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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
لحالي تقدیم مجموعة من المنتجات یحاول البحث ا.تثري الخامات سمة أساسیةظاھرة تولیف الخامات أصبح 

التعرف علي كیفیة االرتقاء بالجانب الجمالي في  تتحدد مشكلة البحث في. الملبسیة المبتكرة والمطعمة بالكروشیة
أھداف البحث ھو كان أھم , )سنة30- 18(المنتجات الملبسیة المقدمة كمالبس سھرة للسیدات من الفئة العمریة 

وسعى . مبتكرة لدمج الكروشیة مع مالبس السھرة للسیدات بأستخدام غرزة الیاسمینةالبحث عن اسالیب جدیدة و
ً في  البحث لتحقیق ھذا من خالل دراسة خصائص الخامات والخیوط المحددة بالبحث ومدى أمكانیة توظیفھم معا

وجود بحث وأفترض ال, مودیل لمالبس السھرة للسیدات 40وتم فى الدراسة تصمیم . مالبس السھرة للسیدات
ً بین التصمیمات المقترحة فى مدى تحقیق أسس التصمیم ً بین , فروق دالة إحصائیا وتوجد فروق دالة إحصائیا

ً بین التصمیمات المقترحة فى , التصمیمات المقترحة فى مدى تحقیق عناصر التصمیم وتوجد فروق دالة إحصائیا
المنھج الوصفي التحلیلي والمنھج ت الدراسة استحدم: منھج البحث, مدى تحقیق الجانب الوظیفى للتصمیم

توجد فروق ذات داللة احصائیة بین استجابات السادة المحكمین على التصمیمات المقترحة نتائج البحث , التجریبي
مما یدل على وجود فروق ) 0.001(عند مستوى الداللة 270.97) ف(فى تحقیق أسس التصمیم حیث بلغت قیمة 

توجد فروق ذات داللة احصائیة بین استجابات السادة المحكمین على التصمیمات , المحور بین التصمیمات فى ھذا
مما یدل على ) 0.001(عند مستوى الداللة  130.80) ف(المقترحة فى تحقیق عناصر التصمیم حیث بلغت قیمة 

لسادة المحكمین توجد فروق ذات داللة احصائیة بین استجابات ا, وجود فروق بین التصمیمات فى ھذا المحور
عند مستوى الداللة  185.25) ف(على التصمیمات المقترحة فى تحقیق الجانب الوظیفى للتصمیم حیث بلغت قیمة 

حیث حصلت التصمیمات األكثر توظیفا , مما یدل على وجود فروق بین التصمیمات فى ھذا المحور) 0.001(
ً أل   .راء المحكمینلعناصر وأسس التصمیم والجانب الوظیفي للتصمیم وفقا

 مالبس سھرة   
Evening Clothes 

 الكروشیة
 Crochet 

 الدمج
 Blends 
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  : Introductionمقدمة 
ً  المالبس تلعب ً  دورا ً  ھاما ً، حیاتنا في وأساسیا  یسعي لكولذ جمیعا
 ما أفضل اختیار إلي األفراد عامة والسیدات بصفة خاصة جمیع

الجذابة وتعتبر ظاھرة التزین  الالئقة بالصورة یظھروا حتى یناسبھم
إلنھا العامل  والتحلي ظاھرة إنسانیة إنطبع بھا اإلنسان منذ القدم

الرئیسي الذي یحدد مدى أناقة األشخاص ویعطي إحساس الثقة 
ما تحتاجة السیدات نحو إختیار مالبسھن التي تعطیھن بالنفس وھذا 

ً فوق  مزید من الثقة والمعنویات المرتفعة  فذلك یكسبھا جماال
كما تتطلب عملیة التصمیم  لمالبس السیدات من الفئة , جمالھا

الي مصمم واعي علي علم ودرایة بطبیعة ) سنة30- 18(العمریة 
بھا السیدات  والمستجدات ھذه المرحلة وبكافة التغیرات التي تمر 

وان یستغل امكاناتة وخبراتة الفنیة في ابتكار , االبتكاریة للموضة
تصمیمات یتحقق من خاللھا القیم الجمالیة والنفعیة المرجوة 

 أقمشة وتعد, وتتوافق مع متطلبات المرحلة العمریة التي یمروا بھا
 وھي األقمشة من الھامة النوعیات أحد للسیدات السھرة مالبس
ً  إنتاجھا مجال في تحظي  لما والعنایة الدقة من كبیر بجانب عموما
 مع یتناسب بما والمظھر األداء في جودة من بھ تتمتع أن یجب

 المستخدمة النسجیة والخامات األقمشة وتتنوع وتتعدد , استخدامھا
 مالبس في والمستخدمة عامة بصفة والنسیج المالبس صناعة في

 من مختلفة أنواع من حیث تصنع األقمشة ، خاصة بصفة السھرة
 األقمشة أنواع وتتحدد مخلوط أو صناعي أو طبیعي األلیاف بعضھا

راویة إسماعیل (البعض  بعضھا إلى األلیاف ھذه إضافة لطرق تبعا
وتعد التقنیات المختلفة للكروشیة إحدى الوسائل الھامة في , )2018

لذلك فقد اھتمت الدراسة إثراء الشكل الجمالي للتصمیمات الملبسیة 
, الشیفون(بدمج الكروشیة مع األقمشة المحددة بالبحث وھى 

ً تجمع أسالیب الكروشیة بین , )التل, التفتاة, الشیفون ساتان وأیضا
الناحیة الجمالیة والمھارة الیدویة مما یجعلھا طیعة السالیب اإلبتكار 

تجات في التصمیم وطرق التنفیذ واالستخدام بشكل یثري المن

الملبسیة ویرفع القیمة الفنیة والجمالیة لھا حیث أنھا من الفنون التي 
كما ان ظاھرة تولیف الخامات قد شغلت , تقبل التطویر واالستحداث

