خیط الصیاد نمرة ( خیوط كروشیھ نایلون ساده وجانجا تسمى  -

18  (  
Sampel 

من أعضاء ھیئة ) 10(وعددھم : عینة من األساتذة المتخصصین  -
التدریس األساتذة واألساتذة المساعدین والمدرسین بقسم المالبس 

بكلیة االقتصاد المنزلى جامعة لحلوان والنسیج والصناعات الجلدیة 
، للحكم على التصمیمات المستحدثة المقترحة والمنفذة ألحذیة 
األطفال البناتى المستوحاة من تولیف فن الكروشیھ مع الجلود 

سنوات، ) 9:6(الطبیعیة والتى تناسب مرحلة الطفولة الوسطي 
 .ویمكن ارتداؤھم فى اوقات ومناسبات مختلفة

ویقصد بھم عینة من أفراد ) 40(وعددىم : ستھلكات عینة الم -

المجتمع من األمھات أولیاء أمور أطفال فى مرحلة الطفولة الطفولة 
سنوات ، ممن لدیھم الخبرة األكبر من األطفال فى ) 9:6(الوسطي 

  .االختیار ألحذیتھن
Tools 

  :تمثلت أدوات البحث فى
صمیمات المنفذة  لمعرفة آراء استمارة استبیان لتقییم الت -  1

المتخصصین بھدف تقدیر مدى إمكانیة استحداث تتصمیمات 
جدیدة مستوحاة من تولیف فن الكروشیھ مع الجلود الطبیعیة 

 9:6(إلثراء أحذیة األطفال البناتى فى مرحلة الطفولة الوسطى 
  ).سنوات

منتجات مستحدثة ألحذیة ) 10(واشتمل االستبیان على تقییم عدد 
األطفال البناتى فى مرحلة الطفولة الوسطى ، وانقسم إلى ثالث 

  :محاور
ویتناول قیاس مدى تحقیق ) الجانب الجمالى ( المحور األول -

 .عبارات) 9(الجانب الجمالى لألحذیة المنفذة وتضمن المحور
ویتناول قیاس مدى تحقیق ) الجانب الوظیفى ( المحور الثانى -

 .عبارات) 8(المنفذة وتضمن المحورالجانب الوظیفى لألحذیة 
ویتناول قیاس مدى تحقیق ) الجانب التقنى ( المحور الثالث  -

 .عبارات) 8(الجانب التقنى لألحذیة المنفذة وتضمن المحور 
مناسب إلى حد  -مناسب( واستخدمت الباحثة مقیاس تقدیر ثالثى 

بحیث تقدر اإلجابة بثالث درجات للمناسب، ) غیر مناسب -ما
  .رجتان للمناسب إلى حد ما، درجة واحدة لغیر المناسبد
استمارة استبیان لقیاس أراء المستھلكات نحو األحذیة المنفذة  -2

الجلود  لتولیف الكروشیھ معوذلك للوصول إلى افضل النتائج 
الطبیعیة إلثراء الجانب الجمالى والتقنى والوظیفى ألحذیة 

لوسطى ، وتضمن عدد األطفال البناتى فى مرحلة الطفولة وا
 -موافق( سؤال ، واستخدمت الباحثة مقیاس تقدیر ثالثى ) 12(

بحیث تقدر اإلجابة بثالث ) غیر موافق -موافق إلى حد ما
درجات للموافقة، درجتان للموافقة إلى حد ما، درجة واحدة 

  .لغیر الموافقة
:Terminology : 

  Development : استحداث
لشئ ، أحدثھ ، ابتدعھ ، وھو المقدرة على تطویر فكرة استحداث ا 

أو عمل أو تصمیم أو أسلوب أو أى شئ آخر وبطریقة أفضل وأیسر 
  ).452م،2008أحمد مختار،.( وأكثر جدوى

 Design:تصمیم 
ھو الكیان المبتكر والمتجدد فى خطوطھ ومساحاتھ اللونیة وخاماتھ 

بھا عناصر التكوین  المتنوعة ، والتى یحاول المصمم أن یترجم
الفنى إلى تصمیم مستحدث ومعایش لظروف الواقع بصورة تشكیلیة 

  ).15-م2014 -یسرى معوض(رائعة 
وھو جھد منظم لخطة ھادفة ووظائف محددة ویستھدف تجمیع كل 
العناصر التى تخدم الھدف النھائى فى وحدة كلیة متكاملة بحیث 

البداع وان تحمل یكون المصمم لدیھ القدرة على االبتكار وا
عبد الفتاح ریاض، . ( تصمیماتھ قیم فنیة تخدم احتیاتجات المجتمع

2001  ،76.(  
    Inspired :مستوحاه 

استوحى أفكاره الجدیدة أى استمدھا ، استقاھا ، أتى بھا 
 https://www.almaany.com/ar/dict /)(  

  :Blends لیف التو
توالف أو مؤلفة وألف الشیئین أي یأتلف أحدھما اآلخر، وصل الشئ 

  ).60م،1973لویس معلوف،(بعضھ ببعض، تنظیمھ، وتجمیعھ 
والتولیف ھو التوفیق بین أكثر من خامة في العمل الفني الواحد، 

  . بحیث تثري الخامات المجتمعة العمل الفني ذاتھ
  Materials Synthesis:تولیف الخامات

یقصد بتولیف الخامات المواءمة بین مجموعة الخامات المكونة 
للبنیة التشكیلیة للعمل الفنى  وتعتمد على خیال المبدع الذى یدرك 

https://www.almaany.com/ar/dict
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ً من التولیف  العالقات بین تلك الخامات وصیاغتھا مع بعضھا نوعا
الجید الذى یعنى المواءمة عند استخدام أكثر من خامة فى تشكیل 

  )8-م2017-أسماء صابر فرج(الواحد العمل الفنى
یقصد بفن التولیف باسلوب تجاور الخامات وإضافتھا لمجموعة من 
الخامات ذات اإلمكانیات التشكیلیة متعددة ومحاولة تجمیعھا 

فاطمة السعید (وتنظیمھا فى إطار منسجم یحقق وحدة الشكل 
  ) 4م،2018مصطفى،
  Crochetالكروشیھ 

مصطلحات النسجیة بأنھ أحد طرق یعرف الكروشیھ فى معجم ال
أشغال اإلبرة ، حیث یتم تكوین عراوى منفردة فتتشابك بعضھا مع 

عبد المنعم صبرى ،رضا صالح ( بعض بواسطة إبرة الكروشیھ 
  ).م1975،

اشتقت كلمة كروشیھ من اللغة الفرنسیة التى استخدمت فى الفترة 
ا اللغة التى أصبحت فیھ 1611 – 1340التاریخیة االنتقالیة 

الفرنسیة ھى اللغة الرسمیة للمملكة الالتینیة ، والتى تعنى صنارة أو 
نجالء دمحم ( خطاف ویعرف باللغة العربیة بالحبك أو النسیج الیدوى 

  .)536-م2013- أحمد
وھو عملیة تكوین نسیج من الغزل أو الخیط باستخدام إبرة ذو 

من الكلمة خطاف تسمى إبرة الكروشیھ وقد اشتقت كلمة كروشیھ 
وتعنى باللغة العربیة الحبك الیدوى أو   crochetأو  crocالفرنسیة 

النسیج الیدوى ، وتتنوع الخامات المستخدمة فیھ من القطن ، 
  ).م2017، 6إیناس عصمت ،( الصوف والحریر وغیرھا

  Natural Leather :الجلود الطبیعیة   
السطح الخارجى الجلد ھو الغطاء المرن المحكم النسیج الذى یغطى 

