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Abstract  Keywords 
ار  ظھرت فكرة البحث فى محاولة الثراء القیم الجمالیة والفنیة لمكمالت المالبس وفتح أفاق جدیدة من خالل ابتك

یم مجموعة من التصمیما اء ق ادة العط ة والنسیج الس رز المكرمی ین غ دمج ب ق  ال ت لمكمالت المالبس عن طری
تجمع بین أسلوب النسیج الیدوى السادة والمكرمیة ) ساور –عقود (لذا تم ابتكار مكمالت مالبس  .جمالیة للمكمل 

  .مكمل ) 11(باستخدام خیوط الكردون بانواعة والوانة المختلفة وقد تم انتاج 
یم باإلض س والنسیج لتقی ال المالب افة إلى عمل استمارة استبیان عرضت على مجموعة من المتخصصین فى مج

  .المكمالت للتاكد من تحقیق اھداف البحث 
ة   ة الجمالی راء الناحی ة الث دوى والمكرمی لوب النسیج الی ین أس وقد أظھرت النتائج أنھ یمكن االستفادة من الدمج ب

  .لمكمالت المالبس 

ت المالبسمكمال    
clothing accessories 

 المكرمیة
macramé  

 النسیج الیدوى
hand weaving 
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Introduction  
ى ح انیة الت واھر االنس ن الظ ل م زین والتجم رص تعتبر ظاھرة الت

االنسان علیھا منذ القدم واستمر االنسان یتزین على مر العصور مع 
  .اختالف الخامات وااللوان حتى وصلنا الى عصرنا الحالى 

ومكمالت المالبس من العناصر المھمة التى تؤثر تاثیرا كبیرا على 
دم  ارى والتق دم الحض دى التق ح م ى توض ى وھ ر الملبس المظھ

س حض ا تعك ى  االقتصادى حیث انھ ى تنتم ة الت دات البیئ ارة ومعتق
ا ق االول . الیھ قین الش ى ذو ش ر فن س تعبی الت المالب ر مكم وتعتب

رى  ر الفك و المظھ انى ھ ق الت الى والش ى الجم ر الفن المظھ
  )2017 –آیة محمود مصطفى. (والحضارى

وتمثل كلمة مكمالت معنى اضافى او مساعد للملبس البراز الناحیة 
ى ث یتمش ھ حی ة ل رض  الجمالی ث ان الغ ة حی ة الحالی ع الموض م

یم  ادة الق بس لزی ام للمل ر الع تكمال المظھ و اس ل ھ ى للمكم االساس
  )1999-نادیة خلیل ( . الجمالیة لھ وایضا االھتمام بالناحیة الوظیفیة

ن   ن ف ال م س ك الت المالب رى مكم ن ان تث ى یمك ون الت ن الفن وم
ون القدی ن الفن یج م ن النس ة  فف یج والمكرمی رت النس د انتش ة وق م

ن  صناعة فن النسیج فى جمیع البلدان واستخدم ایضا انواع عدیدة م
التراكیب النسیجیة تدریجا من البسیط الى المركب ولكل منھا مزایاه 
ة  ة النفعی ب الناحی ة بجان ة الجمالی ن الناحی د م ا یزی كالة مم واش
ى  ق خیط ن تعاش وج م ون المنس والوظیفیة للمنتج النسجى حیث یتك

ب النسجى للسد ى التركی اء واللحمة معا بزوایا مختلفة للحصول عل
  )1993 –أنصاف نصر (. المطلوب

تخدام  رة باس د الفك ن تتجس رة ولك رد فك یس مج جى ل ل النس والعم
تج  راء المن ى اث اعد عل ا یس خامات وتقنیات لربط الخامة بالتقنیة مم

  ) 2006 -حنان عبد هللا –سامیة احمد مصطفى (. النسجى
ن ال د هللا وم ھ عب ة ھب جى دراس ل النس ت بالعم ى اھتم ات الت دراس

یونى  ن  2018بس ة م ار مجموع ى ابتك ة ال دفت الدراس ث ھ حی
وف  وط الص ة وخی یجیة یدوی ع نس تصمیمات المالبس باستخدام قط
جى  ب نس ن تركی ر م ین اكث دمج ب ة ال رواز وامكانی ول الب ى ن عل

تخدام مج ة عالیةباس یجیة ذات قیم ع نس ى قط ول عل ات للحص موع
  .لونیة تتوافق مع بعضھا البعض ومع المنتج الملبسى 

تھدف ھذه الدراسة إلى ) 2013(أما دراسة خدیجة سعید مسفر نادر 
ن  ات ف م الفتای ق تعل ن طری إثراء المھارات الیدویة للنسیج السادة ع

  .النسیج الیدوى لخدمة الفرد والمجتمع 
ت ة باس میمات زخرفی داد تص ة باع ت الباحث د قام ب وق خدام التراكی

رى  ى تث ة الت النسیجیة البسیطة للحصول على العدید من القیم اللونی
غیرة  ناعات الص ة الص دوى لخدم تج الی ة للمن ة الجمالی الناحی

  .والمتوسطة 
ا  ا لھ ا بم ام بھ ب االھتم أما فن المكرمیة من الفنون العریقة التى یج