فالتولیف بین أكثر من , فكر الفنان منذ القدم حتى الوقت الحالي
خامة في االعمال الفنیة یساعد على الثراء الشكلي للمنتجات 

والتجریب أصبح السمة األساسیة في , )2003بشري یوقیم جاكلین (
وإلثراء , الحیاة اإلنسانیة بصفة عامة وبخاصة في اإلبداع الفني

سیحاول البحث , القیم  الجمالیة في مالبس السھرة المتعلقة بالسیدات
الحالي تقدیم مجموعة من المنتجات الملبسیة المبتكرة والمطعمة 

من خالل ذلك تتبلور مشكلة , یة عالیةبالكروشیة ذات قیمة جمال
التعرف علي كیفیة االرتقاء بالجانب الجمالي في  البحث الحالي في

المنتجات الملبسیة المقدمة كمالبس سھرة للسیدات من الفئة العمریة 
  ) .سنة30- 18(

  : Statement Of Problemمشكلة البحث 
یة ھل یمكن األستفادة من دمج األقمشة المختلفة والكروش - 

  للحصول على تصمیمات لمالبس السھرة؟
ھل یمكن األستفادة من دمج الكروشیة مع األقمشة المحددة  - 

بالبحث لألرتقاء بالجوانب الجمالیة لمالبس السھرة للسیدات 
  ؟) سنة30- 18(من الفئة العمریة 

  ھل یمكن أن یثري الكروشیة مالبس السھرة للسیدات؟ - 
 : Objectivesأھداف البحث 

الشیفون , الشیفون(ة من دمج األقمشة المحددة بالبحث األستفاد - 
وتولیفھا مع الكروشیة في تنفیذ تصمیمات ) التل, التفتاة, ساتان

- 18(مبتكرة تصلح كمالبس سھرة للسیدات من الفئة العمریة 
  ).سنة30

التعرف على أراء المتخصصین والمستھلكین في التصمیمات  - 
- 18(الفئة العمریة المقترحة لمالبس السھرة للسیدات من 

  ).سنة30
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تنفیذ بعض التصمیمات التي حصلت على أعلى النتائج من قبل  - 
المحكمین والمستھلكات للتأكید على صالحیتھا للتطبیق 

  .والتنفیذ
  .دراسة طبیعة وسمات الخیوط واألقمشة المحددة بالبحث - 

  : Significance أھمیة البحث 
إلیھا في تقدیم  مساھمة النتائج التي یحاول البحث التوصل - 

مقترحات تصمیمیة لمالبس السھرة للسیدات من الفئة العمریة 
  ).سنة30- 18(

وغیرھا من برامج   Photo Shopإستخدام برنامج ال  - 
الجرافیك كأحد الضروریات المستخدمة في المجاالت الفنیة 

  .المختلفة
یسھم ھذا البحث في إیجاد أسالیب جدیدة لتولیف الخامات مع  - 

إلضافة قیم جمالیة ووظیفیة لمالبس السھرة  الكروشیة 
  .للسیدات

إتاحة الفرصة لممارسة التجریب والدمج بین األقمشة المحددة  - 
ً للتعرف على طبیعة  بالبحث والكروشیة وتولیفھا معا

  .وخصائص كل خامة وإمكانیة توظیفھا
مساعدة الشباب أصحاب المشروعات الفنیة الصغیرة  - 

ھذة المشروعات تقوم على ھذة  بإستحداث مجاالت جدیدة في
  .المنتجات
  :Delimitationsحدود البحث 

  ".مالبس السھرة للسیدات" مجال التطبیق  - 
لمالبس ) تصمیم40(تقدیم مجموعة من التصمیمات المقترحة  - 

  ).سنة30- 18(السھرة للسیدات من الفئة العمریة 
  :الخطوات األجرائیة للبحث

  : Methodologyمنھج البحث 
  .لوصفي التحلیلي والمنھج التجریبيالمنھج ا

  :ویشتمل منھج البحث على
  :الدراسة المیدانیة  –أ 

المحكمین وذلك للتعرف  السادةمن خالل المقابالت الشخصة مع 
  .على مدى نجاح التصمیمات المقترحة  من خالل أرائھم

  :الدراسة التطبیقیة –ب 
ھا في محاولة تم اإلطالع على خطوط الموضة الحالیة واإلستفادة من

إبتكار تصمیمات جدیدة ومبتكرة  لمالبس السھرة للسیدات من الفئة 
وتنفیذ التصمیمات التي  مودیل 40وتصمیم ) سنة30- 18(العمریة 

  .حصلت على أعلى النتائج
  : Research Toolsأدوات البحث 

العینات المنفذة من تولیف الكروشیة مع األقمشة المحددة  •
 . بالبحث

  .یم البنودإستمارة تحك •
إستبیان لقیاس صالحیة التصمیمات المقترحة لتنفیذھا كمنتجات  •

  .من قبل المحكمین) سنة30- 18(ملبسیة للسیدات 
  .في رسم التصمیمات) (Photo Shop Cs6إستخدام برنامج  •
للمعالجة األحصائیة للبیانات  (SPSS)إستخدام برنامج  •

  .على نتائج البحث والحصول
  : Hypothesisفروض البحث 

توجد فروق ذات داللة احصائیة بین استجابات السادة  •
المتخصصین على التصمیمات المقترحة فى مدى تحقیق أسس 

  .التصمیم
توجد فروق ذات داللة احصائیة بین استجابات السادة  •

المتخصصین على التصمیمات المقترحة فى مدى تحقیق 
 .عناصر التصمیم

ابات السادة توجد فروق ذات داللة احصائیة بین استج •
المتخصصین على التصمیمات المقترحة فى مدى تحقیق الجانب 

