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الكثیر من السیدات یفضلن اإلظھار فى األماكن العامة والحفالت الخاصة بشكل ملفت لألنتباه, وبعض من 
ى الخامات المصنع منھا التمییز واألنفراد فى مالبس السھرة,, ھذه النوعیة من األقمشة باھظة الثمن لرق

الملبس, وطبیعة التطریز......وجاءت فكرة البحث محاولھ من قبل الباحثة ألرتقاء مالبس السھرة؛ وذلك بدمج 
الغرز البسیطة من الشغل بالكروشیة مع الخرز والتطریز الیدوى, وھى طریقة  قد أعتبرتھا الباحثة وسیلة 

من  المالبس, وحتى تفى بمتطلبات المرأه الراغبة فى األناقة جدیدة للحصول على شكل جدید لھذه النوعیة 
والتفرد, والتجدید لذا قامت الباحثة بأقتراح ثالثة مودیالت للغرض الوظیفى, وبعد التنفیذ تم إضافة أشغال 
الكروشیة مع الخرز والتطریز الیدوى على تلك المودیالت المقترحة, تطبیق أستمارة تحكیم على المتخصصین 

داء الرأى فى كون المودیالت المنفذة ترتقى بالقیمة الجمالیة لمالبس السھرة, وھل أفادت فى الحصول على ألب
تصمیمات جدیدة مبتكرة, وتم عرض المودیالت المنفذة علي المستھلكات ألبداء رأیھن فى تللك المودیالت 

  - وكانت نتائج األستبیان بعد التحلیالت األحصائیة كاألتى:
 األرتقاء من التقنیة أحدثتھا ھذه لما بھذه الفكرة رحبوا قد والنسیج المالبس مجال فى متخصصینال أن یتضح

 فى الیدوى التطریز مع بغرز الكروشیة تقنیة التطریز على أقبلن قد المستھلكات السھرة,  وأن مالبس بجمالیات
السھرة, كما أنھن أبدین  مالبسفى  الحصول على تصمیمات جدیدة  من التقنیة ھذه لماأحدثت السھرة مالبس

  سعادة بالغة لألھتمام بمالبس السھرة ومحاولة األرتقاء بھا حتى یتم تدفق ھذه الفكرة فى السوق.   

  مالبس السھرة  
  Evening wear 

  ةیالتطریز بالكروش 
  Crochet embroidery 

  القیم الجمالیة
 Aesthetic values. 
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 :Introductionالمقدمة 
یط    الكروشیة من الفنون الیدویة, عبارة عن نسیج متشابك من الخ

بعضھ مع بعض بواسطة أبرة خطافیة معینة, وتعتبر غرزة السلسة 
ع ھى غرزة البدایة فى جمیع الغرز وأألساس الذى ی ھ جمی ى علی بن

اعد ذوى  ع ویس تعلم, ممت ھل ال ع س ن رائ و ف یة, ھ رز الكروش غ
ة  ة الراقی الرغبة والمھارة على صنع العدید من المشغوالت  الیدوی
الرائعة, مثل المالبس, دیكورات المنزل, األكسسوارات, المفارش, 

ا 2008-األغطیة, السجاد(نادیة إبراھیم یة أیض م), ویعرف الكروش
دى  ابكة بأنھ إح ن عراوى متش ون م ث یتك رة, حی غل اإلب طرق ش

دى ات المھ یة (عنای رة الكروش طة إب ض بواس ع بع ھا م -بعض
  م).2007

د  ھ وق نع اآلل ن ص ة م ى قیم عرا وأعل ى س دوى أغل غل الی إن الش
دا  ل عائ و یمث دان, وھ ع البل ى جمی ة ف ھ خاص ى مكان ل عل حص

ن ا ر م ون, وكثی ذه الفن ل ھ تم بمث ن یھ را لم ادیا كبی دول أقتص ل
ارة  ابھم مھ ون إلكس ذه الفن ل ھ اقین بمث اب المع المتقدمة تھتم بأكس

عید  ة(نرمین س ردا منتج نھم أف ل م ذلك تجع یة وب غل الكروش  -ش
  م).  2008

ى  قد یسھم الكروشیة فى حل مشكلة البطالة وھى من المشكالت الت
تھدد الشباب, فیمكن بأقل تكلفةة, جھد أن تقوم مجموعة من الشباب 

ن بعمل مش نھم م روع منتج ألشغال الكروشیة یمثل عائدا مادیا تمك
راغ  ت الف تغالل وق ة ألس ا طریق ا أنھ ھم, كم ى أنفس اد عل األعتم

 م).    2009 -للشباب, (غادة سعید 
  أنواع الكروشیة:

ھناك أنواع متعددة من غرز الكروشیة وتعتبر غرزة السلسلة 
ل النھائى األساس فى جمیع ھذه األنواع, واألختالف فى الشك

للكروشیة ینتج عن طریق أستخدام اإلبرة, أسلوب عمل الغرزة, 
  : م)2008-نوع الخیط(عنایات مھدى

 Tunisian , كروشیة التونسى crochet الكروشیة العادى
crochet,  كروشیة الدانتیالlace crochet  كروشیة الفیلیة ,file 
crochet .  

  األدوات المستخدمة فى الكروشیة :
  كروشیةالإبرCrochet Needles :  

م,  لب, العظ ا الص ة منھ ات مختلف ن خام نع م یة تص ر الكروش إب
رة  ة, إب ام مختلف ب بأحج وم, والخش  الكروشیةالبالستیك, األلومونی

ن  ى  15-11عبارة عن عمود أسطوانى یتراوح طولھا م م وینتھ س
والى  د ح ن 3أحد طرفیھ بخطاف ویوجد جزء مبطط على بع م م س

اف لی رف الخط ك اإلبرط ى مس تحكم ف ھل ال رفس ى ش -ة(نانس
  .م)2009

مقاسات اإلبر: تختلف المقاسات تبعا لسمك الخیط المستخدم, ھناك 
نوعین من الترقیم إما مقاسات بالحروف, أو مقاسات باألرقام(غادة 

 م).  2009-سعید
  المستخدمةالخیوط :Yarns used 

دول  ن المج یة م ى الكروش تعمل ف وط تس وط معظم أنواع الخی للخی
دة  واع جدی الرفیعة إلى الخیوط الخام, وھناك دائما فى أستحداث أن
ذ  ى تنفی تخدامھا ف ة ألس باغة نباتی بوغ ص زل المص وط الغ ن خی م
تعمل  دوبارة, وتس ع, ال ان الرفی یط الكت تعمل خ ا یس یة, كم الكروش
أیضا الخیوط القطنیة, الخیوط الصوفیة, الخیوط الحریریة البیضاء 

