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  :Keywordsكلمات دالة      :Abstractملخص البحث 
یلة   بعض وس ذھا ال عرفت البشریة الحلي من قدیم الزمان، ولم تستخدم الحلى في التزین فحسب بل اتخ

د ل ولی ة والتجم ن الزین ث ع ھ  لجلب الخیر وطرد الشر ولم یكن البح ًا عرفت یئ ان ش ل ك ذا، ب عصرنا ھ
البشریة بفطرتھا من قدیم الزمان، وتجلى ذلك في اتخاذ أسنان الحیوانات، وعظامھا، وقشر بیض النعام، 
ة  ذھب والفض وغات ال ذت مص انیة اتخ اة اإلنس اء الحی ع ارتق ة، وم ة للزین ا  حلی داف، وغیرھ واألص

الیة عند المرأة في مجتمعاتنا العربیة تلبسھا المرأة  في واألحجار الكریمة حلیا للتزین، واحتلت مكانة ع
تلزمات  ض مس ن بع تفادة م ة االس ى محاول ان إل ع الباحثت ذا دف ل ھ ة، ك بات المختلف راس والمناس األع

سوستة)، في محاولة للخروج عن   -كباسین  -بوبینة مكوك  -مشبك  المالبس و الحیاكة و ھي (دبابیس
تخدام تصمیم وتنفیذ الحلى  ة في مجالالمألوف، وفتح  أفاق جدید ق اس لتنمیة االبتكار واإلبداع عن طری

لالستفادة منھا فى  خامات غیر تقلیدیة في ھذا المجال تتمیز بالعدید من االمكانات التشكیلیة، في محاولة
التعرف على الصیاغات  وقد أجریت الدراسة بھدف وضع أفكار لتصمیمات متعددة ألشكال من الحلى.

ى، ال ن الحل ال ف ي مج ا ف تفادة منھ ة االس ة، وكیفی س والحیاك تلزمات المالب راح وتشكیلیة لبعض مس اقت
ك  ألوف وذل ن الم ة للخروج ع ي محاول ة، ف س والحیاك تلزمات المالب ض مس ن بع ى م میمات للحل تص

ى ن الحل ال ف ي مج ار ف داع واالبتك ة االب ة لتنمی ر تقلیدی ات غی تخدام خام اح باس دى نج اس م ، و قی
تھلكین.ا ین والمس ر المتخصص ة نظ ن وجھ ذة م میمات المنف نھج لتص ث الم ع البح ع  واتب في م الوص

داف، ق األھ ث وتحقی اؤالت البح ي تس ة عل ذ  التطبیق، وذلك لمالئمتھ لھذا البحث ولإلجاب م تنفی ث ت حی
عدة استبیانان وتحلیل إحصائي لقیاس  واشتملت الدراسة على ) تصمیما للتحقق من أھداف البحث.22(

محاور للتصمیمات المقترحة، و التي تم تنفیذھا وعرضھا على مجموعة من المتخصصین والمستھلكین 
ى لإلبداء برأیھم. ة إل تلزمات  وتوصلت الدراس بعض مس كیلیة  ل یاغات التش ن الص تفادة م ة االس امكانی

ات االھ  وتوصى الدراسة باالتي: .المالبس والحیاكة في عمل رؤیة تشكیلیة لفن الحلى تمام بعمل دراس
ى. ن الحل ال ف تخدام  للتعرف على طبیعة المجاالت الفنیة التي یمكن االستفادة منھا في مج ب باس التجری

ى. تخدام الحل ذ واس س   الخامات المختلفة التي تتوافق مع تنفی م المالب الب قس ة لط رامج تدریبی داد ب إع
میمھ. الیب تص س وأس ة أس ى، ودراس ن الحل ال ف ي مج یج ف راء  والنس ى اث ة عل جیع األسر المنتج تش

وق  ي س ا ف تفادة منھ ة، واالس ر تقلیدی ات غی ى بخام ن الحل ة م كال مختلف ذ أش الصناعات الصغیرة بتنفی
    العمل بما یخدم المشروعات الصغیرة.
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   Introduction:مقدمة
ان الحلى اضافات تزین مواضع معینة من الجسم وتكمل لباسھ    