ات ى المنتج كیل ف ر والتش ا التغیی الخاصة  من جمالیات حیث یمكنھ
كلھا  د ش ى یعتم ن الغرزالت ة م واع مختلف تخدام ان ق اس بھا عن طری
ات  تالف عملی ة واخ ا المختلف النھائى على استخدام الخیوط بانواعھ

  )2016 –نھا عدلى تونى (. الربط بما یؤثر على شكل الغرز
ة دراسة  یج والمكرمی ى النس ومن الدراسات التى اھتمت بكل من فن

حیث ھدفت الدراسة الى ابتكار مشغوالت ) 2016نھا عدلى تونى،(
ن  ات ف م وتقنی یج المرس ات النیس ین تقنی نسیجیة عن طریق الد مج ب

  ) .المكرمیة(الزخرفة بالعقد 
یج  ن النس ومن ھنا جاءت فكرة البحث وھو امكانیة الدمج بین كال م
ة  الیدوى وفن المكرمیة  فى منتج واحد یمثل وحدة تجمیلیة على ھیئ

تستخدم فیھا الحرفة الیدویة النتاج قطعة زخرفیة ) بسمكمالت مال(
ة  كیلى للقطع كل التش ى الش داخل ف ة وت ى دق وط لتعط ة الخی بخام
ا  ن جملیاتھم تفادة م المنفذة  لما یتمیز بھ كل منھما  حیث یمكن االس

  .فى انتاج مكمالت مالبس تتمشى مع الموضة الحالي 
Statement of the problem 

دوى  وف یج الی ن النس ر ف ى یعتب ة الت ون التراثی ن الفن ة م ن المكرمی
یمكن ایضا ان  تتسم  بالمعاصرة وذلك لدعم الثقافة الفنیة وتاصیلھا 
ع  بما یھدف الى تحقیق ناحیة جمالیة تعود بالنفع على الفرد والمجتم
ن  ھ یمك ان ان دت الباحثت ذلك وج ة ول اة الیومی ات الحی دم متطلب وتخ

ة  االستفادة من تقنیات النسیج الیدوى و ن المكرمی ین ف ھ وب الدمج بین
د  تخدام العق یج باس حیث یعتبر فن المكرمیة أحد أشكال صناعة النس
الة والمعاصرة  م باالص س تتس الت مالب اج مكم بدال من النسج النت

  . وتتمشى مع روح العصر
  :یمكن تحدید مشكلة البحث فى التساؤالت التالیةو

تخدام ما  -1 إمكانیة تنفیذ تصمیمات مبتكرة لمكمالت مالبس باس
 النسیج الیدوى وفن المكرمیة ؟

الت  -2 میمات مكم ة لتص ة والفنی یم الجمالی ق الق ن تحقی یمك
  .المالبس المنتجة 

Objectives 
إیجاد حلول تطبیقیة لفن المكرمیة وفن النسیج النتاج مكمالت  -1

 .مالبس 
ادة الدمج بین اكثر من  -2 یج الس عقدة من عقد المكرمیة مع النس

 .للحصول على قطع فنیة تصلح لمكمالت مالبس 
ابتكار تصمیمات تتسم بالناحیة ا لجمالیة وتتمشى مع الموضة  -3
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  .الحالیة 
Study Significance 

 :یمكن تحدید اھمیة البحث فى النقاط التالیة
الت المال -1 راء مكم دة الث ول جدی تحداث حل ا اس س  وظیفی ب

 . باالستفادة من فن النسجیات الیدویة وفن المكرمیة 
جیات  -2 اج نس دة النت غیرة  جدی ناعات ص االت لص تح مج ف

 .مدمجة بفن المكرمیة النتاج مكمالت مالبس 
یج  -3 ة والنس ن المكرمی ة لف ات الجمالی ن التقنی تفادة م االس

س  الت مالب ة لمكم اد جمالی یم وابع ق ق ى تحقی دوى ف الی
  .المراه
Delimitatins 
  ) اساور  –العقود ( مكمالت مالبس منفصلة  -أ :حدود نوعیة

  .غرز المكرمیة   -ب
  .التركیب النسجى السادة   -ج

 Hypothesis  
ن  -1 ذة  م ات المنف ین المنتج ائیة ب ة إحص توجد فروق ذات دالل

ق   ي تحقی دوى ف یج الی ة والنس لوب المكرمی ین اس دمج ب ال
 .لجانب التقني وفقا آلراء المتخصصینا

ن  -2 ذة  م ات المنف ین المنتج ائیة ب ة إحص توجد فروق ذات دالل
ق   ي تحقی دوى ف یج الی ة والنس لوب المكرمی ین اس دمج ب ال

 .الجانب الوظیفي وفقا آلراء المتخصصین
ن   -3 ذة  م ات المنف ین المنتج توجد فروق ذات داللة إحصائیة ب

ة وا لوب المكرمی ین اس دمج ب ق  ال ي تحقی دوى ف یج الی لنس
 .الجانب الجمالي  وفقا آلراء المتخصصین

ي  -4 ذة ف ات المنف ین المنتج ائیة ب ة إحص روق ذات دالل د ف توج
 .وفقا آلراء المتخصصین)  ككل(تحقیق جوانب التقییم 

ات  -5 یم المنتج اور تقی ین مح توجد فروق ذات داللة إحصائیة ب
 .المنفذة  وفقا آلراء المتخصصین 