ة, والخ ولوالملون د الرس ناعیة(ثریا عب وط الص ف 2005-ی م) یتوق
ة  ب القطع تعمالھ وحس ن أس ا للغرض م تعمل تبع یط المس نوع الخ

  م). 2009-المراد تنفیذھا(فتیحة غیث
  القیمة الجمالیة:

 القیم:  
سلوكیات األشیاء تبعا لما تمثلھ ھذه السلوكیات من جدوى فى 

لجمال حاجة إشباع غایات أنسانیة متطورة ومستھدفة, تؤكد أن ا
ملحة ومطلب أساسى, فاألنسان ال یستطیع األستغناء عن السكن 
والعدل والتقدم فى حیاتھ األجتماعیة, فھو أیضا ال یستطیع 

  .األستغناء عن الجمال كقیمة أنسانیة
تحدید أو  وھىھى قدر الشئ وثمنھ, مادیا كان أو معنویا  القیمةو

والقیمة صفة ھادفة وصف لشئ یشتمل على نوع واحد من الفائدة, 
  م).1984-(محمد نظمىوكامنة فى الشئ
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 القیمة الجمالیة:
ن  زه ع ة تمی ھى ما یحتویھ العمل الفنى من سمات وعناصر جمالی
ة  رز الناحی ى تب ة الت ائل والطرق الفنی تخدام الوس ره نتیجة ألس غی

  .الجمالیة
  أنواع القیم:

  - عناصر التصمیم الجید:
  - أوال :القیمة الجمالیة : 
قصد بھا القیمة التى یسعى إلیھا الفنان فى أعمالھ, وتكمن فى وحدة ی

  بناء القطع واألرتباط الوثیق لجمیع عناصرھا معا.
  -ثانیا :المالءمة الوظیفیة :

میم  اح التص ى نج اعدة عل ل المس ن العوام ة م ة الوظیفی القیم
ات  ین جمالی ة ب ھ, والعالق ن أجل مم م ذى ص رض ال ھ للغ ومالءمت

ن الشكل والوظ ة ال تنفصل ع یاء الجمالی ة األش إن قیم یفة متبادلة ف
  وظیفتھا أو فائدتھا.

  : األدوات) -التقنیات -ثالثا :العوامل التكنیكیة(الخامات
فاألختیاراألمثل للخامة یعتبر البدایة لبناء شكل التصمیم، واألداة 
التى تلعب دورا مھما فى تحول فكرة الفنان لتصبح شیئا ملموسا 

یجب التعرف على طبیعة الخامة وما تتطلبھ من تقنیات للرائى, و
خاصة, فعملیة التقنیة تعد من العوامل الھامة المؤثرة فى التصمیم, 
كذلك من الطبیعى عند أستخدام الخامة أستخدام وسائل وأدوات 

  خاصة بھا.
   : رابعا :العوامل األقتصادیة 

ة  ث ع أىویقصد بھا تقدیرالقیمة المالیة الخاصة بتكلف ى, حی ل فن م
عھا  ب أن یض ى یج تعتبر التكلفة األقتصادیة من العوامل الھامة الت

ل ل األخرى مث ب العوام ى جان اره إل ى أعتب ل  الفنان ف د العم تحدی
تحدید تكالیف  -التنفیذ المناسبة  أسالیبتحدید  -الفنى المراد صنعھ  

  .  م)1984-(محمد نظمىم), 1998-(نجاة سالم باوزیر التنفیذ
  یفات مالبس السھرة :تصن 
   alform مالبس الحفالت الرسمیة  - 1

كال  ل األش ن أجم الفستان األسود اللون مع قطعة من األكسسوار م
  م).2001-فاضلالتى ترتدى فى الحفالت الرسمیة(إیھاب 

  dinner wearمالبس العشاء :  – 2
میة  الت الرس س الحف ن مالب یالتھا م ى تفص ھى أزیاء أقل تعقیدا ف

ل اش  ویفض اتان, والقم ن الس ة وم ون طویل ونأن تك رزا,   یك مط
  م). ١٩٨٠ -سكوت (روبرت واأللوان یجب أن تكون حیویة أنیقة

pecial Sمالبس السھرات والمناسبات الخاصة : ِ  – 3
evening wear  

بات  یالد والمناس اد الم راح وأعی ى األف دى ف ى ترت ھى المالبس الت
تخ ى أس رآه ال أ الم ذلك تلج ر الخاصة, ل دو أكث ائل لتب ل الوس دام ك

  م).2002-جماال وأناقة (نجاة باوزیر
  -من أھم سمات مالبس السھرة:

      . التصمیمات الراقیة المتنوعة 
 .األنسدالیة فى الخامة 
 .تختلف أطوالھا على حسب الموضة 
 .القماش المعا وبراق وذات نقوش وألوان زاھیة 
 .یزركش بالتطریز والریش والدانتیل 

ة تكمل مال ب , وأالحذی وارات خاصة كالحقائ ھرة بأكسس س  الس ب
ا(أحمد  ائدة ایض المطرزة والمرصعة باللؤلؤ, وحسب الموضة الس

 م).2002-فتح الباب عبد الحمید-رشدان
   : الخواص الوظیفیة لمالبس السھرة

یتمیز التصمیم بالشكل الغیر : خواص مرتبطة بجودة التصمیم -
ع مراع ة م ع الموض ى م ألوف ویتمش ر م س وعناص اة أس

  التصمیم.
ة - ة لالقمش واص جمالی ة : خ األلوان البراق ة ب ز األقمش تتمی

دال,  م  باألنس اخرةالتى تتس ة الف فافة, واألقمش ة, الش الالمع

  ویجب أن یتناسب مع  التصمیم ویتوافق مع الموضة.
ودة األداء - ر : خواص مرتبطة بج وان أكث ون األل ب أن تك یج

ى  ة ف ق الحری وء وتحق ا للض دینثبات ھ عاب ة (علی -الحرك
  م).2002

  الخامات التى تستخدم فى تنفیذ مالبس السھرة:
  - اوال: األقمشة المستخدمة فى مالبس السھرة:

  laceالدانتیل:    – 1
- ھو قماش ینتج یدویا أوآلیا وذو زخارف عدیدة (نجاة باوزیر

م), ویكون منقوش بوورود وأزھار مطرزة وھى فى حد 2001
  للمصمم.ذاتھا مصدر ألھام 

   : bright fabricsاألقمشة الالمعة (الساتان)  – 2
عبارة عن قماش یعطى األحساس بالنعومة واللمعان الشدید, تحتاج 
الى عنایة خاصة وأكثر ھذه األقمشة شھرة ھى الساتان والتفتاه, 