إلظھار المكانة االجتماعیة، أو لتأكید االنتماء أو لمجرد التحسین  
رین، وإضفاء الجمال والبھجة والتمیز من مظھر اإلنسان لدى األخ

على الشخص الذى یرتدیھ، وخاصة في األفراح والمناسبات التي 
-2000-لیلى صالح ومنى حافظیلتمس فیھا الناس سببا للزینة. (

263(  
و یعتبر فن الحلى من المشغوالت التي یلعب الشكل فیھا دورا 

فنان على أساس ھاما، حیث یرتبط اتخاذ قرار بناء الشكل بالنسبة لل
التأثیر الجمالي للحلى، وھذا ال یعنى اھمال عناصر التصمیم 
األخرى والتي لھا دور مھم أیضا في نجاح التصمیم من عدمھ، 
وھنا یمكن القول ان الحلى بوجھ عام یخضع لمجموعة عوامل 
تؤثر فیھ وتعطى لھ األھمیة بالنسبة لعناصر التصمیم األخرى مثل 

جوانب االقتصادیة ،وكذا العوامل اإلنسانیة عناصر التقنیة، وال
  )458 - 2012- السید مزروعلالستخدام. (

المرتبط بالموضة من الفنون التي شاعت فیھا الحلى كما أن فن  
أشكال ومعالجات جدیدة لمسایرة االبتكارات والموضة  والتغیر 
السریع في تصمیم المالبس, وقد كان ذلك في نھایة القرن الماضي 

 -Claudia prpiras- B Roetzel) .ة القرن الحاليوبدای
2002-200)  

وتلعب الخامات المساعدة من مستلزمات المالبس والحیاكة دورا 

بالغ األھمیة في نجاح صناعة المالبس عالوة على الخیوط 
واألقمشة الخاصة، والتي لھا تأثیر بالغ األھمیة على معدالت 

فضال على أنھا تضیف  االنتاج داخل المصانع، وكذلك التكلفة
لمسات جمالیة على المالبس المنتجة ،وتؤثر في جذب العمالء تبعا 

  )169 - 1998-ألذواقھم. (ماجدة ماضى
و للخامات دورا ھاما في توجیھ العملیة التصمیمیة، حیث یتضح 
للمصمم ماھیة الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة للخامات فیعمل على 

میم منتجات ممیزة و مبتكره، فاالھتمام كیفیة االستفادة منھا في تص
بدور الخامات كمحور أساسي في التصمیم یضع المصمم امام 
مشكلھ تطبیقیة وھى كیفیة الوصول الى أسلوب تقنى یتناسب مع 

  )72-1996-خواص الخامة.(رجب عمیش 
االستفادة من بعض مستلزمات كل ھذا دفع الباحثتان إلى محاولة 

لفن الحلى في عمل رؤیة تشكیلیة جدیدة المالبس والحیاكة، في 
محاولة للخروج عن المألوف، وفتح افاق جدیدة في ھذا المجال 
لتنمیة االبتكار واالبداع، وتنوع االفكار التصمیمیة عن طریق 
استخدام خامات غیر تقلیدیة تتمیز بالعدید من االمكانات التشكیلیة، 

فن من السوست ) ان ابتكار 87-1999-فكما ذكرت (نادیة خلیل 
مثال یعتبر تجربة متمیزة، تعطى للمبتكر فرصة التجریب الحر 
لخیالھ وإبداعھ ، ویمكن توظیف االنواع المختلفة من سوست 
 المالبس في صنع نماذج متعددة للمكمالت، أو تولیفھا مع خامات
أخرى إلنتاج أشكال متنوعة تعكس ضوءا من كل زاویة ، 

ظل وضوء یعزفان على سطح فاتجاھات السوست ینتج عنھا 
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  المنتج، فتؤثر على ادراك الرائى ورؤیتھ للعمل الفنى.
  :Statement of the problemمشكلة البحث  

وعلى ضوء ذلك یمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤالت 
  اآلتیة:

بعض  -1 كیلیة  ل یاغات التش ن الص تفادة م ة االس ا امكانی م
ة ل رؤی ي عم ة ف س والحیاك تلزمات المالب ن  مس كیلیة لف تش

  الحلى؟ 
تلزمات  -2 ض مس ن بع ى م میمات للحل راح تص ة اقت ا امكانی م

 المالبس والحیاكة؟
 ما التقنیات المطلوبة لتنفیذ الحلى المقترحة؟ -3
روع  -4 ذ كمش ى للتنفی ادیة للحل رة اقتص دیم فك ة تق ا امكانی م

 صغیر؟
 : Objectiveھدف البحث  

المالبس التعرف على الصیاغات التشكیلیة لبعض مستلزمات  -1
 ، وكیفیة االستفادة منھا في مجال فن الحلى.

س  -2 تلزمات المالب ض مس ن بع ى م میمات للحل راح تص اقت
 والحیاكة.

الخروج عن المألوف، وذلك باستخدام خامات غیر  السعى الى -3
 تقلیدیة لتنمیة االبداع واالبتكار في مجال فن الحلى.

تلزمات  -4 ض مس تخدام بع ار باس ي االبتك ة ف جیع الرغب تش
المالبس والحیاكة لتصمیم ، وتنفیذ الحلى مما یساھم في تنفیذ 

 المشروعات الصغیرة.
ین -5 تطالع اراء المتخصص تھلكات و اس میمات  المس ي التص ف

 المقترحة.
  : Significanceأھمیة البحث 

تلزمات  -1 بعض مس تخدامیة ل اق ورؤى اس ث اف یح البح یت
كیلیة  ف ا التش تثمار امكاناتھ ة واس اج المالبس والحیاك ي انت

  تصمیمات لفن الحلى.
ر  -2 ات غی تخدام خام ق اس ن طری تحقیق قیم جمالیة ونفعیة ع

 تقلیدیة لتصمیم وتنفیذ الحلى.
ى  -3 ممي الحل تخدامفتح باب التجریب لمص ر  الس ات غی خام

 تقلیدیة في مجال فن الحلى.
ن  -4 ة یمك كیلیة حدیث ة تش درا لرؤی ة مص ل الدراس د تمث ق

 وتنفیذ الحلى.االستفادة منھا في مجال تصمیم 
 المساھمة في عمل مشروعات صغیرة. -5

  :  Hypothesis البحث فروض
ادة  -1 تجابات الس ین اس ائیة ب ة إحص روق ذات دالل د ف " توج

ق  ي تحق ى ف رة للحل میمات المبتك ى التص ین عل المتخصص
 الجوانب التقنیة وعناصر وأسس التصمیم والقیم االبتكاریة".

تلزمات المال -2 ن مس تفادة م ن االس ار " یمك ة البتك س والحیاك ب
 تصمیمات للحلى (من وجھة نظر السادة المتخصصین). 

تھلكین  -3 " توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات المس
س  ق عناصر وأس ي تحق ى ف على التصمیمات المقترحة للحل

 التصمیم والقیم االبتكاریة والجوانب التقنیة ".
س وال -4 تلزمات المالب ن مس تفادة م ن االس ار " یمك ة البتك حیاك

 تصمیمات للحلى (من وجھة نظر المستھلكین)".
  :Methodology منھج البحث 

ذا  ھ لھ ك لمالئمت ق، وذل یتبع ھذا البحث المنھج الوصفي مع التطبی
  البحث ولإلجابة على تساؤالت البحث وتحقیق األھداف.