لألجزاء الداخلیة من جسم الحیوان ، كما یطلق مصطلح الجلد الخام 
على ذلك الغطاء الذى وھبھ هللا سبحانھ وتعالى للحیوان لیقیھ من 
تقلبات الجو ، وھو خامة مرنة لینة سخیة تتمیز بقدرتھا على التحمل 

عملیات والمرونة إلى جانب المتانة ویتم تطویعھا لإلنتاج والتصنیع ب
تحضیریة بھدف جعلھا غیر قابلة للتعفن والفساد وفى نفس الوقت 

  .)27 -2015-نادیة خلیل وآخرون . ( لینة وسخیة
  Enrichment :إثراء 

  . جعلھ غنیا ، نّماه واستثمره: الشَّيَء  أثرى 
 Shoes:األحذیة 

الحذاء ھو كل مایرتدى فى القدم لحمایتھا على أداء وظائفھا، 
ن الطبقة العلویة التى تصنع فى الغالب من الجلود ویتكون م

بأنواعھا أو بعض األقمشة الثقیلة،والطبقة السفلیة النعل الذي یصنع 
  )11-م2017- ساره خالد(من خامات متنوعة

  Middle Childhood: مرحلة الطفولة الوسطى 
یطلق مصطلح الطفولة المتوسطة على األطفال الذین تقع أعمارھم 

ً بین مرحلتى الطفولة بین العام ا ً فاصال لسادس إلى التاسع وتعد حدا
  )(https://mawdoo3.comالمبكرة والطفولة المتأخرة 

 Theoretical Framework اإلطار النظري  
إال , یعد التولیف ھو أحد األسالیب الفنیة المتبعة في عصرنا الحدیث

كالفن المصري القدیم، وكذلك یعد , فنون القدیمةأن لھ جذور في ال
ً حیث  ً ھاما الفن البدائى أحد ھذه الفنون التي لعب فیھا التولیف دورا
إستخدم الفنان شتى المواد والخامات في بناء عمل فني واحد، 

   . والوصول بھ إلى درجة عالیة من اإلحكام
على وفى الفنون بشكل عام فإن التولیف یساعد فى الحصول 

معطیات إبداعیة جدیدة من خالل الخامات والمواد واألسالیب 
المتنوعة ، والتى یمكن أن یتم توظیفھا بنوع من التوافق الفنى 
وبنھج من التجریب ، فإن طبیعة التولیف تنطلق من فلسفة البحث 
عن الجدید والتحرر من التقلیدى ، وطرح رؤي إبداعیة فنیة تقوم 

الوجدان من خالل البناء الشكلى للخامات على المزج بین العقل و
والمواد واألسالیب والعناصر وتطرح مضمون فنى یحقق إبداعات 
فنیة وجمالیة ناتجة من الترابط والتناغم بین عناصر العمل 

  .)97-م2018-أمانى محمود على.(الفنى
 :أھمیة التولیف في المجال الفني

بإستخدام العدید من والتولیف یطلق على األعمال التي تم صیاغتھا 
من حیث , ویحتاج إلى حساسیة وخبرة خاصة, الخامات المختلفة

حتى یمكن السیطرة على أجزاء , أسالیب وطرق التشكیل والصنعة
 .وإكسابھ طابع الوحدة, العمل الفني
البد , فإن التولیف بین خامات مختلفة في عمل فني واحد, وبناء علیھ

ً لھدف ما كون لھ قیمة بالنسبة لكل من الفنان حتى ی, أن یكون محققا
  . والمتذوق، وبالتالي یكون للعمل عند تحقیقھ لھذا الھدف قیمة فنیة

من القضایا الھامة , ویعد التولیف بین الخامات واألسالیب المتعددة
بمراعاة اإلمكانات , في مجال الفن، لكونھ یھتم في المقام األول

فالعمل الفني ھو . لتآلف بینھماالتشكیلیة للخامات، حتى یمكن إیجاد ا
ً لتلك اللغة , شكل معبر بلغة وسیطة، لذا البد للفنان أن یكون متفھما

حتى یمكن أن یعبر بھا من خالل أشكالھ التي یبتكرھا، عن طریق 
 ً تنظیمھ للخصائص التشكیلیة والتعبیریة للخامة التي یتخذھا وسیطا

باره ما إذا كان قد أن یضع في إعت, ومن ضروریة تجریبھ. ألشكالھ
تم إستكشاف جمیع اإلمكانیات المختلفة للوسائط الفنیة ھذه أم ال، 

تحتل مكانھا إذا نفذت بصورة صحیحة , ألن القطع الفنیة الناجحة
التي تھدف إلى , ومتناغمة، وراعیة مختلف عناصر العمل الفني

 ).341- م2013-عبیر أحمد الفتنى. (تشكیل كیان متقن كامل
تؤدي في نھایة , د أن التولیف وسیلة لتحقیق قیم فنیة وھكذا نج

على اعتبار , األمر إلى إثراء كل من الخامات الداخلة في التولیف
  .أنھا توحدت في وحدة واحدة وأصبح لھا كیان جدید

  أنواع التولیف
 :وتنقسم إلى  :تولیف وفقاً الخامات 

  .تولیف بخامات طبیعیة دون تغییر یغیر من ھیئتھا -
. تولیف بخامات مخلقة مثل الجلود الصناعیة على سبیل المثال -  
  ).350-م2013-عبیر أحمد الفتنى (

وتنقسم ): تقنیات االداء(التولیف وفق طرق التنفیذ  أسالیب التولیف
  إلى

 ): األبلیك(النسیج المضاف  -1
 )الترقیع( تجاور الخامات  -2
 )2000-كرامة ثابت(التولیف بالتوشیة  -3

باحثة أسلوب التولیف بتجاور الخامات وقد استخدمت ال
ً لمقاس جزء النموذج المنفذ  وإضافتھا بمساحات مختلفة وفقا
بأسلوب الكروشیھ ، إلى جانب التوشیة بالسیور الجلدیة داخل 

  .نسیج الكروشیھ
  Crochetالكروشیھ 

یعتبر فن الكروشیھ من الفنون الیدویة السھلة والممتعة وھو من أقدم 
، وقد تفوقن قدیما ً فى ھذا الفن أسبانیا وإیطالیا الحرف الیدویة 

وصنعت منھ البطانیات والشاالت فى العصور الوسطى، وقد تطور 
ً فن الكروشیھ مع تطور صناعة النسیج فأصبح یُعد من خامات  حدیثا
متنوعة لیغطى النوعیات المختلفة من المالبس النساء واألطفال 

  ).537-م2013-نجالء دمحم أحمد.( ومكمالتھا
 تشكیل یدوى عن والكروشیھ أحد أنواع أشغال اإلبرة وھو عبارة

 حلقات اإلبرة وعمل باستخدام الخیط من بحلقة یبدأ مستمر خیط من
 بادئا ھذه الحلقة من وإخراجھا اإلبرة على الخیط لف طریق عن

 اإلبرة ومكان خروج اللفات عدد اختالف طریق وعن جدیدة حلقة
 زینب ( غرزه السلسة أساسھا یكون لفةمخت عدیدة غرز تتشكل
  ).م1999- عاطف

  أنواع الكروشیھ
 أنواع اقدم من:  Ordinary Crochetالعادي  الكروشیة -

  .الكروشیھ ویستخدم فى تنفیذ القطع المسطحة
یستخدم فى : Ajore Crochet   اآلجور" المخرم الكروشیة -

 .تنفیذه إبرة كروشیھ رفیعة وكذلك الخیوط
ھو نوع من : Hairpin Crochet الفورش" الفراشات یةالكروش -