 Research tools 
ور  -1 اور المح استمارة تقییم المنتجات واشتملت على ثالث مح

ور  األول الناحیة االبتكاریة  المحور الثاني جودة االداء المح
ع  الثالث الناحیة الناحیة الجمالیة  واشتمل كل محور على أرب

بنود ومقیاس التقدیر ثالثى مالئم ویمثل ثالث درجات ومالئم 
 .مثل درجتان وغیر مالئم یمثل درجة واحده إلى حد ما وی

 )خیط كردون بمقاسات والوان مختلفة(الخیوط المستخدمة  -2
  .خرز خشبى –لولى  -3

Methodology 
  .المنھج الوصفى والتجریبى

Theoretical framework  
  :مصطلحات البحث

 النسجیات الیدویة: Hand Textiles  
ك الممارس ى تل ة ھ ات متنوع ا خام تخدم فیھ ى تس ة الت ات الیدوی

مات  ا س ان لھ ز ب واسالیب نسیجیة بسیطة النتاج عمل نسجى وتتمی
 )2018 -ھبة عبد هللا بسیونى  (. تحقق قیم فنیة وجمالیة ووظیفیة

 العمل النسجى الیدوى: Hand Textiles Work 
ین  الف ب دة والت ذى یتصف بالوح دوى ال ھو ذلك العمل النسجى الی
ق  ث تحق ا بحی ة تنظیمھ ة وطریق تخدمة فی ر المس ع العناص جمی

  )1975عبد المنعم صبرى (. الغرض المطلوب من ابتكارة
 فن المكرمیة:The Arab Lace "Macrame " 

نع م ى تص نة والت دنتیال الخش ى ال یج ھ ال والنس ن الحب د م ن عق
  .المتدلى

ى عق د عل ى تعتم ة الت ة التزینی ن الزخرف ن ف ة ضرب م د والمكرمی
رة ومبدعة  اذج مبتك ات ونم ات .(الخیوط للحصول على تكوین عنای

   )2011-المھدى 
 مكمالت المالبس:Accessories  

ى  ل عل یة وتعم ع رئیس احب قط ع تص وتعرف بأنھا إضافات أو قط
ا ادة تاثیرھ ل . زی ین وتجمی اف لتحس ى تض ل الت یى المكم ى الش وھ

نادیة (. ام بتصمیمھاالشكل العام للملبس وتتاثر بعدة عوامل عند القی
ل  بس  )1999_خلی افتة للمل ة اواض ایتم الحاق ل م ا ك ى ایض وھ

ن  ة ع الى ل ر الجم الحداث تغییر فى شكلة واحداث تغییر فى المظھ
رباب .(طریق اضافة مجموعة من القطع المصنوعة كمكمل للزى  

  )2015 –عادل 
 

  یوضح الحلي المنفذة ومواصفاتھا ) 1(جدول 
  مواصفات الحلي المنفذة   الحلي المنفذ  م

1.  

 

  عقد واسورة : نوع الحلي
  وتقنیات غرز المكرمیة 1/1النسیج الیدوى السادة  :التقنیة المستخدمة

  احمر -اصفر :  لون الخامة
  خرز خشبى:الخامات المساعدة

2.  

 

  عقد واسوره: نوع الحلي
  غرز المكرمیة – 1/1النسیج الیدوى سادة  :التقنیة المستخدمة

  احمر -اسود : لون الخامة
  وحدات لولى خشبیة  :الخامات المساعدة
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3.  

 

  عقد :نوع الحلي
  غرز المكرمیة – 1/1النسیج الیدوى السادة  :التقنیة المستخدمة

  األخضر -البمبى : لون الخامة
  وحدات لولى خشبیة :الخامات المساعدة

4.  

 

  عقد : نوع الحلي
  غرز المكرمیة – 1/1النسیج الیدوى  السادة  :التقنیة المستخدمة

  بمبى -وردى : لون الخامة
  خرز خشبى ملون :الخامات المساعدة

5.  

 

  اسورة  -عقد : نوع الحلي
  غرز المكرمیة – 1/1النسیج الیدوى السادة  :التقنیة المستخدمة

  بیج - كمونى: لون الخامة
  خرز خشبى :الخامات المساعدة

6.  

 

  دعق: نوع الحلي
  غرز المكرمیة – 1/1النسیج الیدوى السادة  :التقنیة المستخدمة

  رصاصى -موف : لون الخامة
  لولى :الخامات المساعدة

7.  

 

  اسورة –عقد : نوع الحلي
  غرز المكرمیة -1/1النسیج الیدوى السادة  :التقنیة المستخدمة

  اسود -احمر:  لون الخامة
  لولى خشبى :الخامات المساعدة
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8.  

 

  اسورة  –عقد : الحلي نوع
  غرز المكرمیة – 1/1النسیج الیدوى السادة  :التقنیة المستخدمة

  بمبى -رصاصى :  لون الخامة
  لولى خشبى :الخامات المساعدة

9.  

 

  عقد اسورة: نوع الحلي
  غرز المكرمیة – 1/1النسیج الیدوى السادة  :التقنیة المستخدمة

  بیج  –بنى :  لون الخامة
  لولى خشبى  :اعدةالخامات المس

10.  