-الساتان المنزلق-ومن أنواع األقمشة الساتان الساتان دوشیس
  ھز بظھر الكریب.الساتان المج-الساتان الظھر

  Silk fabricsاألقمشة الحریریة:    – 3
القماش الحریرى ھو قماش ناعم أملس المع لھ مظھر الحریر 

  م).. 2001-الطبیعى ویتمیز بخفة الوزن(إیھاب فاضل
  fabrics  Translucentاألقمشة الشفافة:    – 4

-أقمشة التل-أقمشة الجورجیت-من ھذه األقمشة أقمشة الشیفون
-أقمشة الكریب جورجیت(لیلى فدا-األورجانزا-دى شینكرب 
  م).2006

   Velvet fabricsاألقمشة الوبریة    – 5
وھى من المنسوجات التى یوجد بھا ثالث مجموعات من الخیوط 

  قطیفة من اللحمة). –لتكون الوبرة ومنھا نوعان (قطیفة من السداء 
   Jersey fabricsاألقمشة الجرسیة    – 6

ریكو الغرزة العادیة فى الوجھ والغرزة العكسیة فى ھو قماش ت
-الظھر وھى تعطى تأثیرا جیدا لمالبس السھرة(لطیفة باراك

  م).2004
 Elastic Fabricsاألقمشة ذات المطاطیة    – 7

وجة او  ا منس ى إم تطالة وھ ا لألس ز بقابلیتھ ى تتمی ھى األقمشة الت
  تریكو.

  Embroidery fabricsاألقمشة المطرزة:    – 8
یوجد أشكال ال نھائیة من األقمشة المطرزة تختلف حسب نوع 
القماش المستخدم, كما تختلف تبعا للخامات المستخدمة فى التطریز 

  م).2009-جالونات...........(نجوى شكرى -الترتر -مثل الخرز
  ثانیا:خیوط الحیاكة

تعتبر خیوط الحیاكة من المستلزمات األساسیة المؤثرة على جودة 
مالبس النھائیة, لما لھا من تأثیر مباشر على قوة احتمال المالبس ال

بعد أنتاجھا فھى العامل الوحید لربط األجزاء المكونة للقطع مع 
ونظرا ألھمیة خیط الحیاكة یجب التعرف على كیفیة  بعضھا.

النقاط  ومن اختیار الخیط المالئم للقطعة الملبسیة المراد أنتاجھا  
التجھیز النھائى  –نمرة الخیط  –نوع الخیط  الواجب مراعاتھا

  م).2001-المتانة والمطاطیة(إیھاب فاضل –للخیط 
  (مساعدة) خامات ثانویة

 -المكمالت المتصلة: -
وھو كل ما یضاف الى المالبس بغرض وظیفى أو للزینة ویؤدى 
الى رفع قیمة المودیل ویكسبة رونقا وبھاء, ومن أھم المكمالت 

الكباشین, األزرار, األحزمة, الخطاف النایلون,  المتصلة السوست,
الجالون, الشراشیب, الدانتیل, الكرانیش, البییھ, الكلف, األبلیك, 

غادة -, (لین شبارود م)2001-(نادیة خلیل الریش, التطریز.
  م).2001-رمضان

 -المكمالت المنفصلة: -
المكمل المنفصل الذى یمكن وضعھ وخلعھ,  ومن ھذه المكمالت 

ائب الید, األحزمة, القفازات, اإلیشاربات, أربطة العنق, الحلى, حق
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  م).2009-(أسالم عبدالمنعم, وآخرون الشال, الجوارب, األحذیة
یعد أحد الفنون الرائعة المرتبطة بمجال المالبس, بل من  التطریز:

أكثرھا أنتشارا فى العالم, ومن الفنون المحببة لدى الكثیرین ویقوم 
لمجرد التسلیة وشغل وقت الفراغ, أو عمل أشیاء  البعض بأدائھ

نافعة مثل الستائر والمالبس والمفروشات بأنواعھا, ویمكن ان 
یمثل مصدرا مناسبا للدخل فى صورة مشاریع صغیرة او مصانع 
كبیرة , ویمكن تنفیذه یدویا, او بواسطة الماكینات الحدیثة على 

, وكتانیة, كذلك یمكن األقمشة بكل أنواعھا قطنیة, حریریة, صوفیة
  تنفیذه على الجلود الطبیعیة والصناعیة.

والتطریز تعبیر عن األحساس بالجمال, ھو األداة األساسیة 
للتعبیرعن الفكرة التى یریدھا الفنان فاھو لدیھ المئات من 
التركیبات لبناء عملھ الفنى فى  أزھى صورة, ویستخدم التطریز 

ا فھو لیس مجرد غرز تحاك لزخرفة المالبس والمكمالت نفسھ
حول خطوط التصمیم, انما ھى فرصة للتجریب مع اللون والملمس 
والغرز, أو جمیع األسالیب التقنیة كما أنھا تعكس فكرة معینة 

  لموضة ما.
م) بإجراء تعدیالت لمالبس السھرة 2006-(لیلى فدا وقامت دراسة

البس تالئم الغیر محتشمة الموجودة باألسواق محاولة لجعل ھذه الم
  وتتفق مع الضوابط الشرعیة للباس المرآه.

م) بدراسة فكرة مالبس السھرة 2009-وأھتمت دراسة(إلھام سفیان
للسیدات من خالل بعض المؤثرات الجدیدة مثل المرئیات الثقافیة 
والبیئیة والفنیة, وإنھ ال یمكن عمل ملبس واحد یتطابق مع العدد 

   الالنھائى من األجسام البشریة.
م) على تأثیر تقنیات التطریز 2009-وأكدت دراسة (لمیاء حسن

اآللى على مظھریة أقمشة الساتان, التغلب على العیوب الفنیة 
الحادثة أثناء التطریز اآللى على أقمشة الساتان التى تستخدم 

  لمالبس السھرة. 
م) أن عالم البحار من أھم 2011-وذكرت دراسة (أمل عبد السمیع 

غنیة لمصمم األزیاء, لھذا كان لزاما على مصمم األزیاء المصادر ال
أن یثري تصمیم أزیاء السھرة بمرجانیات البحر األحمر للحصول 