 .الشرائط التى تنفذ بإبرة الكروشیھ العادیة
منتجاتھ نسیجھا غیر : Tunsian Crochet  التونسي الكروشیة -

  .مطاط ویحتاج إلى كمیات كبیرة من الخیوط

https://mawdoo3.com)(
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یستخدم :Broom Stick Crochet  السحریة الدانتیال الكروشیة -
العنود بنت عبد . ( كروشیھ وإبرة تریكو سمیكةفى تنفیذه إبرة 

 )38-م2018-الكریم
وھو عبارة عن نوع  :Filet Crochet  الشبكة" الفیلیة الكروشیة -

خاص من الكروشیھ لھ بتروناتھ الخاصة، ویحاك بطرق خاصة، 
  .قائمة على حیاكة مربعات فارغة وأخرى ممتلئة تشكل شكًال معینًا

قائم على تشبیك :  Irish Crochet ااألیرلندي الكروشیة -
مجموعة كبیرة من الورود التي تحاك كل منھا على حدة بألوان 

. (وأشكال مختلفة، ویتم تشبیكھا بالكروشیھ أو اإلبرة
crochet-of-(https://www.magltk.com/art  

  Crochet Threads Types:خیوط الكروشیھ أنواع 
ًي تقریبا الخیوط أنواع جمیع إستخدام یتم التي  الكروشیة أعمال ف

منتجات  لعمل تستخدم التي الرفیعة القطنیة الخیوط من غالبا تكون
مع  الخیط سمك یتالئم أن بشرط رفیعة صلبة إبر بواسطة رقیقة
والصناعیة  الصوفیة الخیوط تًستخدم وأیضا المستخدم اإلبرة سمك

اصم ھبة ع( إنتاجھا  المراد التصمیمات نوع یناسب بما والحریریة
  ).219 -2015-، غادة رفعت

 مختلفة بتخانات توجد وھى :Wool Threadالصوفیة  الخیوط-
 ، الخیط منھا یتكون التي الفتالت بعدد ھذه التخانات وتتحدد

والنساء  لألطفال الشتویة المالبس لعمل الصوفیة وتستخدم الخیوط
 . وأغطیة الرأس والبطاطین الشیالن تنفیذ إلي باإلضافة والرجال

 بتخانات أیضا وتوجد :Cotton Thread القطنیة الخیوط -
 المفارش لعمل تستخدم الرفیع السمك ذات فالخیوط القطنیة ، مختلفة

 لعمل فتستخدم السمك المتوسطة أما ، الدانتیل والستائر وشرائط
حین  في ، والجیلیھات والفساتین كالبلوزات الصیفیة القطع الملبسیة

  ولوازم المنزل الید حقائب لتصنیع السمیكة یةالقطن الخیوط تستخدم
 تنفیذ في وتستخدم :Silk Thread الحریریة الخیوط -

 أما ، الرقیقة المفارش ، الدانتیل شرائط ، ، الجوارب االیشاربات
الجالونات  لعمل فتستخدم المذھبة أو المفضضة الخیوط الحریریة

 غطیةوأ واألكوال واألحزمة والشنط بعد الظھر ومالبس
   )61-م2016-سالى أحمد، شیماء مصطفى(. الرأس

 خیوط ھى  :Synthetic Fibers والمخلوطة الصناعیة اآللیاف
 أمید والبولي blended : إستر والبولي النایلون مثل تركیبیة
 أخرى آلیاف تركیبیة أو طبیعیة ألیاف مع تخلط أو أكریلك والبولي

ھبة عاصم ، غادة ( ) الخارجیة الملبسیة القطع لعمل وتستخدم
  ).220 - 2015- رفعت

  Crochet Needleإبر الكروشیھ 
یستخدم فى تنفیذ الكروشیھ إبر خاصة معكوفة الرأس عبارة عن 
عصا صغیرة ینتھى أحد طرفیھا بخطاف لإلمساك بالخیطویكون 
فى وسطھا جزء مسطح لیكون بمثابة مقبض لیسھل اإلمساك بھا 

نجالء .( علیھا على المقبضویكون عادة مقاس اإلبرة مكتوب 
  ).22-م2015- ماضى

  الجلود الطبیعیة
الجلد ھو الغطاء المرن المحكم النسیج الذى یغطى السطح     

الخارجى لألجزاء الداخلیة من جسم الحیوان ، كما یطلق مصطلح 
الجلد الخام على ذلك الغطاء الذى وھبھ هللا سبحانھ وتعالى للحیوان 

وھو خامة مرنة لینة سخیة تتمیز بقدرتھا  لیقیھ من تقلبات الجو ،
على التحمل والمرونة إلى جانب المتانة ویتم تطویعھا لإلنتاج 
والتصنیع بعملیات تحضیریة بھدف جعلھا غیر قابلة للتعفن والفساد 
وفى نفس الوقت لینة وسخیة ، والجلد ھو الوسط الفاصل بین 

كون الجلد حوالي األعضاء الداخلیة للجسم والبیئة الخارجیة ، ویٌ 
من الوزن الكلي لجسم اإلنسان وللجلد وظائف حیویة وبدونھ %  51

ال یمكن أن تدوم الحیاة ، ویتركب من نوع من البروتین یعرف 
علمیًا بالكوالجین من ھنا نجد أن الجلد ھو الدعامة الخارجیة للجسم 

نادیة . ( ویغطي ھو وتراكیبھ اإلضافیة الجسم من الخارج ویحمیھ
  ).27-2015-لیل وآخرون خ

 :صفات وخواص الجلود الطبیعیة 

تتمیز الجلود الطبیعیة بالعدید من الصفات والخواص التى تمیزھا 
ً للتركیب البنائى الداخلى لأللیاف  عن غیرھا من الخامات نظرا
وترتیبھا بطریقة عشوائیة مما لھ األثر الواضح فى تطویعھا 

لفة ، ومن خواص الجلد أنھ یلین للتشكیل في المجاالت الفنیة المخت
فى الماء العادى ویتحول إلى جیالتین عند تسخینھ ، وینتفخ من 
األحماض المخففة ، وتذوب البشرة فى القلویات ، كما تتحد األلیاف 
مع مواد الدباغة النباتیة مكونة مادة جیدة وھى الجلد المدبوغ والذى 

صفات وخواص  یختلف فى خواصھ عن الجلود الخام وتتمثل أھم
 :الجلود الطبیعیة فى اآلتى 

 : المتانة    -  1
خاصیة للخامة تعبر عن مقاومتھا لإلجھاد أو التمزق نتیجة تسلیط 

ضغط خارجى ، فالجلد ذو مقاومة عالیة ضد الشد والتمزق ، 
ویرجع ذلك إلى تركیبھ الداخلى مما یجعلھ یتحمل اإلجھادات 

اعة المالبس والقفازات الواقعة علیھ ، لذلك یستخدم فى صن
واألحزمة واألربطة الصناعیة والتى تتعرض لكثیر من الشد 

 .والتمزق 
 :المرونة   -  2

تتمیز الجلود الطبیعیة بدرجة عالیة من المرونة واللیونة التى تمكنھا 
من اإلنثناء فى جمیع اإلتجاھات وإستعادة شكلھا ، ویمكن التحكم فى 

ً للدرجة المطلوبة  مقدارھا خالل عملیات الدباغة  .تبعا
 :العزل والتھویة    -  3

ً لترتیب األلیاف بطریقة عشوائیة مما  یتمیز الجلد بوجود مسام نظرا
یساعد على تھویة الجسم وتبخر العرق ، مع اإلحتفاظ بحرارة 