  عقد: نوع الحلي
  غرز المكرمیة – 1/1النسیج  الیدوى السادة   :التقنیة المستخدمة

  اسود -فضى :  لون الخامة
  لولى : الخامات المساعدة

11.  

 

  اسورة –عقد : نوع الحلي
  غرز المكرمیة  – 1/1النسیج الیدوى السادة   :التقنیة المستخدمة

  بیج  –لى برتقا: لون الخامة
  لولى خشبى :الخامات المساعدة

Results 
  )الصدق والثبات(تقنین األدوات 

 استبیان تقییم المتخصصین للمنتجات المنفذة: أوالً 
یج  س والنس ال المالب ین بمج تبیان موجھ للمتخصص داد اس م إع  –ت

تج من) 11(لتحكیم المنتجات المنفذة ،  واشتمل االستبیان علي تقییم 
  :واشتمل االستبیان علي ثالث محاور

  .عبارات) 3(تحقیق الجانب التقني وتتضمن : المحور األول
  .عبارات) 3(تحقیق الجانب الوظیفي وتتضمن : المحور الثاني
  .عبارات) 3(تحقیق الجانب الجمالي  وتتضمن : المحور الثالث

ة ي االجاب ث تعط تویات بحی ي المس دیر ثالث زان تق تخدم می د اس  وق
، غیر مناسب )درجتین(ومناسب إلي حد ما ) ثالث درجات(مناسب 

ور األول )درجة واحدة( ور ) 9(، وكانت درجة المح درجة، والمح

اني  ث ) 9(الث ور الثال ة، والمح ة )9(درج ة الكلی ت الدرج ، وكان
 درجة) 27(لالستبیان 

  :صدق المتخصصین: صدق محتوي االستبیان
تبیا  وي االس دق محت ن ص ق م ورتھ وللتحق ي ص ھ ف م عرض ن ت

ص  اتذة التخص ن أس ین م ن المتخصص ة م ي مجموع ة عل المبدئی
ورة،  ة المنص بمجال المالبس والنسیج بكلیات التربیة النوعیة جامع

وذلك "  1ملحق رقم " 10وجامعة طنطا، وجامعة بنھا وبلغ عددھم 
ذلك  ھ، وك اص ب ور الخ ارة للمح ل عب بة ك دي مناس ي م م عل للحك

ارات  یاغة العب م ص د ت ة، وق ارات مقترح افة أي عب د وأض وتحدی
ام  كل الع دیل الش ین وتع ض المتخصص ي أراء بع اء عل دیل بن التع

  "2ملحق "لالستبیان، لیصبح الشكل النھائي لھا 
الصدق باستخدام االتساق الداخلي بین الدرجة الكلیة لكل محور 
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  :والدرجة الكلیة لالستبیان
د ل تم حساب الصدق باستخدام االتساق ال اب معام ك بحس اخلي وذل

ور  ل مح ة لك ة الكلی ین الدرج ون ب اط بیرس ب (ارتب ق الجان تحقی

والدرجة ) تحقیق الجانب الوظیفي، تحقیق الجانب الجماليالتقني، 
  :الكلیة لالستبیان، والجدول التالي یوضح ذلك

  قیم معامالت االرتباط بین درجة كل محور ودرجة االستبیان :)2(جدول 
 رتباط اال  المحور

 **0.863  تحقیق الجانب التقني
 **0.866  تحقیق الجانب الوظیفي 
  **0.879  تحقیق الجانب الجمالي  

  0.01دالة عند مستوي **
د  ة عن ا دال اط كلھ امالت االرتب ابق أن مع دول الس ن الج ح م یتض

ین )0.01(مستوي  ا ب اق داخلی اك اتس ول أن ھن ن الق م یمك ن ث ، وم
ذا ة لھ اور المكون ع  المح ا وض ل م یس بالفع ھ یق ا ان تبیان، كم االس

  .لقیاسھ، مما یدل علي صدق وتجانس محاور االستبیان
  :ثبات االستبیان

ق ن طری ات ع اب الثب م حس اخ : وت ا كرونب ل ألف  Alphaمعام
Cronbach 

  قیم معامل الثبات لمحاور االستبیان :3جدول 
 معامل ألفا   المحور

 **0.841  تحقیق الجانب التقني
 **0.833  حقیق الجانب الوظیفي ت

  **0.825  تحقیق الجانب الجمالي  
  **0.833  ثبات االستبیان ككل
یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معامالت الثبات ؟لكل محور 

ل(من محاور التقییم والمحاور  توي ) كك د مس ة عن ا ) 0.01(دال مم
  .یدل علي ثبات االستبیان

Discussion 

رض األولال ات :  ف ین المنتج ائیة ب ة إحص روق ذات دالل د ف توج
ق   ي تحقی دوى ف المنفذة  من الدمج بین اسلوب المكرمیة والنسیج الی

 " الجانب التقني وفقا آلراء المتخصصین

متوسطات تقییمات المتخصصین للمحور األول من محاور التقییم  للمنتجات المنفذة) 4(جدول   
  )11( )10(  )9( )8( )7( )6( )5( )4( )3( )2( )1( مؤشرات

1البند   25 24 25 30 29 26 28 29 24 29 26 
2البند   26 25 26 30 30 27 28 28 26 29 28 
3البند   25 24 25 30 29 26 28 27 24 29 26 