 أدوات البحث:
  ري ب النظ ي الجان ا ف تعانة بھ ة لالس ائل العلمی ب والرس الكت

  للبحث.
 .أدوات التنفیذ المستخدمة في الجانب العملي للبحث  
 .استبیان لمعرفة اراء المتخصصین في التصمیمات المقترحة  

 .استبیان لمعرفة اراء المستھلكین في التصمیمات المقترحة 
 .استخدام التحلیل اإلحصائي المناسب لتحلیل النتائج  
  عینة البحث: -1

  اشتملت عینة البحث على اآلتي:    
ددھم ( -1 ون: وع ة 11المتخصص اء ھیئ ادة أعض م الس ) وھ

التدریس بكلیة االقتصاد المنزلي قسم المالبس والنسیج جامعة 
اه  م تج ى آرائھ رف عل اظرة  للتع ات المن ر والكلی االزھ

  التصمیمات المقترحة.
ددھم ( -2 تھلكین: وع ن 15المس ع م راد المجتم م أف د بھ ) ویقص

  میمات المقترحة.النساء للتعرف على آرائھم تجاه التص
 :  Terminology البحث مصطلحات

  :تصمیمDesign 
ھو تركیب مجموعة من العناصر المختلفة مع بعضھا البعض 
ة  ة جمالی ق قیم المرتبطة في ذات الوقت بشكل متجانس؛ لتحق

ى د الراض اء عب ودة ،وف ز ج میم.(عبد العزی -2006-للتص
ي خطوطھ ومس267 احاتھ )، وھو الكیان المبتكر والمتجدد ف

رجم  مم أن یت اول المص ي یح ة، والت ھ المتنوع ة وخامات اللونی
تحدث و  میم مس ى تص ي إل وین  الفن من خاللھا  عناصر التك
رى  ة . (یس كیلیة رائع ورة تش ع بص روف الواق ایش لظ مع

  ). 15-م2014 -معوض
 الحلى : Ornaments  

ا  ت حلی رأة: لبس ت الم ا وحلی ا یزینھ ا حلی ل لھ رأة: جع ا الم حلی
وغ وتحل ن مص ھ م زین ب ا ی ى: م ھ، والحل ت ب الحلى: تزین ت ب

  )150-1998 -المعدنیات أو الحجارة.(كرم البستاني واخرون
ي  ادن أخرى للتحل ن مع ذھب أو الفضة أو م ن ال نع م ا ص وھو م
ة  ب الوظیف والتزین بھ، أو الستخدامھ في أغراض وظیفیة الى جان

  الجمالیة.
  :مستلزمات المالبس والحیاكة Accessories 

ناعات  یطة أو الص واد الوس ویطلق علیھا مستلزمات االنتاج أو الم
ى دة ماض س (ماج ناعة المالب ي ص ة ف د 171-1998-المغذی )، وق

ة  س والحیاك استخدم الباحثتان في ھذا البحث من مستلزمات المالب
  (سحاب) سوستة).  -كباسین  -بوبینة مكوك  -(دبابیس مشبك 

  الدراسات السابقة:
ن وھناك الع ت ف ىادید من الدراسات السابقة التي تناول ل لحل ، مث

ات  م)2010-(یسري معوض  دراسة ي طالب ى وع والتي ھدفت ال
ر  عب غی ة للش وان والمنوفی امعتي حل ي بج اد المنزل ة االقتص كلی

س  الت المالب وار”المتخصصة في المالبس باختیار مكم ” اإلكسس
الي، و دراس ذوق الجم ة ال ي وتنمی س الفن ع الح امى ة (ورف س

 عناصر من اإلفادة) و التي ھدفت الى 2011-محروس، واخرون 
راء في كالطائر، بنا المحیطة الطبیعة االت إث ة المج ددة الفنی  المتع

ال وخاصة غال مج ي أش دوح  ودراسة الحل ادة مم م) 2015 –(غ
وز والعناصر  ي الرم وء عل اء الض ا الق م نتائجھ والتي كان من اھ

ة الزخرفیة بمكمالت الزي ا ة وفنی لھندیة ،وما تحملھ من قیم تعبیری
ة، ودراسة  غولة الفنی م ودالالتھا الرمزیة إلثراء المش ھ جاس -(ھب

والتي ھدفت الى  ابراز اھمیة دور االكسسوار الممزوج  م)2016
ة  ة ، ودراس ینما العربی ي الس ة ف ینمائیة التاریخی ال الس ي االعم ف