حقق الدفء والراحة عند الجسم ومنع نفاذھا للخارج مما ی
 .االستخدام

 :اإلستطالة  -  4
بقدرتھ على اإلستطالة والتمدد عند شده ویمكن التحكم  یتمیز الجلد

ً لإلستخدام النھائى للجلود   .فى مقدارھا أثناء عملیة الدباغة تبعا
 :أنواع الجلود المستخدمة فى البحث 

 :الجلود اللبانى 
یطلق أسم لبانى على األبقار والجاموس الرضع ، وتتمیز جلودھا 

ھا الناعم األملس ، وتستخدم بمرونة ألیافھا وجمال نسیجھا وسطح
الكوارى ) فى وجھ الحذاء والمصنوعات الجلدیة ویصنع منھا الجلد 

 )45ص - 2015- نادیة خلیل وآخرون . ( الطبیعى والملون ( 
 :جلود الماعز  

تعد جلود الماعز المصرى من أفضل أنواع جلود الماعز فى العالم 
تمیز جلود ، وھى تُصدر على شكل جلود خام بكمیات وفیرة ت

الماعز عن الضأن من حیث المتانة فھي رقیقة السطح كثیفة 
الحبیبات متینة البنیان بارزة الحبیبات واضحة المسام ، مصقولة 
الوجھ ، متینة التكوین وإن كانت أسفنجیة لینة إال أنھا أقل احتواء 

( نبھ –حور )على المواد الدھنیة من جلود الضأن ، إسمھا  الحرفي 
ً  7لمساحة للجلد المستخرج من الحیوان من ومتوسط ا قدم تقریبا

ولنعومة ملمسھا فھي تستخدم في إنتاج جلود وجھ الحذاء المعروف 
 )51ص -2015-نادیة خلیل وآخرون ( أجالسیة ) باسم 

 :جلود الحور للبطانات 
ینتج من جلود الحیوانات الصغیرة كاألغنام أو الماعز المدبوغ نباتیا 

ونھ الطبیعى أو یلون وھو ذو سطح ناعم ، قلیل ، ویصقل على ل
المتانة وذو لون طبیعى فاتح ویستخدم فى أسالیب تقنیة متعددة 

وتستخدم جلود .كالجدل والتضفیر والتدكیك والتذھیب والتطعیم 
الحور فى صناعة المنتجات الجلدیة الخفیفة ، كما یستخدم فى تجلید 

انات األحذیة على نطاق الكتب وأدوات المكتب والبراویز وفى بط
 .واسع وأعمال الزخرفة بالحرق على الجلود

 : الشروط والمواصفات الواجب توافرھا فى جلود األحذیة 
أن تكون الجلود خالیة من القطوع والشروخ العیوب والزوفیو  -1

 .وغیرھا من العیوب الظاھریة األخرى
 أن تكون الجلود المدبوغة قابلة للتشكیل أشكاال تطابق وضع -2

القدم وتزوده بما یدفع عنھ األذى ویحفظھ من المؤثرات 

https://www.magltk.com/art
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 .الخارجیة التى تُضر بھ
 .احتفاظ الجلود بخواصھا العامة طوال مدة استعمال الحذاء -3
أن یوفر التھویة الجیدة للقدم حیث أن بقائھا مدة طویلة فى  -4

ً من ارتفاع الحرارة  مكان الینفذ إلیھ الھواء یؤثر علیھا سلبیا
 .ق الذى یفرزه الجسم ویصعب التخلص منھوتراكم العر

أن یمتاز بثبات اللون ضد جمیع المؤثرات الخارجیة مثل  -5
 .الضوء ، الحرارة ، الرطوبة ، الماء واألتربة

أن یمتاز بالمتانة وقوة االحتمال إلى جانب مقاومة التآكل  -6
 .باالحتكاك وخصوصا فى جلد النعل

مم  1,4قل عن أن یكون موحد السمك فى جمیع أجزائھ والی -7
 .بالنسبة لالحذیة النسائیة

 .أن یكون مرنا ویتحمل الثنى عند السیر دون كرمشة أوتشقق -8
أن یتوفر بھ السطح الموحد الشكل من ناحیة سالمة وتجانس  -9

 .الحبیبات
 .أن یتوفر بھ مقاومة عالیة ضد التمزق عند الشد على القالب-10
صقة المستخدمة فى ثبات التشطیب ضد التفاعل مع المواد الال -11

 .لصق النعل بحیث ال یتغیر اللون أوینفصل عن سطح الجلد
  مرحلة الطفولة الوسطى

وھو السن الذي یُقبل فیھ األطفال إلى المدرسة لیبدؤوا تعلیمھم 
، وتسمى ھذه المرحلة بسنوات  االبتدائي في الصفوف الثالثة األولى

ً فلم یعد یلتصق بأمھ، بل  الدراسة األولى وفیھا یصبح الطفل متغیرا
ً ما من االسقالل   .یظھر نوعا

والطفل فى ھذه المرحلة یكون فى مرحلة نمو جسمى بطئ مستمر 
یقابلھ نمو سریع للذات ویمیل للتعامل مع رفاقھ واللعب معھم ، 

یرتدى مالبس ومكمالت مشابھة  ویفضل طفل ھذه المرحلة أن
ألقرانھ حتى ال یتعرض لسخریتھم التى تسبب لھ العزلة واالنسحاب 

  )86-م2001-سماح محمود حفنى.(من الجماعة
وتعتبر دراسة مرحلة الطفولة واالھتمام بھا من أھم المعاییر التى 
یقاس بھا تقدم المجتمع و رقیھ ، إذ أن االھتمام بالطفولة فى الواقع 

مام بمستقبل األمة كلھا ، فالطفل یتأثر تأثیر كبیر بكل ما یحیط بھ اھت
ومن أھم ما یتأثر بھ مالبسھ ومكمالتھا لذلك یجب االھتمام 
بتطویرھا لتناسب مع األغرض الوظیفیة والجمالیة لتالئم مع طبیعة 

  ).م2012غادة مصطفى، صافیناز سمیر، ( الطفل 
  خصائص مرحلة الطفولة المتوسطة

األطفال في مرحلة الطفولة المتوسطة بعدة خصائص  یتصف 
ّل الخصائص  ً الحتیاجات الّطفل وتأثیر البیئة فیھ، وتتمث ّفة تبعا ُمصن
العاّمة لھذه المرحلة بكونھا خصائص بنائیّة تعمل في الّطفل صناعة 
ّنشئة الجسدیّة والنفسیّة والسلوكیّة والتربویّة والمعرفیّة،  التكوین والت

ً ویُطلُق عل ى مرحلة الّطفولة الُمتوّسطة لفظ الّطفولة الھادئة نظرا
ً بالمراحل الّسابقة  لالنخفاض النسبّي في النمّو الجسدّي ُمقارنة
ّالیة، غیر أّن نمو الّطفل االجتماعّي والسلوكّي واالنفعالّي  والت
ً لتعّرض الّطفل  ّراد واضح، نظرا وغیرھا من المظاھر تزداد باِط

ّق بالمدرسةلظروف َمعرفیّة جد  .(یدة تتعل
https://mawdoo3.com(  

  أحذیة األطفال
یعتبر التصمیم لألطفال أكثر صعوبة من البالغین والبد أن یكون 
المصمم على وعى ودرایة بمتطلبات واحتیاجات األطفال 

طفل الفسیولوجیة والنفسیة، كما یحتاج إلى دراسة متعمقة لقدم ال
وإلى مھارات خاصة لدمج كل ھذا ووضعھ فى شكل جذاب للطفل 