ات  وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط المنتج
ة  ق المنفذة من الدمج بین اسلوب المكرمی ي تحقی دوى ف یج الی والنس

  :یوضح ذلك) 5(الجانب التقني وفقا ألراء المتخصصین وجدول 

تحلیل التباین لمتوسط المنتجات المنفذة في تحقیق الجانب التقني وفقا ألراء المتخصصین) 5(جدول   
 الداللة  "ف"قیمة  متوسط المربعات درجة الحریة  مجموع المربعات مصدر التباین
 11.733 10 117.333  تبین المجموعا

24.200 
 

.000 
 485. 22  10.667  داخل المجموعات 

  32 128.000  الكلي
وھي ) 24.20(كانت ) ف(تشیر نتائج الجدول السابق إلي أن قیمة 

مما یدل علي وجود فروق ) 0.01(قیمة دالة إحصائیا عند مستوي 
وفقا ألراء بین المنتجات المنفذة في تحقیق الجانب التقني 

المتخصصین، وتم حساب المتوسطات واالنحرافات المعیاریة 
  .یوضح ذلك) 6(المنفذة وجدول المنتجات ومعامل جودة 

  المتوسطات واالنحرافات المعیاریة ومعامل الجودة  للمنتجات  المنفذة في تحقیق الجانب التقني وفقا ألراء المتخصصین) 6(جدول 

  ترتیب المنتجات  معامل الجودة  لمعیارياالنحراف ا  المتوسط  المنتج

 7 84.44 0.58 25.33 1المنتج 
 9 81.11 0.58 24.33 2المنتج 
 7 84.44 0.58 25.33 3المنتج 
 1 100.00 0.00 30.00 4المنتج 
 2 97.78 0.58 29.33 5المنتج 
 6 87.78 0.58 26.33 6المنتج 
 4 93.33 0.00 28.00 7المنتج 
 4 93.33 1.00 28.00 8المنتج 
 8 82.22 1.15 24.67 9المنتج 
 3 96.67 0.00 29.00 10المنتج 
 5 88.89 1.15 26.67 11المنتج 
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  یوضح معامل الجودة للمنتجات المنفذة في تحقیق الجانب التقني) 1(شكل 

  :یتضح أن) 1(والشكل )  6(من الجدول 
تجات المنفذة في تحقیق الجانب التقني وفقا ألراء فنجد أن أفضل المن

م  تج )4(المتخصصین، المنتج رق و المن ذة ھ ات المنف ل المنتج ، وأق
روض ) 2(رقم  ن ف وفي ضوء ما سبق یمكن قبول الفرض األول م

ي نص عل ذي ی ث وال ین : البح ائیة ب ة إحص روق ذات دالل د ف توج

والنسیج الیدوى في  المنتجات المنفذة من الدمج بین اسلوب المكرمیة
  .تحقیق الجانب التقني وفقا آلراء المتخصصین

اني رض الث ات : الف ین المنتج ائیة ب ة إحص روق ذات دالل د ف توج
المنفذة  من الدمج بین اسلوب المكرمیة والنسیج الیدوى في 

 " تحقیق  الجانب الوظیفي وفقا آلراء المتخصصین
ور الثاني من محاور التقییم  للمنتجات المنفذةمتوسطات تقییمات المتخصصین للمح) 7(جدول   

  )11( )10(  )9( )8( )7( )6( )5( )4( )3( )2( )1( مؤشرات
1البند   25 24 26 30 29 26 29 29 25 29 27 
2البند   30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
3البند   25 24 25 30 30 26 28 28 24 29 26 

ات وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب ت حلیل التباین لمتوسط المنتج
ق  ي تحقی دوى ف یج الی ة والنس المنفذة من الدمج بین اسلوب المكرمی

  :یوضح ذلك) 8(الجانب الوظیفي وفقا ألراء المتخصصین وجدول 

تحلیل التباین لمتوسط المنتجات المنفذة في تحقیق الجانب الوظیفي وفقا ألراء المتخصصین) 8(جدول   
 الداللة  "ف"قیمة  متوسط المربعات درجة الحریة  المربعات مجموع مصدر التباین

 1.364 6.200 10 62.000  بین المجموعات
 

.260 
 4.545 22 100.000  داخل المجموعات 

  32 162.000  الكلي
وھي ) 1.364(كانت ) ف(تشیر نتائج الجدول السابق إلي أن قیمة 
یدل علي عدم  مما) 0.01(قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوي 

وجود فروق بین المنتجات المنفذة في تحقیق الجانب الوظیفي وفقا 

ألراء المتخصصین، وتم حساب المتوسطات واالنحرافات 
  .یوضح ذلك) 9(المنفذة وجدول المنتجات المعیاریة ومعامل جودة 

  ي تحقیق الجانب الوظیفي وفقا ألراء المتخصصینالمتوسطات واالنحرافات المعیاریة ومعامل الجودة  للمنتجات  المنفذة ف) 9(جدول 

  ترتیب المنتجات  معامل الجودة  االنحراف المعیاري  المتوسط  المنتج

 8 88.89 2.89 26.67 1المنتج 
 10 86.67 3.46 26.00 2المنتج 
 7 90.00 2.65 27.00 3المنتج 
 1 100.00 0.00 30.00 4المنتج 
 2 98.89 0.58 29.67 5المنتج 