  .على تصمیم ملبسى جدید
م) باإلستفادة من 2011رانیا زكى وأھتمت دراسة (إیھاب فاضل,

تقنیات الحاسب المتعددة في تصمیم وطباعة مالبس السھرة سابقة 
متأثرة بفن الخداع البصري, كیفیة اإلستفادة من الجمع التشكیل وال

بین أربعة محاور رئیسیة آال وھي (التصمیم, فن التشكیل على 
المانیكان, فن الخداع البصري من المدرسة التجریدیة، بخالف 

  تقنیات الحاسب المتعددة)لعمل تصمیمات تصلح لمالبس السھرة .
ى أن أھم إل م):2011-م السیدأماني عبد المنع( وتوصلت دراسة

األعمال التى تفضل المبحوثات المتعطالت العمل وااللتحاق بھا 
%)، وأى عمل 67,6ھى: مشروع للخیاطة, التریكو, الكروشیھ (

%)، ووظیفة 27,9%)، والتدریس (48,5مناسب لھا أو للمؤھل (
%)، وبائعة فى 20,6%)، وعاملة فى مصنع (22,1حكومیة (

  )..(%5,9%)، وعاملة زراعیة (16,2محل (
م ) إلقاء الضوء على إمكانیة 2012-(غادة السید حاولت دراسة

الكروشیة الیدوي, التریكو اآللي,  ناألستفادة من جمالیات ف
والتطریز اآللي إلثراء القیم الجمالیة لمالبس أطفال مرحلة الطفولة 

   الوسطى
م): ھدفت إلى أستثمار اإلمكانات 2013-(نجالء محمد نجد دراسةو

لفن الكروشیة في تقدیم أفكار تصمیمیة إلنتاج المعلقات  الجمالیة
برؤیة معاصرة, وتوصلت إلى أن التصمیمات المنفذة قد حققت 

 .التمیز والفردیة وإنھا تعد إضافة في مجال الكروشیة
الحالیة  الدراسة مشكلة بأن الخلوص یمكن سبق مما تؤكد وھكذا 

دمج غرز الحصول على تصمیمات جدیدة متطورة ب فى تكمن
 إلى یسوقنا الذى األمر .الكروشیة مع الخرز والتطریز الیدوى 

 : اآلتیة التساؤلت

 مع الخرز والتطریز  الكروشیة المنتجة غرز أسھمت ھل
 السھرة؟ لمالبس الیدوى على األرتقاء بالنواحى الجمالیة

 أستخدام التطریز بغرز الكروشیة مع الخرزوالتطریز  ھل
رة عمل على خلق تصمیمات جدیدة الیدوى على مالبس السھ

 وحدیثة ومتمشیة مع الموضة ؟

  :Objectivesأھداف البحث 
  خلق تصمیمات جدیدة ب للسیدات السھرة مالبسفى التجدید

التطریز بغرز الكروشیة مع التطریز اضافة  مبتكرة من خالل
 الیدوى على مالبس السھرة.

  :Methodologyمنھج البحث 
 وصفیة تحلیلیة دراسة بتوفیر البحث فھد تحقیق إلى البحث سعى

 الممیزة لمالبس السمات أھم تحدید فى أسھمت عملیة تطبیقات مع
 تنفیذ المستخدمة فى مات الخا السھرة، مالبس تصنیفات السھرة،
أھمیة الكروشیة, الخامات المستخدمة فى تنفیذ  السھرة، مالبس

میع تج أیضا خالل ومن الكروشیة, أنواع الغرز الكروشیة,
إلیھ,  التوصل تم وما السھرة بمالبس الخاصة السابقة الدراسات

لمالبس  المنفذة المودیالت مجموعة فى التطبیقیة األعمال وتمثلت
أدوات  خالل من التصمیمات تقییم  أقتراحھا، تم التى السھرة
 :ضمت التي الدراسة

المالبس  مجال فى للمتخصصین خاصة تحكیم أستمارة . 1
كون  من للتحقق علیھم المنفذه لمودیالتلعرض ا والنسیج،

من  السھرة لمالبس الجمالیة بالنواحى ترتقى المودیالت ھذه
 .عدمھا

تللك  فى رأیھن إلبداء للمستھلكات تحكیم خاصة أستمارة . 2
على  المودیالت ھذه قدرة من للتحقق المنفذة، المودیالت

الحصول على تصمیمات جدیدة  السھرة، لمالبس التجدید
 البحث قدرة من للتحقق الفروض التالیة صیاغة وتم ,مبتكرة

 من لكل علمى وبشكل تحقیق واضح إلى الوصول على
 .البحث وتساؤالت أھداف

  :Hypothesis فروض البحث
 وبین بغرز الكروشیة التطریز استخدام بین معنویة داللة وجود 

 آلراء وفقا السھرة للسیدات لمالبس بالنواحى الجمالیة األرتقاء
 .متخصصینال
 بین و بغرز الكروشیة التطریز استخدام بین معنویة داللة وجود

 ألراء وفقا الحداثة واألبتكار فى مالبس السھرة للسیدات
 المستھلكات.

  :Applications التطبیقات
الكثیر من السیدات یفضلن الظھور فى األماكن العامة والحفالت 

ز واألنفراد فى الخاصة بشكل ملفت لألنتباه, مع بعض من التمیی
مالبس السھرة, ھذه النوعیة من األقمشة باھظة الثمن لرقى 

 الخامات المصنع منھا الملبس, وطبیعة التطریز.......لھذا اقتصر
وذلك بغرض  السھرة مالبس الحداثة واألبتكار فى شكل البحث

الحصول على تصمیمات جدیدة وحدیثة متمشیة مع الموضة من 
 مالبس من تقنیات التطریزعلى ومتطورة ةجدید خالل إدخال تقنیة

لتطریز مع ا بأستخدام غرز الكروشیة التطریز وھى السھرة
وخلق  السھرة مالبس على الرقى والحداثة لتضفى الیدوى

تصمیمات تصلح تقدیم  خالل من تصمیمات جدیدة متطورة وذلك
تصمیمات)  3لمالبس السھرة, وتلك التصمیمات المقترحة عددھا (

أقمشة تصلح لمالبس السھرة,  من اأسكتشات وتنفیذھك  اتم رسمھ
بعد ذلك ثم تم عمل غرز من الكروشیة مع التطریز الیدوى لكل 

  مودیل, و تثبیت ھذه الغرز على المودیالت المنفذة.

  النموذج التصمیمى األول:
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.  
  أمام                     خلف  

التصمیم بدون أضافة 
 تقنیات التطریز.

  یم المنفذ بعد أضافة تقنیات التطریزالتصم

تل تم تنفیذ تقنیات   -% 100بولى أستر نوع الخامة المستخدمة: 
  التطریز علیھ.