ھ والتي ھدفت إ م)2017-(الشیماء عبد الباسط  ى ضرورة توجی ل
د  ي المسرح، والب تخدمة ف ة المس ي المعدنی العنایة إلى دراسة الحل
ا  دف ایض ا یھ یة مسرحیة, كم اء لكل شخص وان تتناسب مع األزی
ذه  ف ھ ن توظی ي یمك دة لك میمیة جدی ول تص ى حل الى الوصول ال
ة  رحیة، و دراس اء المس ع األزی تالءم م اظر ت ي من میمات ف التص

ي   ) م2017 -ریھام عمران( دفت ال ة والتي ھ ى خزفی میم حل تص
زاحم  ط ت یتنا وس ا وخصوص ن ھویتن ر ع المي یعب ابع إس بط

د المنتجات الواردة الینا من الخارج، ودراسة ماء أحم ) 2018-(س
ات،  میم المنتج ي تص ة ف ة الوطنی یل الھوی ى تأص دفت ال ي ھ والت
زا  د كن وذلك عن طریق االستفادة من الموروثات الشعبیة والتي تع

ى ، ودراسة م ن مصادر االستلھام، وخاصة في مجال تصمیم الحل
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ى  )2018 -بتال بن عید بنت نورة( ى التعرف عل دفت ال ي ھ والت
ن دور  ف ع اد، والكش ي األبع ي ثالث میم الرقم رامج التص ور ب تط

  برامج التصمیم الرقمي ثالثي األبعاد في تصمیم الحلى. 
تلزمات المالب ت مس ي تناول ات الت ا الدراس ةأم ل  س والحیاك مث

ة ي دراس دة ماض ى م) 1988-(ماج رف عل ى التع دفت ال ي ھ والت
ناعة  ي ص اج ف ودة االنت ى ج ة عل اعدة المختلف ات المس تأثیر الخام
ھ  ي تواج كالت الت ى المش رف عل ى التع افة ال س، باإلض المالب
ى  ات ال تعط ن الخام واع م تعمال ان ى اس رغمھم عل ین وت المنتج

ودة الم ة الج لعة المنتج ض الس ى خف ؤدى ال الي ت ة ، وبالت طلوب
ديالعائدات المنتظرة وتقلیل كمیة المبیعات ،ودراسة   -(بوسي حم

ي  )م2008 ة ف ارة االلكترونی ة دور التج ى معرف دفت ال ي ھ والت
تلزماتھا،  اھزة ومس س الج ن المالب ادرات مصر م زیادة معدل ص

ة ي ودراس د الملیج ع  م)2010 -(محم ى وض دفت ال ي ھ والت
فات فن ات، مواص ر، بطان وط ، زرای اج (خی تلزمات اإلنت ة لمس ی

وات  باط الق ت ض حشوات) المالبس العسكریة بالتطبیق على جاكی
والتي ھدفت الي معرفة  م)2013-(رحاب محمد ، و دراسة الجویة

ناعات  ال الص ي مج اج ف تلزمات االنت انواع الخامات الخاصة بمس
ي تو عوبات الت اكل والص م المش ل الھ ة وتحلی غیل الجلدی ھ تش اج

  مستلزمات االنتاج في مجال الصناعات الجلدیة.
 Theoretical Frameworkطار النظرى اال

ى خرزات  ور عل م العث ث ت ة حی انتجت الحلى منذ العصور البدائی
ون  وأساور وخواتم ودالیات بأشكال بسیطة مصنوعة من حجر مل
رق  ى وط ات الحل ت خام ین، وتنوع اج والط م والع ن العظ أو م

ن تصنیعھ د م ا العدی ت فیھ ة ودخل ارات المختلف دار الحض ا على م
ى  تخدمت الحل د اس ا، وق ر جمالھ ي تظھ ة الت ر الزخرفی العناص

ران  ة.(ریھام عم ة المحیط ن البیئ كالھا م نیعھا واش ات تص -خام
د. )2017-1 ا احم ى 2-2012-وتؤكد (مرفت عیاش ،مھ ) أن الحل

أنھا طالسم سحریة قد بدأت في استعماالتھا األولى قدیما بمعتقدات 
تحمى من یلبسھا من الشر والحسد، إضافة أن الزینة عند المرأة لھا 
ام  كل ع ع بش ا للمجتم ار جمالھ ي إظھ ة ف دوافع أخرى أھمھا مبالغ