 6 91.11 2.31 27.33 6نتج الم
 4 96.67 1.00 29.00 7المنتج 
 4 96.67 1.00 29.00 8المنتج 
 9 87.78 3.21 26.33 9المنتج 
 3 97.78 0.58 29.33 10المنتج 
 5 92.22 2.08 27.67 11المنتج 
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  الجانب الوظیفي یوضح معامل الجودة للمنتجات المنفذة في تحقیق ) 2(شكل 

  :یتضح أن) 2(والشكل )  9(من الجدول 
وظیفي  ب ال فنجد أن أفضل المنتجات المنفذة في تحقیق تحقیق الجان

م  تج رق ذة )4(وفقا ألراء المتخصصین، المن ات المنف ل المنتج ، وأق
اني )  2(ھو المنتج رقم  وفي ضوء ما سبق یمكن رفض الفرض الث

ي نص عل ذي ی ث وال روض البح ن ف ة : م روق ذات دالل د ف توج
ة  لوب المكرمی ین اس دمج ب ن ال ذة  م ات المنف ین المنتج ائیة ب إحص
ا آلراء  وظیفي وفق ب ال ق  الجان ي تحقی دوى ف یج الی والنس

ي نص عل ذي ی دیل وال د :  المتخصصین، وقبول الفرض الب ال توج
ین  دمج ب ن ال ذة  م ات المنف ین المنتج ائیة ب ة إحص روق ذات دالل ف

ا اسلوب المكرمی وظیفي وفق ب ال ق الجان ي تحقی ة والنسیج الیدوى ف
  .آلراء المتخصصین

ث رض الثال ات   :الف ین المنتج ائیة ب ة إحص روق ذات دالل د ف توج
المنفذة  من الدمج بین اسلوب المكرمیة والنسیج الیدوى في 

 " تحقیق الجانب الجمالي وفقا آلراء المتخصصین
لمحور الثالث من محاور التقییم  للمنتجات المنفذةمتوسطات تقییمات المتخصصین ل) 10(جدول   

  )11(  )10( )9(  )8(  )7( )6( )5( )4( )3( )2( )1( مؤشرات 
1البند   25 25 26 30 30 25 29 28 25 29 30 
2البند   25 24 25 30 30 26 28 28 25 29 27 
3البند   25 24 25 30 30 25 28 28 25 29 26 

ات وللتحقق من ھذا الفرض تم حس اب تحلیل التباین لمتوسط المنتج
ق  ي تحقی دوى ف یج الی ة والنس المنفذة من الدمج بین اسلوب المكرمی

دول  ین وج ا ألراء المتخصص الي  وفق ب الجم ح ) 11(الجان یوض
  :ذلك

تحلیل التباین لمتوسط المنتجات المنفذة في تحقیق الجانب الجمالي  في المنتج وفقا ألراء المتخصصین) 11(جدول   
 الداللة  "ف"قیمة  متوسط المربعات درجة الحریة  مجموع المربعات مصدر التباین

 13.739 10 137.394  بین المجموعات
26.671 

 
.000 

 515. 22  11.333  داخل المجموعات 
  32 148.727  الكلي

وھي ) 26.671(كانت ) ف(تشیر نتائج الجدول السابق إلي أن قیمة 
مما یدل علي وجود فروق ) 0.01(مستوي قیمة دالة إحصائیا عند 

بین المنتجات المنفذة في تحقیق الجانب الجمالي في المنتج وفقا 

ألراء المتخصصین، وتم حساب المتوسطات واالنحرافات 
یوضح ) 12(المنفذة وجدول المنتجات المعیاریة ومعامل جودة 

  .ذلك
ودة  للمنتجات  المنفذة في تحقیق الجانب الجمالي  في المنتج وفقا ألراء المتوسطات واالنحرافات المعیاریة ومعامل الج) 12(جدول 

  المتخصصین
  ترتیب المنتجات  معامل الجودة  االنحراف المعیاري  المتوسط  المنتج
 7 83.33 0.00 25.00 1المنتج 
 8 81.11 0.58 24.33 2المنتج 
 6 84.44 0.58 25.33 3المنتج 
 1 100.00 0.00 30.00 4المنتج 
 1 100.00 0.00 30.00 5المنتج 
 6 84.44 0.58 25.33 6المنتج 
 3 94.44 0.58 28.33 7المنتج 
 4 93.33 0.00 28.00 8المنتج 
 7 83.33 0.00 25.00 9المنتج 
 2 96.67 0.00 29.00 10المنتج 
 5 92.22 2.08 27.67 11المنتج 



48 Enriching the aesthetics of clothing accessories combining macramé with hand weaving 
 

International Design Journal, Volume 9, Issue 1Jabuary 2019 
 

 

  
  ل الجودة للمنتجات المنفذة في تحقیق الجانب الجمالي  في المنتجیوضح معام) 3(شكل 

  :یتضح أن) 3(والشكل )  12(من الجدول 
فنجد أن أفضل المنتجات المنفذة في تحقیق الجانب الجمالي  في 

، وأقل المنتجات )5، 4(المنتج وفقا ألراء المتخصصین، المنتج رقم 
سبق یمكن قبول الفرض  وفي ضوء ما)  2(المنفذة ھو المنتج رقم 