  )114-م2017-ساره خالد.(یثیر اھتمامھ ویلبي رغباتھ
  أھم الشروط الواجب توافرھا فى أحذیة األطفال

  .أن یكون مقاس الحذاء مناسب لقدم الطفل-
  .توافر عنصر المتانة والجودة بكل خامات تصنیع الحذاء -
  .لتھویة الجیدة من خالل نفاذیة الھواء لقدم الطفلسماح الحذاء با -
  .توفیر الراحة للطفل اثناء ممارسة جمیع األنشطة الیومیة -
ساره . .(سھولة االرتداء والخلع بحیث یمكنھ من استخدامھ بمفرده -

  )242-م2017-خالد

  الدراسة التطبیقیة

  
  )1(التصمیم رقم 

  
  )2(التصمیم رقم 

  
  )3(التصمیم رقم 

  
  )4(التصمیم رقم 

  
  )5(التصمیم رقم 

  
  )6(التصمیم رقم 

  
  )7(التصمیم رقم 

  
  )8(التصمیم رقم 

  
    )9(التصمیم رقم 

  )10(التصمیم رقم 
  بنود محاور االستبیان الخاص بالمتخصصین

سب
منا

ر 
غی

 ما  
حد

ى 
 ال

سب
منا

  

سب
منا

  

  
  

  الجانب الجمالي: المحور األول 
  

 

 1  فى أجزاء الحذاء بین الجلود والكروشیھ توافق توزیع األلوان   
  2  مناسبة األلوان للفئة العمریة المستھدفة   
 3  تحقق تقنیة الكروشیھ ایقاعا جذابا للتصمیم المقترح   
 4  النسبة والتناسب للمساحات داخل التصمیم   
 5  یحقق المنتج إضافة جدیدة إلثراء أحذیة األطفال   
 6  االبتكار واالبداع یحقق المنتج عنصرى   

https://mawdoo3.com(


330 Innovating designs inspired by the synthesis of crochet art in natural leather To enrich children's shoes 
 

International Design Journal, Volume 9, Issue 4Octob019 
 

 7  یحقق التولیف بین فن الكروشیھ والجلود التمیز والفردیة   
 8  العام الذوق المنفذ مع التصمیم یتوافق   
 9  یسایر التصمیم المقترح مع االتجاھات الحدیثة للموضة   
   الجانب الوظیفي: المحور الثانى    
 1  )9:6(لة الوسطى یتناسب التصمیم المقترح مع مرحلة الطفو   
 2  )34:28(یتالئم التصمیم المقترح مع المقاسات المقترحة لألحذیة    
 3  یتالئم  التولیف بین الكروشیھ والجلد لنوع المنتج المنفذ   
 4  یصلح المنتج  للغرض الوظیفي المصمم من أجلھ   
 5 عالخلیفى التصمیم المقترح باحتیاجات الطفل من حیث سھولة االرتداء و   
 6  یفى التصمیم المقترح باحتیاجات الطفل من حیث الرضا النفسي    
 7  یتالئم الشكل النھائى للمنتج مع متطلبات السوق المعاصر   
 8  یمكن تنفیذ التصمیم بتكالیف مناسبة    
   الجانب التقني: المحور الثانى    
 1  یتالئم نوع الخیط مع تقنیة الكروشیھ المستخدمة   
 2  یتالئم نوع الغرزة المنفذة مع نوع الخیط المستخدم   
 3  یتالئم نوع الخیط والغرزة مع نوع المنتج   
 4  تتحقق الجودة فى دقة الغرز المستخدمة فى الكروشیھ   
 5  أضافت تقنیة الكروشیھ للحذاء إظھاره بمظھر جدید   
 6  یحقق المنتج عنصر المتانة فى االستخدام    
 7  ناسب خامات الحشو والتقویة المستخدمة مع الجلود والكروشیھت   
 8  تتناسب طرق اإلنھاء والتشطیب مما یحقق الجودة فى االستخدام   

  )أولیاء أمور األطفال( بنود محاور االستبیان الخاص بالمستھلكین 
  م

فق  العبارات
وا

م
  

 ما
حد

ى 
 إل

فق
وا

م
  

فق
وا

ر م
غی

  

        )سنوات 9:6الطفولة الوسطى (المرحلة العمریة یتناسب التصمیم المقترح مع   1
        )34:28(یتناسب التصمیم المقترح مع المقاسات المقترحة   2
         تتناسب ألوان التصمیم المقترح مع للفئة العمریة المستھدفة  3
        توافق توزیع األلوان فى أجزاء الحذاء بین الجلود والكروشیھ  4
        إلثراء أحذیة األطفال یحقق المنتج إضافة جدیدة  5
        یحقق المنتج عنصرى االبتكار واالبداع   6
        یحقق التولیف بین فن الكروشیھ والجلود التمیز والفردیة  7
        العام الذوق المنفذ مع التصمیم یتوافق  8
        یسایر التصمیم المقترح مع االتجاھات الحدیثة للموضة  9

        عجات الطفل من حیث سھولة االرتداء والخلیفى التصمیم المقترح باحتیا  10
        یفى التصمیم المقترح باحتیاجات الطفل من حیث الرضا النفسي  11
        أحرص على شراء ھذا المنتج لطفلى عند توافره فى األسواق  12

  
  الصدق والثبات

  " :خاص بالمتخصصین"استبیان تقییم التصمیمات المنفذة 
    :صدق االستبیان

  .صد بھ قدرة االستبیان على قیاس ما وضع لقیاسھ یق    
الصدق باستخدام االتساق الداخلي بین الدرجة الكلیة لكل محور 

  :والدرجة الكلیة لالستبیان 
تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب     

بین الدرجة الكلیة لكل ) معامل ارتباط  بیرسون(معامل االرتباط 
) ، الجانب التقنى ، الجانب الوظیفي ب الجمالىالجان(محور 

  :والدرجة الكلیة لالستبیان ، والجدول التالي یوضح ذلك 
   قیم معامالت االرتباط بین درجة كل محور ودرجة االستبیان)  1( جدول 

 الداللة االرتباط المحاور
 0.01 0.772 الجانب الجمالى:  المحور األول

 0.01 0.913 لوظیفيالجانب ا: المحور الثاني 
 0.01 0.857 الجانب التقنى: المحور الثالث 

یتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلھا دالة عند          
القترابھا من الواحد الصحیح مما یدل على صدق ) 0.01(مستوى 

  .         وتجانس محاور االستبیان 
  :الثبات 

،  بار في القیاس والمالحظةدقة االخت reabilityیقصد بالثبات      
، واتساقھ  واطراده فیما یزودنا بھ من  وعدم تناقضھ مع نفسھ

معلومات عن سلوك المفحوص ، وھو النسبة بین تباین الدرجة على 
المقیاس التي تشیر إلى األداء الفعلي للمفحوص ، و تم حساب 
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  :الثبات عن طریق 
  Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ      -1

     Split-halfطریقة التجزئة النصفیة   -2

   قیم معامل الثبات لمحاور االستبیان)  2( جدول 
 التجزئة النصفیة معامل الفا المحاور

 0.831 – 0.897 0.864 الجانب الجمالى:  المحور األول
 0.875 – 0.931 0.908 الجانب الوظیفي: المحور الثاني 

 0.730 – 0.795 0.762 الجانب التقنى: المحور الثالث 
 0.804 – 0.868 0.836 ثبات االستبیان ككل

معامل : یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معامالت الثبات     
مما یدل على ثبات   0.01الفا ، التجزئة النصفیة ، دالة عند مستوى 