 .الوظیفى للتصمیم
توجد فروق ذات داللة احصائیة بین استجابات السادة  •

المتخصصین على التصمیمات المقترحة فى إمكانیة االستفادة 
من الدمج بین األقمشة المختلفة والكروشیة إلثراء القیم الجمالیة 

  .بس سھرة للسیداتلتنفیذ مال
 : Terminologyالمصطلحات 

یقصد بالتولیف إستغالل مجموعة من :  Blendsالتولیف أو الدمج 
الخامات المتنوعة لعمل وحدة منتجة یتحقق فیھا التجانس والترابط 

الوحدة وإثرائھا لیتحقق الجانب الجمالي والوظیفي  تلكبین عناصر 
  .)م1991, ھدیل رأفت(بھا في نفس الوقت 

 یتم ارتدائھا في مالبس ھي: Evening Wearالسھرة  مالبس
 النوع ھذا ویتمیز مثل األفراح وأعیاد المیالد  الخاصة المناسبات

إثرائھا من  ویمكن بالجمال تتصف خاصة بمودیالت األزیاء من
  ).2016بھجت، دینا(  خالل مكمالت الزي

ھا تكوین الكروشیة عبارة عن عملیة یتم ب:   Crochetالكروشیة 
, النسیج من الغزل أو الخیط  بواسطة إبرة تسمى إبرة الكروشیة

الكروشیة متشابھة مع طریقة شغل التریكو  شغلوتعتبر طریقة 
ألنھا تتكون من سحب حلقات الخیط خالل حلقات أخرى ولكنھ 
مختلف عن التریكو في إنھ ال یوجد ھناك إال حلقة واحدة نشطة في 

  ).2015نجوان فؤاد (كل مرة 
ھى قیمة ثریة متسعة :  Aesthetic Valuesالقیم الجمالیة 

المجال ومتعددة الخصائص والسمات وھى مرتبطة بالتراث 
والمستوى الثقافي والمناخ األجتماعي والنضج  األجتماعيوالوعي 

ً لمستوى رؤیة المتلقي فھى قد  النفسي كما إنھا متعددة األبعاد طبقا
یة وقد تمثل لألخریات إحتیاجات تحقق للبعض لذة ومتعة وتسل

ضروریة یصلة باألخرین في كل صورة ویمكن القول ببساطة أن 
القیمة الجمالیة تكمن في تلك العالقة التي یشتبك فیھا المتذوق مع 

  ).2009دعاء جعفر (البیئة الجیدة عن وعي وقصد 
  : Theoretical Frameworkاإلطار النظري 

  Clothesالمالبس 
أحد الثالث أركان المركزة علیھا حیاة االنسان من  تعد المالبس

وتأثیر المالبس یكون مرجعة المجتمع الذي , مأكل ومسكن وملبس
ً ثقافة الجماعة المنتمى إلیھا الفرد ولما كانت  یعیش بھ الفرد وأیضا
المالبس ھى أكثر األشیاء التي تشكل وتعكس السلوب حیاة الفرد 

أن المالبس تتأثر بأختالف  Brownوتعبر عن ذاتھ فذكر براون 
ً لعوامل  ً تختلف تبعا البیئة وإختالف الثقافات والمناسبات وأیضا

عدیدة منھا السن والجنس وفصول السنة وإختالف الطراز ونوع 
 , Brown. 1965), 2007شادي سیف الدین .  (الخامة المستخدمة

كل ما الزخرفیة یؤثر بھا  التطبیقیةویعد فن المالبس إحدى الفنون 
ً , ھو جدید من تقنیات حدیثة لیزداد إزدھارھا وتتأثر المالبس أیضا

وكل مصمم أزیاء یمكنة , بالفنون المختلفة بالحدیث منھا والقدیم
إضافة اللمسة الخاصة بھ وكل ماھو جدید أو إعادة صیاغة األفكار 
السابقة بطریقة مبتكرة لمجال المالبس لینتقي الموضة التي یتماشى 

  ).2007ھدى أبراھیم إسماعیل (البیئات المختلفة  بھا مع
  Styleالموضة 

ھى مودیل أو مجموعة من المودیالت التي لھا شعبیة كبیرة لوقت 
, محدد وبھا سمة التغییر فھى عملیة بحث دائم عن كل ما ھو جدید

والموضة تعني مجموعة الطرز أو إضافة اللمسات الزخرفیة 
  .ة في موسم معینللمالبس خالل فترة زمنیة محدد

  -:وتصنف الموضة إلى
الخط األساسي للمودیل ( وتتضمن  - :بالمودیالتالموضة الخاصة 

  ).اإلكسسوار  –المالحظات األساسیة  –
 –األلوان  –الخامة ( وتتضمن  - :الموضة الخاصة بالقماش - 2

  .Daris,comtim1965), 2010شیماء إبراھیم )  (التصمیم
تختلف متطلبات المالبس الخاصة لجاھزة التصنیف العام للمالبس ا

بكل أسرة عن غیرھا فتلك المتطلبات تعتمد على المھنة التي 
أفرادھا وأھتمامتھم ونشاطاتھم  المتنوعة لذلك توجد  یزاوالھا

  - :كاآلتينوعیات محددة من المالبس لكل فرد تصنف 
  .مالبس األطفال - 3.      مالبس الرجال - 2.     مالبس السیدات - 1

وسنعرض التقسیم الخاص بمالبس السیدات حیث أنھا موضوع 
ً للمناسبة, الدراسة الحالیة   -:كاآلتي وتصنف وفقا

مالبس السھرة  - 3.   مالبس بعد الظھر - 2.   مالبس الصباح - 1
  ).2016غصون مسعد(

 -:وتصنف مالبس السیدات طبقاً للمناسبة إلى
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 تستخدم المالبس -: Morning Wearمالبس الصباح - 1
الصباحیة في مجاالت العمل المختلفة سواء في الكلیات أو المعاھد 
ً تستخدم في  أو المصالح الحكومیة أو المصانع أو الرحالت وأیضا