توجد فروق ذات داللة : الثالث من فروض البحث والذي ینص علي
إحصائیة بین المنتجات المنفذة  من الدمج بین اسلوب المكرمیة 
والنسیج الیدوى في تحقیق  الجانب الوظیفي وفقا آلراء 

  المتخصصین
ع رض الراب ات :  الف ین المنتج ائیة ب ة إحص روق ذات دالل د ف توج

یم المن ب التقی ق جوان ي تحقی ذة ف ل(ف ا آلراء )  كك وفق
  " المتخصصین 

وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط المنتجات 
للمنتج وفقا ألراء ) ككل(المنفذة  في تحقیق جوانب التقییم 

 :یوضح ذلك() المتخصصین وجدول 
  

  وفقا ألراء المتخصصین)  ككل(حقیق جوانب التقییم تحلیل التباین لمتوسط المنتجات المنفذة في ت) 13(جدول 
 الداللة  "ف"قیمة  متوسط المربعات درجة الحریة  مجموع المربعات مصدر التباین

 30.402 10 304.020  بین المجموعات
17.273 

 
.000 

 1.760 88 154.889  داخل المجموعات 
  98 458.909  الكلي

وھي ) 17.273(كانت ) ف(قیمة تشیر نتائج الجدول السابق إلي أن 
مما یدل علي وجود فروق ) 0.01(قیمة دالة إحصائیا عند مستوي 

للمنتج وفقا )  ككل(بین المنتجات المنفذة في تحقیق جوانب التقییم 

ألراء المتخصصین، وتم حساب المتوسطات واالنحرافات 
، المنفذة في تحقیق جوانب التقییمالمنتجات المعیاریة ومعامل جودة 

  .یوضح ذلك) 14(وفقا ألراء المتخصصین وجدول 
  

وفقا ألراء )  ككل(المتوسطات واالنحرافات المعیاریة ومعامل الجودة  المنتجات المنفذة في تحقیق جوانب التقییم ) 14(جدول 
  المتخصصین

  ترتیب المنتجات  معامل الجودة  االنحراف المعیاري  المتوسط  المنتج

 9 85.56 1.66 25.67 1المنتج 
 11 82.96 1.96 24.89 2المنتج 
 8 86.30 1.62 25.89 3المنتج 
 1 100.00 0.00 30.00 4المنتج 
 2 98.89 0.50 29.67 5المنتج 
 7 87.78 1.50 26.33 6المنتج 
 5 94.81 0.73 28.44 7المنتج 
 5 94.44 0.87 28.33 8المنتج 
 10 84.44 1.87 25.33 9المنتج 
 3 97.04 0.33 29.11 10المنتج 
 5 91.11 1.66 27.33 11المنتج 
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للمنتج وفقا ألراء )  ككل(یوضح معامل الجودة للمنتجات المنفذة في تحقیق جوانب التقییم ) 4(شكل 

  .المتخصصین
  :یتضح أن) 4(والشكل )  14(من الجدول 

) ككل(وانب التقییم فنجد أن أفضل المنتجات المنفذة في تحقیق ج
، وأقل المنتجات المنفذة )4(للمنتج، وفقا ألراء المتخصصین المنتج 

وفي ضوء ما سبق )  2(ھوالمنتج ) ككل(في تحقیق جوانب التقییم 
: یمكن قبول الفرض الرابع من فروض البحث والذي ینص علي

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المنتجات المنفذة في تحقیق 

  "وفقا آلراء المتخصصین ) ككل(التقییم جوانب 
امس رض الخ اور :  الف ین مح ائیة ب ة إحص روق ذات دالل د ف توج

 " تقییم المنتجات المنفذة وفقا آلراء المتخصصین 
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمحاور تقییم 

یوضح ) 15(المنتجات المنفذة وفقا ألراء المتخصصین وجدول 
  :ذلك

  تحلیل التباین لمتوسط محاور تقییم المنتجات المنفذة  وفقا آلراء المتخصصین)  15(ل جدو
 الداللة  "ف"قیمة  متوسط المربعات درجة الحریة  مجموع المربعات مصدر التباین

 2.208 10.091 2 20.182  بین المجموعات
 

.115 
 4.570 96 438.727  داخل المجموعات 

  98 458.909  الكلي
ت ) ف(یر نتائج الجدول السابق إلي أن قیمة تش ي ) 2.208(كان وھ

اور  ین مح قیمة غیر دالة إحصائیا مما یدل علي عدم وجود فروق ب
طات  المنتجات المنفذة وفقا ألراء المتخصصین، وتم حساب المتوس

ذة  ات المنف اور المنتج ودة  لمح ل ج ة ومعام ات المعیاری واالنحراف
  .یوضح ذلك) 16(ل وفقا ألراء المتخصصین وجدو

  المتوسطات واالنحرافات المعیاریة ومعامل الجودة  لمحاور المنتجات المنفذة وفقا ألراء المتخصصین) 16(جدول 

معامل   االنحراف المعیاري  المتوسط  المحور
  الجودة

ترتیب 
  المحاور

 3 90.00 2.00 27.00  تحقیق الجانب التقني
 1 93.33 2.25 28.00  تحقیق الجانب الوظیفي 
 2 90.30 2.16 27.09  تحقیق الجانب الجمالي  