  أطلس.التركیب النسجى: 
  سداء/السم 39عدد خیوط السداء: 
  لحمھ/السم 22عدد خیوط اللحمة: 

 –التطریز بالكروشیة لونھ بنى تقنیة التطریز المستخدمة: 
  لنجف بنى اللون.تطریزبخرج ا

لونھ بنى بلوزة طبقتان من التل البنى    توصیف التصمیم:
والساتان البنى الكم طویل, فى نھایتھ تطریز بغرز الكروشیة مع 

خرج النجف, فتحة دیكولتیة دائریة, قصة على الصدر بشكل 
بیضاوى تصل حتى منطقة الصدر وھى مطرزة بغرز الكروشیة 

التل البنى, من الخلف قصة بطول  مع التطریز الیدوى على خامة
البلوزة مطرز بالكروشیة على التل البنى, اما الجونلة فھى طبقتان 

من التل البنى والساتان البنى, علیھا من أسفل وحدات مطرزة 
بغرز الكروشیة مع خرج النجف من أسفل إلى أعال على شكل 

  مثلث.

  النموذج التصمیمى الثانى:

  
افة التصمیم المنفذ بدون أض

  تقنیات التطریز.

 
التصمیم المنفذ بعد أضافة تقنیات 

  التطریز
تل تم تنفیذ تقنیات   -% 100بولى أستر نوع الخامة المستخدمة: 

  التطریز علیھ.  
  أطلس.التركیب النسجى: 

  سداء/السم 32عدد خیوط السداء: 

  لحمھ/السم 32عدد خیوط اللحمة: 
وشیة لونھ من نفس لون تطریز بالكرتقنیة التطریز المستخدمة: 

  خرز من نفس لون المودیل.  -المودیل 
لونھ طوبى بلوزة من الساتان دشیس الطوبى, توصیف التصمیم: 

الكم طویل علیھ شرائط مطرزة بغرز الكروشیة والخرزبنفس 
اللون, من األمام شرائط من شغل الكروشیة مع الخرز مثبتة بشكل 

من غرز الكروشیة مع قصة برنسیس, من الجانبین شریط صغیر 
الخرز, الجونلة خط مستقیم, مثبت علیھا شرائط من غرز 

  الكروشیة مع الخرز بطول الجونلة على الجانبین .

  النموذج التصمیمى الثالث:

  
  

  خلف                   امام
ذ بدون تقنیات ینفتال

  التطریز
  التصمیم المنفذ بعد أضافة تقنیات التطریز

  
تل تم تنفیذ تقنیات   -% 100بولى أستر مستخدمة: نوع الخامة ال

  التطریز علیھ . 
  أطلس.التركیب النسجى: 

  سداء/السم 44عدد خیوط السداء: 
  لحمھ/السم 34عدد خیوط اللحمة: 

 –تطریز بالكروشیة لونھ فیروزى تقنیة التطریز المستخدمة: 
  خرز وفصوص فیروزى.

فستان لونھ فیروزى, كب بدون أكمام ومن   توصیف التصمیم:
أول الكب حتى حردة السبرینا من األمام تم عمل غرز من 

الكروشیة بنفس لون الفستان, من حردة السبرینا حتى الرقبة فى 
األمام مكمل بشغل من الكروشیة على شكل وردتین مع تطعیم 

من ), vالغرز بالخرز لنفس لون الفستان, من الخلف على شكل (
لوسط نازل ثالث طبقات  من الشیفون الفیروزى, األصفر, ا

البمبى, طبقة الفیروزى على ھیئة كروازیھ(أمام كامل) اطرافھ 
مثبت علیھا غرز من الكروشیة مع التطریز الیدوى, ووردات مع 

  التطریز الیدوى موزعة على الفستان أمام وخلف.

  :Results النتائج
 الصدق والثبات

قدرة االستبیان على قیاس ما   المتخصصین صدق استبیانیقصد ب
 وضع لقیاسھ .

  : صدق االتساق الداخلي 
حساب معامالت االرتباط بین الدرجة الكلیة لكل محور من  

  محاور االستبیان والدرجة الكلیة لالستبیان .
الصدق باستخدام االتساق الداخلي بین الدرجة الكلیة لكل محور 

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

األرتباط ( معامل ارتباط  بیرسون ) بین الدرجة الكلیة لكل محور 
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"عناصر التصمیم ، أسس التصمیم ، تحقیق القیم الجمالیة 
للتصمیمات المنفذة" والدرجة الكلیة لالستبیان ، والجدول التالي 

  یوضح ذلك :
عامالت االرتباط بین الدرجة الكلیة لكل محور والدرجة ) قیم م1جدول (

  الكلیة لالستبیان
 الداللة االرتباط المحاور

 0.01 0.887 المحور األول : عناصر التصمیم
 0.01  0.925 المحور الثاني : أسس التصمیم

المحور الثالث : تحقیق القیم الجمالیة 
 0.01 0.711 للتصمیمات المنفذة

  
ل أن معامالت االرتباط كلھا دالة عند مستوى یتضح من الجدو

) ألقترابھا من الواحد الصحیح مما یدل على صدق وتجانس 0.01(
  محاور االستبیان .         

  الثبات :   
،  دقة األختبار في القیاس والمالحظة reliabilityیقصد بالثبات 

، واتساقھ  واطراده فیما یزودنا بھ من  وعدم تناقضھ مع نفسھ
علومات عن سلوك المفحوص ، وھو النسبة بین تباین الدرجة م

على المقیاس التي تشیر إلى األداء الفعلي للمفحوص ، و تم حساب 
  الثبات عن طریق :

  Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ      -1
     Split-halfطریقة التجزئة النصفیة   -2

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

 0.814 – 0.727 0.776 المحور األول : عناصر التصمیم
 0.960 – 0.883 0.938 المحور الثاني : أسس التصمیم
المحور الثالث : تحقیق القیم 
 0.931 – 0.842 0.891 الجمالیة للتصمیمات المنفذة

  0.883 – 0.792  0.840 ثبات االستبیان ككل
  

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

  ثبات االستبیان .
   المستھلكات  صدق استبیان
یقصد بھ قدرة االستبیان على قیاس ما  المستھلكات  صدق استبیان
 وضع لقیاسھ .