طبیعة "الزیارات الصباحیة ولذلك تتطلب بساطة األختیار من حیث 
  ".النسیج والشكل واللون

ھي عبارة عن  - : Afternoon Wearمالبس بعد الظھر - 2
بس التي ترتدى خالل فترة بعد الظھر سواء في المناسبات المال

وتكون األقمشة , الخاصة أو الحفالت البسیطة أو الزیارات المنزلیة
ً ما وناعمة  منال (المستخدمة مع ھذا النوع أقمشة فاخرة نوعا

  ).2014الخولي 
تتمیز مالبس السھرة  -: Evening Wearمالبس السھرة - 3

ً ألتجاھات الموضة في ذلك الوقت بالتصمیم الغیر مألوف  تبعا
وتستخدم معھا األقمشة الفاخرة واألقمشة الالمعة والبراقة أو 

وقد نلجأ إلى إستخدام التطریز , األقمشة الشفافة أو المطرزة
نجاة باوزیر (والمجوھرات إلبراز الثوب في مثل ھذة الحفالت 

1998.(  
  -:تصنیفات مالبس السھرة

ھى أردیة یتم أرتداؤھا في الحفالت  -:میةمالبس الحفالت الرس- 1
الرسمیة ذات ألوان غامقة ویستخدم معھا بعض من مكمالت الزي 

واللون األسود من أكثر األلوان , األخرى أو اإلكسسوارات البسیطة
رأفة , 2013أسماء عباس (الذي یناسب ھذا النوع من الحفالت 

  ).2017عبدالقادر 
النوع من المالبس أن یكون أقل یجب في ھذا  -:مالبس العشاء- 2

ً في تفصیلة عن النوعیات األخرى من مالبس الحفالت فال ,تعقیدا
ً أن  یجب أن یتواجد بھ كثیر من األشرطة أو األربطة والبد أیضا
تكون الفساتین طویلة وعادة تكون مصنوعة من خامة الساتان أو 

ً خامة القطن    ).2009محمد حمدي (القماش المطرز وأحیانا
یعد من أكثر أنواع المعاطف أناقة  - :معاطف المساءوالسھرة- 3

وعادة یصنع من أقمشة , إلنھ یتمتع بحریة في إختیار التصمیم
  .حریریة أو مطرزة أو مزین بكلفة من ریش النعام أو الفرو

وھى تتمیز  -:مالبس تستخدم في المناسبات الخاصة والسھرات- 4
, الھا بمتغیرات الموضةبنماذج خاصة تتسم بالجمال وتتأثر أطو

وھى من المالبس المستخدمة في المناسبات الخاصة وأعیاد المیالد 
واألفراح ویستخدم معھا الكلف المختلفة ومكمالت الزینة بتنوع 

  ).2014منال الخولي (أكثر وملحوظ عن مالبس العشاء 
ولعل العدید من الفتیات تحب أن تبرز وتظھر في الحفالت المسائیة  - 

ت لذلك تلجأ العدید من الوسائل والسبل لتبدو أكثر إناقة والسھرا
ً تلجأ إلى المجوھرات واإلكسسوارات لجعل الثوب  وجمال فأحیانا

ً وأناقة ولذلك یمكن عمل بعض الزینة أو الزركشة في , أكثر إبرازا
خیوط "ثوب من التل والشیفون بواسطة الخیوط الحریریة 

  .ناقةلجعل الثوب أكثر جمال وأ" الكروشیة
األقمشة المستخدمة في "ومن أنواع أقمشة مالبس السھرة اآلتي 

  -":البحث
وھو من األقمشة  - : Chiffon Fabricأقمشة الشیفون - 1

فھو قماش شفاف وناعم وخفیف الوزن  )الشفافة(الحریریة الخفیفة 
وذو لیونة عالیة وإنسدال علي الجسم فھو یأخذ شكل الجسم ویسھل 

  . (Gail baught 2011)تشكیلة 
أحد أنواع الشیفون وھو  -: Satin Chiffonشیفون الساتان  –2

ً قماش ناعم خفیف الوزن ولكنھ أثقل من من الشیفون حریر , أیضا
ً ولمعة الساتان ولھ مرونة في , یمزج بین ملمس الكریب الخام قلیال

التشكیل وإنسدالیة عالیة لذلك یستخدم في فساتین السھرة 
  .ة والمالبس الرسمیةوالمناسبات الخاص

ھو قماش شفاف ذو لمعة  -: Organza Fabricاألورجنزا - 3
كریستالیة خاصة یصنع من ألیاف البولي إستر ویستخدم في مالبس 

  .السھرة والمناسبات للسیدات
ھو قماش مصنع من خیوط  -: Tulle Fabricأقمشة التل - 4

عدة معقودة بشكل ھندسي ذات فتحات سداسیة على مسافات متبا

یصنع من الحریر الطبیعي أو , تشبھ الشبكة في شكلھا الظاھري
ً لھ  القطن أو األلیاف الصناعیة ویتمیز باألوزان المختلفة وأیضا

فتستخدم األنواع خفیفة الوزن منھ في فساتین , درجة خشونة مختلفة
" الناشفة"أما األنواع الثقیلة , السھرة وغطاء الرأس للعروسة

تین ذات األتساعات الكبیرة في مالبس السھرة فتستخدم في الفسا
, 2014رانیا نبیل(ومالبس الزفاف وفي عمل الجیبونات للجونالت 

(Gail baught 2011.  
أحد أنواع  األقمشة الالمعة  -: Satin Fabricأقمشة الساتان  - 5

وھو قماش ذو   Bright Fabricsذات التركیب النسجي األطلسي
ً ویصنع من نعومة ولمعان وإنسیابیة  عالیة ولھ وجھ المع وناعم جدا

وفي بعض األحیان , البولي إستر أو الحریر أو األسیتات أو الرایون
ً أو ثقیالً  ً أو منزلقا ویتم إجراء معالجات خاصة على , یكون إما خفیفا