  .االستبیان 
 " :خاص بالمستھلكات"استبیان تقییم التصمیمات المنفذة 

    :ستبیانصدق اال
  .یقصد بھ قدرة االستبیان على قیاس ما وضع لقیاسھ     

الصدق باستخدام االتساق الداخلي بین درجة كل عبارة والدرجة 
 :الكلیة لالستبیان 

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب     
بین درجة كل عبارة ) معامل ارتباط  بیرسون(معامل االرتباط 

  :الكلیة لالستبیان ، والجدول التالي یوضح ذلك والدرجة 

  قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة لالستبیان)  3( جدول 
 الداللة االرتباط -م الداللة االرتباط -م
1- 0.724 0.01 7- 0.629 0.05 
2- 0.888 0.01 8- 0.847 0.01 
3- 0.606 0.05 9- 0.900 0.01 
4- 0.813 0.01 10- 0.751 0.01 
5- 0.773 0.01 11- 0.641 0.05 
6- 0.938 0.01 12- 0.868 0.01 

یتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلھا دالة عند          
القترابھا من الواحد الصحیح مما یدل على ) 0.05،  0.01(مستوى 

  .         صدق وتجانس عبارات االستبیان 
  :الثبات 

،  دقة االختبار في القیاس والمالحظة reabilityصد بالثبات یق     
، واتساقھ  واطراده فیما یزودنا بھ من  وعدم تناقضھ مع نفسھ

معلومات عن سلوك المفحوص ، وھو النسبة بین تباین الدرجة على 
المقیاس التي تشیر إلى األداء الفعلي للمفحوص ، و تم حساب 

  :الثبات عن طریق 
  Alpha Cronbachا كرونباخ     معامل الف -1
     Split-halfطریقة التجزئة النصفیة   -2

   قیم معامل الثبات لالستبیان) 4(جدول 
 التجزئة النصفیة معامل الفا 

 0.812 – 0.870 0.844 ثبات االستبیان ككل
معامل : یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معامالت الثبات     

مما یدل على ثبات   0.01صفیة ، دالة عند مستوى الفا ، التجزئة الن
  .االستبیان 

Results 
         : الفرض األول

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات المنفذة في     
  مدى تحقیق الجانب الجمالى وفقا ألراء المتخصصین

وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط     
درجات التصمیمات المنفذة في مدى تحقیق الجانب الجمالى وفقا 

  :ألراء المتخصصین والجدول التالي یوضح ذلك 

  تحلیل التباین لمتوسط درجات التصمیمات المنفذة )  5( جدول 
  في مدى تحقیق الجانب الجمالى وفقا ألراء المتخصصین

 درجات متوسط المربعات مجموع المربعات الجانب الجمالى
 الداللة )ف( قیمة  الحریة

 9 1595.195 14356.758 بین المجموعات
 دال  0.01 19.399

 90 82.230 7400.656 داخل المجموعات
   99  21757.414 المجموع

      
وھى قیمة ) 19.399(كانت ) ف( یتضح من الجدول إن قیمة    

بین ، مما یدل على وجود فروق ) 0.01(دالة إحصائیا عند مستوى 

التصمیمات المنفذة في مدى تحقیق الجانب الجمالى وفقا ألراء 
 LSDالمتخصصین ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 

  :للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك 
  للمقارنات المتعددة LSDاختبار )  6(  جدول 

 الجانب الجمالى

التصمیم 
  األول

= م 
32.800 

التصمیم 
  يالثان
= م 

37.516 

التصمیم 
  الثالث

= م 
44.280 

التصمیم 
  الرابع

= م 
27.260 

التصمیم 
  الخامس

= م 
18.696 

التصمیم 
  السادس

= م 
41.330 

التصمیم 
  السابع

= م 
25.260 

التصمیم 
  الثامن

 9.750= م 

التصمیم 
  التاسع

= م 
12.910 

التصمیم 
  العاشر

= م 
20.420 

          - التصمیم األول
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 4.716 الثانيالتصمیم 
** -         

 11.48 التصمیم الثالث
 ** 

6.764 
** -        

 5.540 التصمیم الرابع
** 

10.25 
 ** 

17.02 
 ** -       

التصمیم 
 الخامس

14.10 
 ** 

18.820 
** 

25.584 
** 

8.564 
** -      

 8.530 التصمیم السادس
** 

3.814 
** 

2.95 
* 

14.07 
** 

22.63 
** -     

 7.540 یم السابعالتصم
** 

12.256*
* 19.020** 2.000* 6.564** 16.070** -    

 23.050 التصمیم الثامن
** 

27.766 
** 

34.530 
** 

17.510 
** 

8.946 
** 

31.580 
** 

15.510 
** -   

 19.890 التصمیم التاسع
** 

24.606 
** 

31.370 
** 

14.350 
** 

5.786 
** 

28.420 
** 

12.350 
** 

3.160 
** -  

 12.380 صمیم العاشرالت
** 

17.096 
** 

23.860 
** 

6.840 
** 1.724 20.910 

** 
4.840 

** 
10.670 

** 
7.510 

** - 

  بدون نجوم غیر دال                              0.05دال عند *                            0.01دال عند ** 

  
مدى تحقیق الجانب الجمالى وفقا ألراء المتخصصین التصمیمات المنفذة في  یوضح متوسط درجات)  1(شكل 

  :یتضح أن )   1(والشكل )  6( من الجدول 
وجود فروق دالة إحصائیا بین التصمیمات المنفذة عند  -1

، فنجد أن التصمیم الثالث كان أفضل  0.01مستوي داللة 
التصمیمات في تحقیق الجانب الجمالى وفقا ألراء 

تخصصین ، یلیھ التصمیم السادس ، ثم التصمیم الثاني ، الم
ثم التصمیم األول ، ثم التصمیم الرابع ، ثم التصمیم السابع ، 
ثم التصمیم العاشر ، ثم التصمیم الخامس ، ثم التصمیم التاسع 

 .، وأخیرا التصمیم الثامن
بین التصمیم الثالث  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  -2

السادس لصالح التصمیم الثالث ، كما توجد فروق والتصمیم 

بین التصمیم الرابع والتصمیم السابع  0.05عند مستوي داللة 
  .لصالح التصمیم الرابع 

 .بینما ال توجد فروق بین التصمیم الخامس والتصمیم العاشر  -3
         : الفرض الثاني

ي توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات المنفذة ف    
  مدى تحقیق الجانب الوظیفي وفقا ألراء المتخصصین

وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط     
درجات التصمیمات المنفذة في مدى تحقیق الجانب الوظیفي وفقا 

  :ألراء المتخصصین والجدول التالي یوضح ذلك 

  ة تحلیل التباین لمتوسط درجات التصمیمات المنفذ)  7( جدول 
  في مدى تحقیق الجانب الوظیفي وفقا ألراء المتخصصین

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات الجانب الوظیفي
 الداللة )ف( قیمة  الحریة

 9 943.840 8494.559 بین المجموعات
 دال  0.01 38.644

 90 24.424 2198.157 داخل المجموعات
   99  10692.716 المجموع

     
وھى ) 38.644(كانت ) ف( إن قیمة )  7( من جدول یتضح    

، مما یدل على وجود ) 0.01(قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 
فروق بین التصمیمات المنفذة في مدى تحقیق الجانب الوظیفي وفقا 

 LSDألراء المتخصصین ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
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  :ح ذلك للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوض
  للمقارنات المتعددة LSDاختبار )  8(  جدول 