  : صدق االتساق الداخلي 
الصدق باستخدام األتساق الداخلي وذلك بحساب معامل تم حساب 

االرتباط ( معامل ارتباط  بیرسون ) بین درجة كل عبارة والدرجة 
  الكلیة لالستبیان ، والجدول التالي یوضح ذلك :

) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة  3جدول ( 
  لالستبیان

  الداللة  االرتباط  م
1-  0.943  0.01  
2-  0.827  0.01  
3-  0.703  0.01  
4-  0.952  0.01  
5-  0.637  0.05  

6-  0.813  0.01  
7-  0.933  0.01  
8-  0.762  0.01  
9-  0.605  0.05  
10-  0.900  0.01  
11-  0.640  0.05  
12-  0.841  0.01  

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

  صدق وتجانس عبارات االستبیان .
  ) قیم معامل الثبات لالستبیان 4جدول (

 التجزئة النصفیة معامل الفا 
  0.900 – 0.817  0.864 ثبات االستبیان ككل

     
یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معامالت الثبات : معامل 

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

  اثبات الفروض:
  :   الفرض األول

مع  بغرز الكروشیة التطریز ستخدامأ بین معنویة داللة وجود
السھرة  لمالبس بالنواحى الجمالیة األرتقاء التطریز الیدوى وبین

 .المتخصصین آلراء وفقا للسیدات
التباین لمتوسط درجات  تحلیل حسابوللتحقق من ھذا الفرض تم 

التصمیمات الثالث المنفذة لمالبس السھرة باستخدام التطریز بغرز 
مع الخرز والتطریز الیدوى وبین االرتقاء بالنواحى  الكروشیة

الجمالیة لمالبس السھرة للسیدات وفقا آلراء المتخصصین 
  والجدول التالي یوضح ذلك : 

التصمیمات الثالث المنفذة  ) تحلیل التباین لمتوسط درجات 5جدول ( 
والتطریز الیدوى  الكروشیة لمالبس السھرة باستخدام التطریز بغرز

وبین األرتقاء بالنواحى الجمالیة لمالبس السھرة للسیدات وفقا آلراء 
  المتخصصین

مجموع    
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحریة

قیمة 
 الداللة (ف)

بین 
 المجموعات

1514.92 757.46  2  

32.46  0.01 
داخل  دال

 المجموعات
980.02  23.33  42 

   44  2494.94 المجموع
  

) وھى قیمة 32.462) إن قیمة ( ف) كانت ( 5یتضح من جدول ( 
) ، مما یدل على وجود داللة 0.01دالة إحصائیا عند مستوى (

والتطریز الیدوى فى  معنویة بین استخدام التطریز بغرز الكروشیة
لمنفذة لمالبس السھرة وبین األرتقاء بالنواحى التصمیمات ا

الجمالیة لمالبس السھرة للسیدات وفقا آلراء المتخصصین ، 
بین كل   T . Testولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار (ت)

  تصمیمین علي حدة والجداول التالیة توضح ذلك: 
  

  صمیم الثاني) الداللة بین متوسط درجات التصمیم األول والت 6جدول (  

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
درجات  العینة المعیاري

 الداللة قیمة ( ت ) الحریة
 3.324 28.775 التصمیم األول

 لصالح 0.05دال عند  2.147 14 15
 2.006 26.115 التصمیم الثاني التصمیم األول 
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 یتضح من الجدول وجود داللة معنویة بین التصمیم األول 
وھي قیمة دالة  2.147الثاني ، حیث كانت قیمة (ت)  والتصمیم

لصالح التصمیم األول ، أي أن  0.05إحصائیا عند مستوي 

مع التطریز الیدوى فالتصمیم  استخدام التطریز بغرز الكروشیة
األول كان أكثر ارتقاء بالنواحى الجمالیة لمالبس السھرة من 

  التصمیم الثاني .
  توسط درجات التصمیم األول والتصمیم الثالث) الداللة بین م  7جدول ( 

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
درجات  العینة المعیاري

 الداللة قیمة ( ت ) الحریة
 لصالح 0.01دال عند  9.954 14 15 3.324 28.775 التصمیم األول

 4.359 35.014 التصمیم الثالث التصمیم الثالث 
  

یة بین التصمیم األول یتضح من الجدول وجود داللة معنو
وھي قیمة دالة  9.954والتصمیم الثالث ، حیث كانت قیمة (ت) 

لصالح التصمیم الثالث ، أي أن  0.01إحصائیا عند مستوي 

مع التطریز الیدوى فالتصمیم  استخدام التطریز بغرز الكروشیة
الثالث كان أكثر ارتقاء بالنواحى الجمالیة لمالبس السھرة من 

  ل .التصمیم األو
  ) الداللة بین متوسط درجات التصمیم الثاني والتصمیم الثالث 8جدول ( 

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
درجات  العینة المعیاري

 الداللة قیمة ( ت ) الحریة
 لصالح 0.01دال عند  11.028 14 15 2.006 26.115 التصمیم الثاني

 4.359 35.014 التصمیم الثالث التصمیم الثالث 
  

یتضح من الجدول وجود داللة معنویة بین التصمیم الثاني 
وھي قیمة دالة  11.028والتصمیم الثالث ، حیث كانت قیمة (ت) 

لصالح التصمیم الثالث ، أي أن  0.01إحصائیا عند مستوي 

التصمیم الثالث كان أكثر ارتقاء بالنواحى الجمالیة لمالبس السھرة 
  من التصمیم الثاني .

 الي یوضح ذلك :والشكل الت

  
مع التطریز الیدوى وبین االرتقاء   ) یوضح الداللة بین التصمیمات الثالث المنفذة لمالبس السھرة باستخدام التطریز بغرز الكروشیة 6شكل  (  

  بالنواحى الجمالیة لمالبس السھرة للسیدات وفقا آلراء المتخصصین
  

  بقة یتضح أن: ومن النتائج السا
القیام بأستخدام تقنیة التطریز بغرز الكروشیة مع أستخدام التطریز 
الیدوى على مالبس السھرة قد ساھمت فى األرتقاء بجمالیات 

(غادة مالبس السھرة وقد اتفق ھذا مع ما توصلت إلیھ دراسة 
الكروشیة  نم ) من إمكانیة األستفادة من جمالیات ف2012-السید

ء النواحى الجمالیة, وقد اختلفت الدراسة الحالیة عن الیدوي إلثرا
الدراسة السابقة فى التوظیف فقد كانت الدراسة السابقة تخدم 
مالبس أطفال مرحلة الطفولة الوسطى بینما الدراسة الحالیة كان 

  ھدفھا مالبس السھرة.