القماش للحصول على السطح الناعم المصقول وذلك من خالل 
  ).2007 إیھاب فاضل(إمرارة بین إسطوانات ساخنة 

ھو قماش المع یوجد بھ  -: Taffeta Fabricأقمشة التفتاة  - 6
ً من األقمشة األخرى ویتم نسجة بطریقة  تضلیعات أقل بروزا
محكمة بأستخدام غزول مصنوعة من الشعیرات ذات درجة برم 

وھو قماش متماسك ذو ملمس , عالیة ویوجد منھا أوزان مختلفة
إستر أو الرایون أو النایلون أو ناعم مصنوع من الحریر أو البولي 

  ).2009محمد حمدي (األسیتات أو من خلطات مختلفة 
من  -:  Fabrics With Rubberاألقمشة ذات المطاطیة  - 7

األقمشة التي تتمیز بأستطالتھا العالیة وقد تكون أقمشة منسوجة أو 
ً لنوع الخامة ومنھا أقمشة  أقمشة تریكو وترجع درجة مطاطیتھا تبعا

ط اللیكرا ولكننا نحتاج في مالبس السھرة إلى خامات درجة خلی
مطاطیتھا أقل ومن أنواعھا أقمشة األستریتش وأقمشة الجیرسیة 

  ).2003رھان إبراھیم (
  - :الكروشیة

الكروشیة ھو عملیة نسج الغزل أو الخیط  بواسطة اإلبرة التي 
ة تكون مجموعة من الغرز أو الحلقات تبدأ بغرزة السلسلة متراص

أو التصمیم المراد " الباترون"في صفوف أو أشكال ھندسیة حسب 
  ).2016غصون مسعد (تنفیذة 

والفرنسیون یعتبرون الكروشیة إنھ أن تعمل تریكو بواسطة خطاف 
آي تعني   "Crochet"فأسمھ أشتق من الكلمة الفرنسیة , أو إبرة

  ).2015نجوان فؤاد (الخطاف أو إبرة التریكو 
  -:أنواع الكروشیة

 Ordinary Crochetالكروشیة العادي  -
  Ajore Crochet" اآلجور"الكروشیة المخرم  -
  Hairpin Crochet" الفورش"الكروشیة الفراشات  -
  Tunsian Crochetالكروشیة التونسي  -
  Broom Stick Crochetالكروشیة الدانتیال السحریة  -
  Filet Crochet" الشبكة"الكروشیة الفیلیة  -
  Irish Crochetي الكروشیة ااألیرلند -

  :  Threads Typesأنواع الخیوط 
ً في أعمال الكروشیة التي  یتم إستخدام جمیع أنواع الخیوط تقریبا

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

نجوان فؤاد (والحریریة بما یناسب نوع التصمیمات المراد إنتاجھا 
2015.(  

نیة تستخدم الخیوط القط:   Cotton Threadالخیوط القطنیة - 1
المختلف في الكروشیة فالخیوط القطنیة " السمك"ذات التخانات آي 

السمیكة تستخدم لصنع حقائب الید ولوازم المنزل أما الخیوط 
القطنیة متوسطة السمك تستخدم لعمل القطع الملبسیة مثل الفساتین 
والبلوزات والخیوط الرفیعة تستخدم في المفارش والستائر وشرائط 

  .الدانتیل
ً الخیوط :   Wool Threadیوط الصوفیة الخ- 2 وتوجد أیضا

الصوفیة بتخانات مختلفة التي ترجع إلى عدد الفتل التي یتكون منھا 
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الخیط وتستخدم في المنتجات الملبسیة الشتویة لألطفال والرجال 
 .والنساء

ھى من أدق أنواع الخیوط :   Silk Threadالخیوط الحریریة - 3
ة وعمل بعض األكسسوارات المضافة وتستخدم في فساتین السھر

ً لتنفیذ اآلیشاربات وشرائط الدانتیل  على المالبس وتستخدم أیضا
  .والجوارب والمفارش الرقیقة

 Synthetic Fibers andاآللیاف الصناعیة والمخلوطة - 4
blended   : ھى خیوط تركیبیة مثل النایلون والبولي إستر

مع ألیاف طبیعیة أو آلیاف  والبولي أمید والبولي أكریلك أو تخلط
إنجي (تركیبیة أخرى وتستخدم لعمل القطع الملبسیة الخارجیة 

  .Divid,clark:1982), 2006صبري 
  :الدراسة التطبیقیة 

من أقمشة مالبس السھرة ) عینة  21( قامت الباحثة بتنفیذ عدد 
, القلوب( حیث تم إستخدام غرزتي كروشیة , مدمجة مع الكروشیة

من قبل  "غرزة الیاسمینة"وبالمفاضلة بینھم تم إختیار ) الیاسمینة
خیط (وتم إستخدام ثالث أنواع خیوط وھم , السادة المحكمین

ً ) خیط الكریستال, قطن/خیط الحریر, الحریر وبالمفاضلة أیضا
وتم , من قبل السادة المحكمین "خیط الحریر"بینھم تم إختیار 

ً سبع أنواع أقمشة مختلفة , الشیفون, الساتان(وھم  إستخدام أیضا

وبالمفاضلة بینھم ) التل, التفتاة, اللیجن, األورجنزا, الشیفون ساتان
ولكن حصدت أقمشة " قماش التل"تم إختیار السادة المحكمین 

ً مع التل ) التفتاة, الشیفون ساتان, الشیفون( على درجات متقاربة جدا
امات المختارة لذلك أدى إلى تنفیذ التصمیمات المقترحة باألربع خ

خامة , خامة الشیفون ساتان, خامة الشیفون, خامة التل"وھم 
تصمیمات مقترحة لمالبس السھرة  10(فتم تنفیذ عدد  "التفتاة