 الجانب الوظیفي

التصمیم 
  األول

= م 
19.985 

التصمیم 
  الثاني

= م 
33.406 

التصمیم 
  الثالث

= م 
39.340 

التصمیم 
  الرابع

= م 
10.410 

التصمیم 
  الخامس

 8.453= م 

التصمیم 
  السادس

= م 
24.350 

التصمیم 
  السابع

= م 
37.475 

التصمیم 
  ثامنال

= م 
15.615 

التصمیم 
  التاسع

= م 
13.060 

التصمیم 
  العاشر

= م 
29.520 

          - التصمیم األول
 13.421 التصمیم الثاني

** -         

 19.35 التصمیم الثالث
** 

5.934 
** -        

  9.575 التصمیم الرابع
** 

22.996 
** 

28.930 
** -       

 11.532 التصمیم الخامس
** 

24.953 
** 

30.887 
** 1.957 -      

  4.365 التصمیم السادس
** 

9.056  
** 

14.990 
** 

13.940 
** 

15.897 
** -     

 17.490 التصمیم السابع
** 

4.069  
** 1.865 27.065 

** 
29.022 

** 
13.125 

** -    

  4.370 التصمیم الثامن
** 

17.791 
** 

23.725 
** 

5.205  
** 

7.162  
** 

8.735  
** 

21.860 
** -   

 6.925 التصمیم التاسع
** 

20.346 
** 

26.280 
** 

2.650  
* 

4.607  
** 

11.290 
** 

24.415 
** 

2.555  
* -  

 9.535 التصمیم العاشر
** 

3.886 
** 

9.820 
** 

19.110 
** 

21.067 
** 

5.170 
** 

7.955 
** 

13.905 
** 

16.460 
** - 

  
 جات التصمیمات المنفذة في یوضح متوسط در)  2( شكل 

  مدى تحقیق الجانب الوظیفي وفقا ألراء المتخصصین
  :یتضح أن )  2( والشكل )  8( من الجدول 

وجود فروق دالة إحصائیا بین التصمیمات المنفذة عند  -1
، فنجد أن التصمیم الثالث كان أفضل  0.01مستوي داللة 

 التصمیمات في تحقیق الجانب الوظیفي وفقا ألراء
المتخصصین ، یلیھ التصمیم السابع ، ثم التصمیم الثاني ، ثم 
التصمیم العاشر ، ثم التصمیم السادس ، ثم التصمیم األول ، 
ثم التصمیم الثامن ، ثم التصمیم التاسع ، ثم التصمیم الرابع ، 

 .وأخیرا التصمیم الخامس
بین التصمیم الرابع  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  -2

میم التاسع لصالح التصمیم التاسع ، كما توجد فروق والتص

بین التصمیم الثامن والتصمیم التاسع  0.05عند مستوي داللة 
 .لصالح التصمیم الثامن 

بینما ال توجد فروق بین التصمیم الثالث والتصمیم السابع ،  -3
 .كما ال توجد فروق بین التصمیم الرابع والتصمیم الخامس 

         : الفرض الثالث
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات المنفذة في    

  مدى تحقیق الجانب التقنى وفقا ألراء المتخصصین
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط درجات   

التصمیمات المنفذة في مدى تحقیق الجانب التقنى وفقا ألراء 
  :المتخصصین والجدول التالي یوضح ذلك 

  تحلیل التباین لمتوسط درجات التصمیمات المنفذة )  9( دول ج
  في مدى تحقیق الجانب التقنى وفقا ألراء المتخصصین

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات الجانب التقنى
 الداللة )ف( قیمة  الحریة



334 Innovating designs inspired by the synthesis of crochet art in natural leather To enrich children's shoes 
 

International Design Journal, Volume 9, Issue 4Octob019 
 

 9 1288.079 11592.711 بین المجموعات
 دال  0.01 27.260

 90 47.251 4252.581 داخل المجموعات
   99  15845.292 المجموع

     

وھى ) 27.260(كانت ) ف( إن قیمة )  9( یتضح من جدول    
، مما یدل على وجود ) 0.01(قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 

فروق بین التصمیمات المنفذة في مدى تحقیق الجانب التقنى وفقا 

 LSDبیق اختبار ألراء المتخصصین ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تط
  :للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك 

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار (   ) جدول 

الجانب 
 التقنى

التصمیم 
  األول

= م 
15.54 

التصمیم 
  الثاني

= م 
20.84 

التصمیم 
  الثالث

= م 
34.90 

التصمیم 
  الرابع

= م 
24.37 

التصمیم 
  الخامس

= م 
11.49 

التصمیم 
  السادس

=  م
39.54 

التصمیم 
  السابع

= م 
27.29 

التصمیم 
  الثامن

= م 
19.70 

التصم
یم 

  التاسع
= م 

8.51 

التصم
یم 

  العاشر
= م 

30.35 
التصمیم 

          - األول

التصمیم 
 الثاني

5.300 
** -         

التصمیم 
 الثالث

19.360 
** 

14.060 
** -        

التصمیم 
 الرابع

8.830 
** 

3.530 
** 

10.530 
** -       

التصمیم 
 الخامس

4.050 
** 

9.350 
** 

23.410 
** 

12.880 
** -      

التصمیم 
 السادس

24.004 
** 

18.704 
** 

4.644 
** 

15.174 
** 

28.054 
** -     

التصمیم 
 السابع

11.750 
** 

6.450 
** 

7.610 
** 

2.920 
* 

15.800 
** 

12.254 
** -    

التصمیم 
 الثامن

4.163 
** 

1.137 
 

15.197 
** 

4.667 
** 

8.213 
** 

19.841 
** 

7.587 
** -   

التصمیم 
 التاسع

7.028 
** 

12.328 
** 

26.388 
** 

15.858 
** 

2.978 
* 

31.032 
** 

18.778 
** 

11.191 
** -  

التصمیم 
 العاشر

14.812 
** 

9.512 
** 

4.548 
** 

5.982 
** 

18.862 
** 

9.192 
** 

3.062 
** 

10.649 
** 

21.84 
** - 

  

  
  مدى تحقیق الجانب التقنى وفقا ألراء المتخصصین یوضح متوسط درجات التصمیمات المنفذة في )  3( شكل 

  :یتضح أن )  3( والشكل )  9( من الجدول 
وجود فروق دالة إحصائیا بین التصمیمات المنفذة عند  -1

، فنجد أن التصمیم السادس كان  0.01مستوي داللة 
تصمیمات في تحقیق الجانب التقنى وفقا ألراء أفضل ال

المتخصصین ، یلیھ التصمیم الثالث ، ثم التصمیم العاشر 
، ثم التصمیم السابع ، ثم التصمیم الرابع ، ثم التصمیم 

الثاني ، ثم التصمیم الثامن ، ثم التصمیم األول ، ثم 
 .     التصمیم الخامس ، وأخیرا التصمیم التاسع 

بین التصمیم  0.05ق عند مستوي داللة كما توجد فرو -2
الرابع والتصمیم السابع لصالح التصمیم السابع ، كما 

بین التصمیم  0.05توجد فروق عند مستوي داللة 
 .الخامس والتصمیم التاسع لصالح التصمیم الخامس 
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 .التصمیم الثاني والتصمیم الثامن بینما ال توجد فروق بین -3
        : الفرض الرابع

جد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات المنفذة وفقا تو   
  ألراء المستھلكات

وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط درجات   
التصمیمات المنفذة وفقا ألراء المستھلكات والجدول التالي یوضح 

  ذلك 

  ألراء المستھلكاتتحلیل التباین لمتوسط درجات التصمیمات المنفذة وفقا )  10( جدول 

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات المستھلكات
 الداللة )ف( قیمة  الحریة