  
  .یوضح معامل الجودة لمحاور المنتجات المنفذة وفقا ألراء المتخصصین) 5(شكل 
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أفضل المحاور تحقیق : یتضح أن) 5(والشكل ) 16(من الجدول 
نب التقني، الجانب الوظیفي، تحقیق الجانب الجمالي، تحقیق الجا

وبالتالي یمكن رفض الفرض الخامس من فروض البحث والذي 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  محاور تقییم : ینص علي

المنتجات المنفذة  وفقا آلراء المتخصصین، وقبول الفرض البدیل 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  محاور : والذي ینص علي
  .وفقا آلراء المتخصصینتقییم المنتجات المنفذة  

تم ) ككل(ولتحدید أفضل المنتجات وأقل في ضوء محاور التقییم 
حساب معامل الجودة للمحاور مجتمعة كما ھو موضح في الجدول 

  :التالي
  معامل الجودة لمحاور تقییم المنتجات المنفذة ):  17(جدول

  )ككل(یم التقی الجانب الجمالي الجانب الوظیفي  الجانب التقني  المنتجات

 85.56 83.33 88.89 84.44  )1(المنتج 
 82.96 81.11 86.67 81.11  )2(المنتج 

 86.30 84.44 90.00 84.44  )3(المنتج 

 100.00 100.00 100.00 100.00  )4(المنتج 

 98.89 100.00 98.89 97.78  )5(المنتج 

 87.78 84.44 91.11 87.78  )6(المنتج 
 94.81 94.44 96.67 93.33  )7(المنتج 

 94.44 93.33 96.67 93.33  )8(المنتج 

 84.44 83.33 87.78 82.22  )9(المنتج 

 97.04 96.67 97.78 96.67  )10(المنتج 
 91.11 92.22 92.22 88.89  )11(المنتج 

  

  
  ))4(ج منت(في ضوء محاور التقییم  معامل الجودة أفضل المنتجات المنفذة) 6(شكل 

  
  ))2(منتج (في ضوء محاور التقییم  معامل الجودة ألقل المنتجات المنفذة) 7(شكل 
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Recommendations 
اھمة  -1 دة للمس اق جدی تح طرق واف االھتمام بالدراسات التى تف

 .فى المشروعات الصغیرة 
ة  -2 ناعات الیدوی ات الص ن جمالی تفادة م ى  االس اعدة ف للمس

م  س تتس الت مالب اج مكم ق انت ن طری یاحة ع یط الس تنش
 .باالصالة والمعاصرة  

جیات  -3 ال النس ون ومج ف الفن ین مختل لة ب ط الص دعیم رواب ت
 .الیدویة بما یثرى الرؤیة الفنیة 

استثمار االتجاھات الفنیة الحدیثة فنیا ووظیفیا فى مجال انتاج  -4
  .مكمالت مالبس تتمشى مع الموضة 

References 
ر  -1 اف نص ي  –أنص وثر الزغب ن  -:)1993(ك ات ف دراس

 الطبعة الرابعة  –دار الفكر العربي  –النسیج 
طفى   -2 ود مص ھ محم كال  -:)2017(ای ة لالش یم الفنی الق

در  رى كمص عبى المص راث الش ى الت یجیة ف ب النس والتراكی
س  الت المالب راء مكم اد  -الث ة االقتص تیر كلی الة ماجس رس

 . جامعة حلوان -منزلى  ال
ادر -3 فر ن عید مس ة س دمج ): 2013(خدیج ي ل دخل تجربی م

ة  مكمالت المالبس والنسیج الیدوي في اثراء المھرات الیدوی
اة ة للفت ماعیلیة  -الحرفی ة باالس ة التربی ة كلی دد  -مجل الع

  .الخامس والعشرون
وض  -4 ادل ع اب ع داع ): 2015( رب س الخ ن اس تفادة م االس

رسالة ماجستیر  –ء مكمالت الزى المعدنیة البصرى فى اثرا
 .جامعة المنصورة  –كلیة التربیة النوعیة  –غیر منشورة 

طفي  -5 د مص امیة احم ودي –س د هللا العم ان عب -:)2006(حن
 مكتبة الرشة -النسیجیات الیدویة وتصمیم المالبس

برى  -6 د ص نعم محم د الم رف ، عب الح ش ا ص ): 1975(رض
 .المانیا الدیمقراطیة ، برزج معجم المصطلحات النسیجیة لی

دى  -7 ات المھ ة  :)2011(عنای ن المكرمی ینا  -ف ن س ة اب مكتب
 .للنشر والتوزیع 

مكمالت المالبس االكسسوار فن ): 1999(نادیة محمود خلیل -8
 .الطبعة األولي –دار الفكر العربي  –االناقة والجمال 

ة  :)2016(نھا عدلي توني -9 ن الزخرف ات ف ین تقنی المزاوجة ب
دبال ة (عق ي )المكرمی ا ف ادة منھ م واالف یج المرس ات النس وتقنی

ة –عمل مشغولة ونسجیة مبتكرة   -رسالة دكتوراه كلیة التربی
 .قسم التربیة الفنیة

الم -10 یوني س د هللا بس ة عب ن ):2108(ھب تفادة م ة االس امكانی
تقنیات النسیج الیدوي في اثراء القیم الجمالیة لمالبس الفتایات 

 ".یولیو" 3العدد  8الدولیة مجلد مجلة التصمیم  -

  
 