خامة "وتم إعطاء تأثیر األربعة خامات المختارة وھم ) للسیدات
لكل " خامة التفتاة, خامة الشیفون ساتان, خامة الشیفون, التل

الذى تم من ) تصمیم 40( عدد التصمیمات  لذا أصبح, تصمیم
خاللھم دمج الكروشیة مع أقمشة السھرة إلنتاج تصمیمات تصلح 

وتم , )سنة30- 18(لمالبس السھرة للسیدات من الفئة العمریة 
وتم , في تنفیذ التصمیمات Adope Photoshopإستخدام برنامج 

عرض التصمیمات المقترحة األربعون على محكمین متخصصین 
ي مجال المالبس لمعرفة مدى قبول أو رفض التصمیمات من قبل ف

غیر , مالئم إلى حد ما, مالئم(إستبیان یحتوي على میزان تقدیري 
  ).مالئم

للتعرف على أفضل نوع خیط مدمج " - :العینات األولیة المنفذة 
  "مع أفضل نوع قماش

 -:العینات المنفذة بخیط الحریر  -:أوالً 

  
  )1(عینة رقم 

 ساتان/یرحر

  
  )2(عینة رقم 

 شیفون/حریر
  )3(عینة رقم 

 شیفون ساتان/ حریر

  
/ حریر) 4(عینة رقم 

 أورجنزا
  )5(عینة رقم 
 لیجن/حریر

  
  )6(عینة رقم 
 تفتاة/ حریر

  
  )7(عینة رقم 
 تل/ حریر

  - :العینات المنفذة بخیط الكریستال  -:ثانیاً 

  )8(عینة رقم 
  ساتان/ كریستال

 

  
  )9(رقم عینة 
 شیفون/ كریستال

  )10(عینة رقم
شیفون / كریستال 

 ساتان

  )11( عینة رقم
 أورجنزا/ كریستال 

  )12(عینة رقم
 لیجن/ كریستال

  )13(عینة رقم
 تفتاة/ كریستال

  )14(عینة رقم
 تل/ كریستال

  -:قطن /العینات المنفذة بخیط الحریر - :ثالثاً 

  )15(عینة رقم 
 انسات -قطن /حریر

  )16(عینة رقم
 شیفون -قطن/حریر

  )17(عینة رقم
 –قطن /حریر

 شیفون ساتان

  )18(عینة رقم
 -قطن /حریر

 أورجنزا

  )19(عینة رقم 
 لیجن -قطن /حریر

  )20(عینة رقم
 تفتاة -قطن /حریر

  )21(عینة رقم
 تل -قطن /حریر
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 )4(التصمیم رقم  )3(التصمیم رقم  )2(التصمیم رقم  )1(التصمیم رقم 

  
 )5(التصمیم رقم 

  
 )6(التصمیم رقم 

  
   )7(التصمیم رقم 

 )8(التصمیم رقم 

  
 )9(التصمیم رقم 

  
 )10(التصمیم رقم 

  
 )11(التصمیم رقم 

  
 )12(التصمیم رقم 

  
 )16(التصمیم رقم  )15(التصمیم رقم  )14(التصمیم رقم  )13(التصمیم رقم 

 )18(التصمیم رقم  )17(م التصمیم رق
  

 )19(التصمیم رقم 
  

 )20(التصمیم رقم 



222 The possibility of combining various fabrics with crochet in producing clothing products 
 

International Design Journal, Volume 9, Issue 1January 2019 
 

 )24(التصمیم رقم  )23(التصمیم رقم  )22(التصمیم رقم  )21(التصمیم رقم 

 )28(التصمیم رقم  )27(التصمیم رقم  )26(التصمیم رقم  )25(التصمیم رقم 

 )32(التصمیم رقم  )31(التصمیم رقم  )30(التصمیم رقم  )29(التصمیم رقم 

 )36(التصمیم رقم  )35(التصمیم رقم  )34(التصمیم رقم  )33(التصمیم رقم 

  
 )38(التصمیم رقم  )37(التصمیم رقم 

  
 )40(التصمیم رقم  )39(التصمیم رقم 



Heba Al Desouky et al.  223 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

  
  :إجراءات الدراسة التطبیقیة 

المجموعة المقترحة من  تحدید خامة التل كخامة مستخدمة في -
  .التصمیمات

تحدید غرزة الیاسمینة كغرزة مستخدمة في تنفیذ أجزاء  -
  .الكروشیة في التصمیمات المقترحة

تصمیم مجموعة مقترحة من المودیالت التي تصلح كمالبس  -
وعددھم ) سنة30- 18(سھرة للسیدات من الفئة العمریة 

  ).تصمیم40(
لخاصة بتقییم التصمیمات إعداد وتطبیق إستمارة اإلستبیان ا -

  .من قبل المحكمین المتخصصین
  :صدق محتوي اإلستبیان

وللتحقق من صدق محتوى اإلستبیان تم عرضة بصورتة األولیة 
على محكمین بكلیات االقتصاد المنزلي والتربیة النوعیة وعددھم 

محكم للتأكد من مالئمة نقاط اإلستبیان وموضوع البحث وتم  14
اق بین المحكمین واستبعاد النقاط التي تقل نسبة حساب نسبة االتف
وبذلك یكون قد خضع االستبیان لصدق % 85االتفاق بھا عن 

وتم تقییم التصمیمات باستخدام , المحتوى من قبل المتخصصین
استمارة استبیان الستطالع رأي المحكمین المتخصصین وأشتملت 

  :استمارة االستبیان علة ثالث محاور وھما
  :تحقیق أسس التصمیم: الولالمحور ا
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  .مالئمة شكل وألوان الغرزة المنفذة مع التصمیم      .4
  .مالئمة خطوط التصمیم      .5
  ".مظھر تصمیم المودیل المقترح"مالئمة شكل      .6