 9 10126.402 91137.615 بین المجموعات
 دال  0.01 55.437

 390 182.664 71238.866 داخل المجموعات

   399  162376.481 المجموع
     

وھى قیمة ) 55.437(كانت ) ف( إن قیمة (  ) یتضح من جدول    
، مما یدل على وجود فروق بین ) 0.01(دالة إحصائیا عند مستوى 

التصمیمات المنفذة وفقا ألراء المستھلكات ، ولمعرفة اتجاه الداللة 

للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح  LSDتم تطبیق اختبار 
  :ذلك 

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار )   11( جدول 

 كالمستھل

التصمیم 
  األول

= م 
53.339 

التصمیم 
  الثاني

= م 
33.772 

التصمیم 
  الثالث

= م 
49.582 

التصمیم 
  الرابع

= م 
21.420 

التصمیم 
  الخامس

= م 
25.275 

التصمیم 
  السادس

= م 
59.528 

التصمیم 
  السابع

= م 
44.18

4 

التصمیم 
  الثامن

= م 
29.368 

التصمیم 
  التاسع

= م 
13.000 

التصمیم 
  العاشر

= م 
39.592 

التصمیم 
          - األول

التصمیم 
 الثاني

19.567 
** -         

التصمیم 
 الثالث

3.757 
** 

15.810 
** -        

التصمیم 
 الرابع

31.919 
** 

12.352 
** 

28.162 
** -       

التصمیم 
 الخامس

28.063 
** 

8.496 
** 

24.306 
** 

3.855 
** -      

التصمیم 
 السادس

6.189 
** 

25.756 
** 

9.946 
** 

38.108 
** 

34.253 
** -     

التصمیم 
 السابع

9.154 
** 

10.412 
** 

5.397 
** 

22.764 
** 

18.909 
** 

15.344 
** -    

التصمیم 
 الثامن

23.971
** 

4.404 
** 

20.214 
** 7.948** 4.092 

** 
30.160 

** 
14.81 

** -   

التصمیم 
 التاسع

40.339 
** 

20.772 
** 

36.582 
** 

8.420 
** 

12.275 
** 

46.528 
** 

31.18 
** 

16.368 
** -  

التصمیم 
 العاشر

13.747 
** 

5.820 
** 

9.990 
** 

18.172 
** 

14.316 
** 

19.936 
** 

4.592
** 

10.224 
** 

26.592 
** - 

0
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المستھلكات

  
  یوضح متوسط درجات التصمیمات المنفذة وفقا ألراء المستھلكات)  4( شكل 
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ن ال     دول م كل )  11( ج ح)  4( والش ة  یتض روق دال ود ف وج
، فنجد أن  0.01إحصائیا بین التصمیمات المنفذة عند مستوي داللة 

تھلكات ،  ا ألراء المس التصمیم السادس كان أفضل التصمیمات وفق
م  ابع ، ث میم الس م التص یلیھ التصمیم األول ، ثم التصمیم الثالث ، ث

میم  م التص ر ، ث میم العاش م التص امن ، ث میم الث م التص اني ، ث الث
  . التصمیم الخامس ، ثم التصمیم الرابع ، وأخیرا التصمیم التاسع 
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-مجلة التصمیم الدولیة-بحث منشور  -السھرة مالبس وأقمشة
 .م2016یولیو  عدد

االستفادة من أسلوب الكروشیھ  -سحر حربى ، إیناس عصمت -13
رأة  دعیم الم ة لت ة الیدوی نوعات الجلدی ى المص ھ ف وتوظیف

 --الثاني والدولي الرابع العلمي المؤتمر -بحث منشور-المعیلة
 م2017 - شمس عین جامعة-النوعیة  التربیة كلیة

ى -14 ود حفن ماح محم س تص -س ة ألس ة تطبیقی اء دراس میم األزی
ة  ة العمری ى المرحل ً ف نوات) 9-6(لألطفال المعاقین ذھنیا -س

تیر الة ماجس ى-رس اد المنزل ة االقتص وان-كلی ة حل -جامع
 .م2001

جمعیة معامل -التكوین فى الفنون التشكیلیة -عبد الفتاح ریاض -15
 .م2002-الطبعة الرابعة–القاھرة -األلوان

الح -16 ا ص برى ،رض نعم ص د الم طل -عب م المص حات معج
 .م1975" النسجیة

وم المعاصرة -عبیر أحمد الفتنى -17 ات ومفھ ف الخام ث -تولی بح
-3العدد  25المجلد -مجلة علوم وفنون جامعة حلوان -منشور 
 .م2013

س  -غادة مصطفى، صافیناز سمیر -18 إثراء القیمة الجمالیة لمالب
ة) المرحلة الوسطى(األطفال ة  -باستخدام التقنیات المختلف مجل

 .م2012-26العدد -ة النوعیةبحوث التربی
وع  -فاطمة السعید مصطفى -19 دراسة إمكانیة تولیف الجلد المطب

بس  ة للمل ُ مع خامات أخرى متعددة إلثراء القیمة الجمالی رقمیا
ى -الحریمى ة-مجلة االقتصاد المنزل ة المنوفی د -جامع  28مجل

 .م2018العدد الرابع 
حق -20 ة اس ل ، فاطم ة نبی امتى ا -فاطم ین خ ف ب د التولی لجل

ائیة  س نس الت مالب اج مكم یش النت اد  -والخ ة االقتص مجل
 .م2018العدد الرابع  28مجلد -جامعة المنوفیة-المنزلى

إمكانیة الدمج بین الطباعة بالعقد والربط وفن  -مروة حسن دمحم -21
یدات یة للس میمات الملبس ض التص ل بع یھ لعم ث  -الكروش بح

 .م2017-جامعة بنھا–كلیة التربیة النوعیة -منشور
ى -22 الء دمحم ماض ن  -نج ة لف ات الجمالی ن االمكانی تفادة م االس

ة معاصرة ات برؤی ة  -الكروشیھ فى تصمیم وتنفیذ المعلق مجل
 .م2013-جامعة المنصورة- 32العدد -بحوث التربیة النوعیة

-دلیلك لتعلم فن الكروشیھ والتریكو الیدوى -نجالء دمحم ماضى -23
 م2015-الریاض-دار الزھراء

ة خلی -24 دنادی اره خال ناء دمحم، س ى  -ل ، س ؤثرة عل ل الم العوام
طى  ة الوس تصمیم وتصنیع أحذیة األطفال فى مرحلتى الطفول

اد -بحث منشور المؤتمر الدولى الرابع-والمتأخرة كلیة االقتص
  م2016مایو –المنزلى 

ناء دمحم -25 عبان ، س د ش ل ، ولی ة خلی ناعات  -نادی ادئ الص مب
 .م2015والنشر  الجلدیة ، أرسوالن جروب للطباعة

الطبعة الثانیة -المنجد فى اللغة واألدب والعلوم -لویس معلوف -26
 .م1973-بیروت–

 بین التولیف إمكانیة -ھبة عاصم ، غادة رفعت ، أسماء حسن -27
بحث  -ملبسیة منتجات عمل في والكروشیة المتنوعة األقمشة
 .م2019عدد ینایر  -مجلة التصمیم الدولیة -منشور

التولیف بین عوادم األقمشة وخامة الجلد وفن  -یاسمین ابراھیم -28
الكروشیھ النتاج مالبس األطفال كمدخل للصناعات الصغیرة 

جامعة -كلیة التربیة النوعیة-رسالة ماجستیر غیر منشورة-
  .م2012-المنوفیة

وض -29 ري مع میم -یس س تص اء أس ة"األزی ة  -والموض الطبع
  .م2014.القاھرة الكتب عالم -األولى 

 
 

 