  :   الفرض الثاني
ع م بغرز الكروشیة التطریز أستخدام بین معنویة داللة وجود

 الحداثة واألبتكار فى مالبس السھرة للسیدات التطریز الیدوى وبین
  المستھلكات. ألراء وفقا

وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط درجات 
التصمیمات الثالث المنفذة لمالبس السھرة باستخدام التطریز بغرز 

مالبس  مع التطریز الیدوى وبین الحداثة واألبتكار فى الكروشیة
وفقا ألراء المستھلكات والجدول التالي یوضح  السھرة للسیدات

  ذلك : 
التطریز الیدوى وبین  مع ) تحلیل التباین لمتوسط درجات التصمیمات الثالث المنفذة لمالبس السھرة باستخدام التطریز بغرز الكروشیة9جدول ( 

  لمستھلكات.وفقا ألراء ا الحداثة واألبتكار فى مالبس السھرة للسیدات
 الداللة قیمة ( ف) درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات   

 597  346.313  206748.663 داخل المجموعات دال 0.01  42.448  2  14700.448 29400.897 بین المجموعات
   599  236149.560 المجموع

  
) وھى قیمة 42.448) إن قیمة ( ف) كانت ( 8یتضح من جدول ( 

) ، مما یدل على وجود داللة 0.01لة إحصائیا عند مستوى (دا
التطریز الیدوى  مع معنویة بین استخدام التطریز بغرز الكروشیة

فى التصمیمات المنفذة وبین الحداثة واألبتكار فى مالبس السھرة 
وفقا ألراء المستھلكات ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق  للسیدات

ین كل تصمیمین علي حدة والجداول ب  T . Testاختبار (ت)
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  التالیة توضح ذلك: 
  ) الداللة بین متوسط درجات التصمیم األول والتصمیم الثاني 10جدول (  

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
درجات  العینة المعیاري

 الداللة قیمة ( ت ) الحریة

لصالح   0.01دال عند  10.120 199 200 2.021 24.111 التصمیم األول
 3.248 33.026 التصمیم الثاني لتصمیم الثانيا

  
یتضح من الجدول وجود داللة معنویة بین التصمیم األول 

وھي قیمة دالة  10.120والتصمیم الثاني ، حیث كانت قیمة (ت) 
لصالح التصمیم الثاني ، أي أن  0.01إحصائیا عند مستوي 

ى فالتصمیم مع التطریز الیدو استخدام التطریز بغرز الكروشیة
الحداثة واألبتكار وأكثر تماشیا مع الموضة  الثاني كان أكثر فى

  لمالبس السھرة من التصمیم األول .
  ) الداللة بین متوسط درجات التصمیم األول والتصمیم الثالث  11جدول ( 

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
درجات  العینة المعیاري

 الداللة قیمة ( ت ) الحریة

 لصالح 0.05دال عند  2.336 199 200 2.021 24.111 ألولالتصمیم ا
 1.157 22.008 التصمیم الثالث التصمیم األول 

  
یتضح من الجدول وجود داللة معنویة بین التصمیم األول 

وھي قیمة دالة  2.336والتصمیم الثالث ، حیث كانت قیمة (ت) 
أن  لصالح التصمیم األول ، أي 0.05إحصائیا عند مستوي 

مع التطریز الیدوى فالتصمیم  استخدام التطریز بغرز الكروشیة
الحداثة واألبتكار وأكثر تماشیا مع الموضة  األول كان أكثر فى

  لمالبس السھرة من التصمیم الثالث .
  ) الداللة بین متوسط درجات التصمیم الثاني والتصمیم الثالث 12جدول (  

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
درجات  العینة يالمعیار

 الداللة قیمة ( ت ) الحریة
 لصالح 0.01دال عند  12.758 199 200 3.248 33.026 التصمیم الثاني

 1.157 22.008 التصمیم الثالث  التصمیم الثاني 
  

یتضح من الجدول وجود داللة معنویة بین التصمیم الثاني 
یمة دالة وھي ق 12.758والتصمیم الثالث ، حیث كانت قیمة (ت) 

لصالح التصمیم الثاني ، أي أن  0.01إحصائیا عند مستوي 
مع التطریز الیدوى فالتصمیم  استخدام التطریز بغرز الكروشیة

الحداثة واألبتكار وأكثرتماشیا مع الموضة  الثاني كان أكثر فى
  لمالبس السھرة من التصمیم الثالث .

 والشكل التالي یوضح ذلك :
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 مع ) یوضح الداللة بین التصمیمات الثالث المنفذة لمالبس السھرة باستخدام التطریز بغرز الكروشیة7شكل  (  

  وفقا ألراء المستھلكات التطریز الیدوى وبین الحداثة واألبتكار فى مالبس السھرة للسیدات
  

  ومن النتائج السابقة یتضح أن: 
ز بغرز الكروشیة مع أستخدام التطریز القیام بأستخدام تقنیة التطری

الیدوى على مالبس السھرة قد ساھم فى الحداثة واألبتكار فى 
مالبس السھرة والحصول على تصمیمات جدیدة وحدیثة, وقد اتفق 

م) فى أستثمار 2013-دراسة(نجالء محمدھذا مع ما توصلت إلیھ 

ة جدیدة,  اإلمكانات الجمالیة لفن الكروشیة في تقدیم أفكار تصمیمی
 ولقد اختلفت  الدراسة الحالیةعن الدراسة السابقة  فى التوظیف
(المنتج النھائى) حیث كان المنتج فى الدراسة السابقة عبارة عن 
معلقات تم أنتاجھا برؤیة معاصرة بینما الدراسة الحالیة المنتج 

  النھائى(مالبس السھرة).
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یمات الثالث المنفذة ) تحلیل التباین لمتوسط درجات التصم 13جدول ( 
مع التطریز الیدوى  الكروشیة لمالبس السھرة باستخدام التطریز بغرز

وبین االرتقاء بجمالیات مالبس السھرة للسیدات وفقا آلراء 
  المتخصصین

  االنحراف  المتوسط  
 3.324 28.775 التصمیم األول
 2.006 26.115 التصمیم الثاني
 4.359 35.014 التصمیم الثالث

  32.462  ة (ف)قیم
  0.01  الداللة

) تحلیل التباین لمتوسط درجات التصمیمات الثالث المنفذة  14جدول ( 
مع التطریز الیدوى  لمالبس السھرة باستخدام التطریز بغرز الكروشیة

وفقا ألراء  وبین األبتكار والحداثة فى مالبس السھرة للسیدات
  المستھلكات

  االنحراف  المتوسط  
 2.021 24.111 التصمیم األول
 3.248 33.026 التصمیم الثاني
 1.157 22.008 التصمیم الثالث