  :تحقیق الجانب الوظیفي في التصمیم: المحور الثالث
  .مالئمة الخامة للتنفیذ كمالبس سھرة للسیدات مع الكروشیة      .7
لمقترح كمالبس سھرة للسیدات من الفئة مالئمة التصمیم ا      .8

  ).سنة30- 18(العمریة 
  : Resultsنتائج البحث 
  :ثبات االستبیان

وقد تحققت الباحثة من ثبات االستبیان من خالل طریقة معامل ألفا 
  ).2(وجاءت النتائج كما ھي مبینة في الجدول  كرونباخ

  لیة لكل محور والدرجة الكلیة لالستبیانیوضح قیم معامالت االرتباط بین الدرجة الك): 1(جدول 
 مستوى الداللة معامل االرتباط المحاور

 0.001 0.83 "تحقیق أسس التصمیم"المحور األول 
 0.001 0.84 "تحقیق عناصر التصمیم"المحور الثاني 

 0.001 0.92 "تحقیق الجانب الوظیفي في التصمیم"المحور الثالث 
رتباط بین الدرجات الكلیة لكل محور معامالت اال) 1(یبین الجدول 

) 0.92-  0.83(والدرجات الكلیة لالستبیان حیث تراوحت ما بین 
ً عند مستوى معنویة  وبذلك تعتبر ) 0.05(وجمیعھا دالة إحصائیا

  .محاور االستبانة صادقة لما وضعت لقیاسھ
  

  .ایوضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ لثبات االستبانة ومحاورھ): 2(جدول 
 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المحاور

 0.89 3 "تحقیق أسس التصمیم"المحور األول 
 0.89 3 "تحقیق عناصر التصمیم"المحور الثاني 

 0.81 2 "تحقیق الجانب الوظیفي في التصمیم"المحور الثالث 
 0.96 8 ثبات االستبیان ككل

  
محاوره حیت معامالت الثبات لالستبیان و) 2(یبین الجدول 

للمحاور، كما بلغ معامل الثبات ) 0.89 – 0.81(تراوحت ما بین  
  .، مما یدل على ثبات االستبیان)0.96(لالستبیان ككل 

  

  
  ).تحقیق أسس التصمیم(معامالت الجودة آلراء المحكمین حول التصمیمات المقترحة للمحور األول ): 1(شكل 

إتفاق آراء السادة المحكمین  ویتضح من الرسم البیانى السابق یتبین
ومستوى كل  تحقیق أسس التصمیمحول التصمیمات المقترحة فى 

  .تصمیم من التصمیمات
جاءت تقیمات معامالت الجودة للتصمیمات المقترحة مرتفعة حیث  -

) 9(، عدد )مالئم(تصمیم وقعت فى مستوى ) 31(تبین أن عدد 

ً ) مالئم إلى حد ما(تصمیم وقعت فى مستوى  على التدرج  بناءا
  .الثالثى للوزن المرجح

%) 99.21 - % 78.57(تراوحت معامالت االتفاق ما بین نسبة  -
 14،  13،  12،  11،  10،  9،  8،  7،  6،  5(للتصمیمات 

 ،15  ،16  ،17  ،18  ،19  ،20  ،21  ،22  ،23  ،25  ،
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26  ،27  ،28  ،33  ،34  ،35  ،36  ،37  ،38  ،39  ،
، وتراوحت قیم المتوسط المرجح "مالئم"مستوى وتقع فى ) 40

، فى حین جاءت )2.98 – 2.36(لھذه التصمیمات ما بین 
%) 76.98 - % 63.49(معامالت االتفاق ما بین نسبة 

) 32،  31،  30،  29،  24،  4،  3،  2،  1(للتصمیمات 
، وتراوحت قیم المتوسط "مالئم إلى حد ما"وتقع فى مستوى 
، مما یوضح )2.31 – 1.90(صمیمات ما بین المرجح لھذه الت

 .تحقیق أسس التصمیم
ومما سبق یتضح أن تصمیمات األزیاء حصلت على نسب عالیة في  -

وھذا یدل على تحقق , بنود المحور األول في إستمارة التقییم
 .أسس التصمیم في تصمیمات األزیاء

 .تحققت أسس التصمیم في التصمیمات المقترحة :الفرض األول -

  
  ).تحقیق عناصر التصمیم(للمحور الثانى  المقترحةمعامالت الجودة آلراء المحكمین حول التصمیمات ): 2(شكل 

ویتضح من الرسم البیانى السابق یتبین إتفاق آراء السادة المحكمین 
ومستوى  تحقیق عناصر التصمیمحول التصمیمات المقترحة فى 

  .كل تصمیم من التصمیمات
الت الجودة للتصمیمات المقترحة مرتفعة حیث جاءت تقیمات معام -

) 8(، عدد )مالئم(تصمیم وقعت فى مستوى ) 32(تبین أن عدد 
ً على التدرج ) مالئم إلى حد ما(تصمیم وقعت فى مستوى  بناءا

  .الثالثى للوزن المرجح
%) 99.21 - % 82.54(تراوحت معامالت االتفاق ما بین نسبة  -

 14،  13،  12،  11،  10 ، 9،  8،  7،  6،  5(للتصمیمات 
 ،15  ،16  ،17  ،18  ،19  ،20  ،21  ،22  ،23  ،24  ،

25  ،26  ،27  ،28  ،33  ،34  ،35  ،36  ،37  ،38  ،39 

، وتراوحت قیم المتوسط "مالئم"وتقع فى مستوى ) 40، 
، فى حین )2.98 – 2.48(المرجح لھذه التصمیمات ما بین 

%) 73.81 - % 60.32(نسبة  جاءت معامالت االتفاق ما بین
وتقع فى ) 32،  31،  30،  29،  4،  3،  2،  1(للتصمیمات 

، وتراوحت قیم المتوسط المرجح "مالئم إلى حد ما"مستوى 
، مما یوضح تحقیق )2.21 – 1.81(لھذه التصمیمات ما بین 

 .عناصر التصمیم
ومما سبق یتضح أن تصمیمات األزیاء حصلت على نسب عالیة في  -

وھذا یدل على تحقق , المحور الثاني في إستمارة التقییم بنود
 .عناصر التصمیم في تصمیمات األزیاء

 .تحققت عناصر التصمیم في التصمیمات المقترحة :الفرض الثاني -

  
  .)تحقیق الجانب الوظیفي في التصمیم(للمحور الثالث  المقترحةمعامالت الجودة آلراء المحكمین حول التصمیمات ): 3(شكل 

ویتضح من الرسم البیانى السابق یتبین إتفاق آراء السادة المحكمین 
تحقیق الجانب الوظیفي في التصمیم حول التصمیمات المقترحة فى 

  .ومستوى كل تصمیم من التصمیمات
جاءت تقیمات معامالت الجودة للتصمیمات المقترحة مرتفعة حیث  -

) 8(عدد  ،)مالئم(تصمیم وقعت فى مستوى ) 32(تبین أن عدد 
ً على التدرج ) مالئم إلى حد ما(تصمیم وقعت فى مستوى  بناءا

  .الثالثى للوزن المرجح
%) 98.81 - % 80.95(تراوحت معامالت االتفاق ما بین نسبة  -

 14،  13،  12،  11،  10،  9،  8،  7،  6،  5(للتصمیمات 
 ،15  ،16  ،17  ،18  ،19  ،20  ،21  ،22  ،23  ،24  ،

25  ،26  ،27  ،28  ،33  ،34  ،35  ،36  ،37  ،38  ،39 
، وتراوحت قیم المتوسط "مالئم"وتقع فى مستوى ) 40، 

، فى حین )2.96 – 2.43(المرجح لھذه التصمیمات ما بین 
%) 75.0 - % 59.52(جاءت معامالت االتفاق ما بین نسبة 

وتقع فى ) 32،  31،  30،  29،  4،  3،  2،  1(للتصمیمات 
، وتراوحت قیم المتوسط المرجح "ئم إلى حد مامال"مستوى 

، مما یوضح تحقیق )2.25 – 1.79(لھذه التصمیمات ما بین 
 .الجانب الوظیفي في التصمیم

ومما سبق یتضح أن تصمیمات األزیاء حصلت على نسب عالیة في  -
وھذا یدل على تحقق , بنود المحور الثالث في إستمارة التقییم
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 .مات األزیاءالجانب الوظیفي في تصمی
 .تحققت الجانب الوظیفي في التصمیمات المقترحة :الفرض الثالث -

 

  
  .االستبانة محاورالتصمیمات المقترحة مرتبة تنازلیاً وفقاً آلراء المحكمین فى ): 4(شكل 

ویتضح من الرسم البیانى السابق یتبین إتفاق آراء السادة المحكمین 
نیة االستفادة من الدمج بین فى إمكاحول التصمیمات المقترحة فى 

األقمشة المختلفة والكروشیة إلثراء القیم الجمالیة لتنفیذ مالبس 
  .)سنة30- 18(من الفئة العمریة  سھرة للسیدات

جاءت تقیمات معامالت الجودة للتصمیمات المقترحة مرتفعة  -
، )مالئم(تصمیم وقعت فى مستوى ) 32(حیث تبین أن عدد 

ً ) مالئم إلى حد ما(مستوى تصمیم وقعت فى ) 8(عدد  بناءا
  .على التدرج الثالثى للوزن المرجح

 - % 80.95(تراوحت معامالت االتفاق ما بین نسبة  -
 12،  11،  10،  9،  8،  7،  6،  5(للتصمیمات %) 99.11

 ،13  ،14  ،15  ،16  ،17  ،18  ،19  ،20  ،21  ،22  ،
23  ،24  ،25  ،26  ،27  ،28  ،33  ،34  ،35  ،36  ،37 
، وتراوحت قیم "مالئم"وتقع فى مستوى ) 40،  39،  38، 

، فى )2.97 – 2.43(المتوسط المرجح لھذه التصمیمات ما بین 
 - % 62.50(حین جاءت معامالت االتفاق ما بین نسبة 

،  31،  30،  29،  4،  3،  2،  1(للتصمیمات %) 74.11
ت قیم ، وتراوح"مالئم إلى حد ما"وتقع فى مستوى ) 32

، )2.22 – 1.88(المتوسط المرجح لھذه التصمیمات ما بین 
مما یوضح االستفادة من الدمج بین األقمشة المختلفة والكروشیة 
إلثراء القیم الجمالیة لتنفیذ مالبس سھرة للسیدات من الفئة 

 ).سنة30- 18(العمریة 
ومما سبق یتضح أن تصمیمات األزیاء حصلت على نسب عالیة في 

وھذا یدل على تحقق إمكانیة , المحاور في إستمارة التقییماجمالي 
االستفادة من الدمج بین األقمشة المختلفة والكروشیة إلثراء القیم 

- 18(الجمالیة لتنفیذ مالبس سھرة للسیدات من الفئة العمریة 
 ).سنة30

تحققت التصمیمات المقترحة فى إمكانیة االستفادة : الفرض الرابع
قمشة المختلفة والكروشیة إلثراء القیم الجمالیة من الدمج بین األ

  .لتنفیذ مالبس سھرة للسیدات 
ومعامل جودة ) 2.97(األفضل بمتوسط مرجح ) 8(وجاء التصمبم 

) 2.96(األفضل بمتوسط مرجح ) 28(، یلیھ التصمبم %)99.11(
األفضل بمتوسط ) 12(، یلیھ التصمبم %)98.81(ومعامل جودة 

ویلى ذلك باقى  ،%)98.21(جودة  ومعامل) 2.95(مرجح 
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