  42.448  قیمة (ف)
  0.01  الداللة

  :Discussion  المناقشة
بھذه  رحبوا قد والنسیج المالبس مجال فى أن المتخصصین یتضح
السھرة،  مالبس بجمالیات األرتقاء من التقنیة ھذه أحدثتھ لما الفكرة
التصمیمات  بین معنویة داللة وجود األحصائى التحلیل أظھر حیث

التطریز  مع بغرز الكروشیة (التطریز التقنیة بتلك المنفذة
وجاء  , السھرة لمالبس الجمالیة بالقیمة األرتقاء الیدوى)وبین

بغرز  تقنیة التطریز على أقبلن فقد المستھلكات مكمال لھذا رأى
 ھذه لما أحدثتھ السھرة سمالب فى الیدوى التطریز مع الكروشیة

وایضا التجدید فى  السھرة مالبس فى الحداثة واألبتكار من التقنیة
 داللة وجود األحصائى التحلیل شكل المودیالت المنفذة حیث أظھر

بغرز  التقنیھ (التطریز بتلك التصمیمات المنفذة بین معنویة
ث األبتكار والحداثة من حی التطریز الیدوى)وبین مع الكروشیة

السھرة بالنسبة لرأى  الحصول على تصمیمات جدیدة لمالبس
  المستھلكات.

   المرجع:
  م):التصمیم 2002( فتح الباب عبد الحلیم–أحمد حافظ رشدان

 دار المعارف.-عالم الكتب-الطبعةاألولى –فى الفن التشكیلى 
  م): إمكانیة 2009وآخرون (-أسالم عبد المنعم عبد هللا حسین

خواص الحریریة لألقمشة الصناعیة فى اثراء األستفادة من ال
- مجلة البحوث-القیم الجمالیة والفنیة فى مجال مكمالت المالبس

 ).3عدد (-)19مجلد (-جامعة المنوفیة-كلیة األقتصاد المنزلى
 ) م):قابلیة توظیف الخط العربى 2009إلھام نفیس سفیان

كخاصیة فنیة وكمدخل إلثراء جمالیات مالبس السھرة 
جامعة -مجلة بحوث التربیة النوعیة -)13مجلد (-اتللسید

 المنصورة.
 ) م): دراسة الحالة العملیة للفتیات 2011أمانى عبد المنعم السید

- الریفیات فى بعض قرى محافظتي االسكندریة والبحیرة
Journal of Agricultural and environmental 

sciences – ) أغسطس. -)2العدد (-)10مجلد 
 ) م) األستفادة من بعض الشعب 2011أمل عبد السمیع

زخرفى لفساتین المرجانبة للبحر األحمر فى إثراء التصمیم ال
جامعة  -)23العدد (-مجلة بحوث التربیة النوعیة -السھرة

 المنصورة.
 ) م): تصمیم األزیاء واألسس 2001إیھاب فاضل أبو موسى

الطبعة –العلمیة والفنیة المساھمة فى بناء برامج الحاسب اآللى 
 شبین الكوم. -دار الحسین - األولى

 م):اإلستفادة 2011رانیا نبیل زكى (-إیھاب فاضل أبو موسى
من تقنیات الحاسب المتعددة في تصمیم وطباعة بعض مالبس 

مجلة – السھرة سابقة التشكیل والمتأثرة بفن الخداع البصري
جامعة  - )2( العدد – )20( مجلد-كلیة األقتصاد المنزلى

 المنوفیة.
  ) دار أنس  -م) :األشغال الفنیة2005ثریا عبد الرسول

 القاھرة. -للطباعة
 ترجمة )-التصمیم أسس:(م ١٩٨٠ ) سكوت جیالم تروبر 

 عبد مراجعة -ابراھیم محمد الباقى عبد -یوسف محمد محمد
 .القاھرة -النھضة دار -الثانیة الطبعة -فھیم العزیز محمد

 )الطبعة -م):نظریات األبتكار فى التصمیم2002علیة عابدین
 القاھرة.-دار الفكر العربى–األولى 

 ) مكتبة بن سیناء -م) :فن كروشیة الفیلیة2007عنایات المھدى- 
 القاھرة.

 ) ھدیة فى الكروشیة 50م) :أكثر من 2008عنایات المھدى - 
 القاھرة. -دار المعارف

 )م): إثراء ألقیمة 2012غادة عبد الفتاح عبد الرحمن السید
الجمالیة لمالبس األطفال (المرحلة الوسطى) بإستخدام التقنیات 

ع -ة جامعة المنصور -مجلة بحوث التربیة النوعیة  -المختلفة
 م.2012یولیو   -26

 ) دار المستقبل -م) :فن الكروشیة2009غادة محمد سعید - 
 القاھرة.

 ) الھیئة المصریة العامة -م) :فن الكروشیة2009فتحیة غیث- 
 اھرة.الق

 مقدمة فى أسس التصمیم وتصنیع  م):2004( لطیفة محمد بارك
 المنصورة.-دار العلوم-الطبعة الخامسة-المالبس النسائیة

 م):تأثیر تقنیات التطریز اآللى 2009( لمیاء حسن على حسن
 -مجلة بحوث التربیة النوعیة -  على مظھریة أقمشة الساتان

 جامعة المنصورة.-)14العدد(
 فضیالت المراه السعودیة فى  م):ت2006غفارفدا(لیلى عبد ال

-مجلة كلیة األقتصاد المنزلى-مدینة الریاض لمالبس السھرة
 ).22العدد(- جامعة حلوان

 الطبعة -م):األكسسوار2004( غادة رمضان -لین شبارود
 القاھرة.- الدار العربیة للعلوم-الرابعة

 دار -القیم الجمالیة- م)1984( محمد عبد العزیز نظمى
 لمعارف.ا
 ) األنجلو  -م) :الكروشیة فى عمل الدیكور2008نادیة إبراھیم

 القاھرة. -المصرى
 مكمالت المالبس واألكسسوارمن األناقة  م):2001( نادیة خلیل

 القاھرة.-دار الفكر العربى –الطبعة الثانیة -والجمال
 ) المركز العربى  -م) :أنواع غرز الكروشیة2009نانسى شرف

  القاھرة. -للنشر
 )مؤسسة الشرق -الفن والتوافق الجمالى م):1984نبیل الحسینى

 األردن.-عمان-للعالقات العامة
 لموضة وفن أختیار الملبس  م):1998( نجاة سالم باوزیر

 م. 1998-دار الفكر العربى- المناسب
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 م):الموضة وفن اختیار الملبس2002( نجاة سالم باوزیر- 
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