  وللرجل بشكل خاص.
ى ،  واستخدم المصري القدیم الزجاج كعنصر ھام في صناعة الحل

ى  ع الحل تخدمھ فقدمھ تارة كمفرد تشكیلي مستقل لتشكیل قط ،أو اس
ذھب  رى كال ات أخ ع خام ة م ة متداخل ع تكمیلی عات وقط كمرص
اجر  د، وھ ان محم ة (ایم بھ كریم ار الش واألحجار الكریمة واألحج

عید  ة . )107-2018-س رتبط بطبیع ى ی ناعة الحل ن ص د أن ف ونج
ع  ة للمجتم ات المختلف أثیر الثقاف د ت المجتمع المصري، وبالطبع یمت

ھا ورموزھا ولكنھا تتفق في انھا تحمل المصري على الحلى ومعانی
العدید من السمات المصریة، ویرتبط المصاغ بالمرأة، التي تھتم بھ 

د ماء أحم الدات، ومعاصم.(س واتم، و ق ن خ ا م ي زینتھ  -2018-ف
د بنت نورةوتؤكد (. )309 ن عی ال ب میم 133-2018 -بت ) أن تص

األخرى،  ا ب ل منھ ن الحلى عملیة متعددة المراحل ترتبط ك ة م بدای
د  ى ، ویع ادي للحل ل الم ر التمثی ذى یعتب ي ال عمل النموذج األساس
ى  ول ال ھ للوص ن تخطی اإلصدار األول للتصمیم المقترح، وال یمك
المنتج النھائي، وعلى الرغم من أن مجال الحلى یحتاج الى الطرق 
ین  دمج ب ى  ال ا إل ھ بحاجة أیض میم ،إال أن التقلیدیة في عملیة التص

ممي أسالیب ال تصمیم الحدیثة، والتقنیات المتقدمة حتى یتسنى لمص
  الحلى ودارسیھ تنمیة القدرة التنافسیة لدیھم.

وبنظرة تحلیلیة لمشغوالت الحلى وبخاصة متعددة الخامات نجد أن 
الفنان قد وظف كثیرا من طرق االداء التي یحقق من خاللھا تمثیال 

بعض الطرق التقلیدیة   للبعد الثالث االیھامي أو الحقیقي, من خالل
مثل المنظور الخطي والظل والنور والتدرج الملمسي ولكن في 
صیاغات جدیدة، وبذلك یخلق تغیرات تشكیلیة متضادة تحقق معان 

  )458-2012 –(السید مزروع .جدیدة لفن الحلى
ان الوظیفة األساسیة للحلى ھي إعطاء الشعور بالتمیز والجمال 

الھدف األساسي لمصممي الحلى ھو ،ومع تطور الخامات أصبح 
ابتكار حلى تحقق شعور باإلثارة والمتعة البصریة، ویعتبر تصمیم 
الحلى من أھم المجاالت التي ترتبط بمفاھیم  متنوعة فیما یتعلق 

  )103-2019-أنور فؤاد بالنواحي الفنیة والتصمیمیة . (أمیٌرة
ألخیرة وقد شھد مجال تشكیل الحلى تقدما كبیرا في السنوات ا

،ولعبت التكنولوجیا الحدیثة دورا كبیرا فى تطویر التقنیات 
والخامات التي تعد  مصدرا ھاما إلثارة ابداعات مصمم الحلى، 

  )17-2018-وتنمیة أفكاره االبتكاریة.(أحمد صبرى
ویتجھ العدید من الباحثین الى استخدام خامات غیر تقلیدیة والى 

مثل استخدام فن الحلى، عمل امكانات تشكیلیة مستحدثة في 
بما یتفق مع وجھھ النظر ممیزات فن الكوالج وتأثیره التقني 

التجریدیة والتعبیریة لعمل امكانات تشكیلیة مستحدثة في فن الحلى 
)، 2012 -وبما یتمشى مع روح العصر والحداثة. (السید مزروع

واالستفادة من تقنیة الخزف البسیطة مثل الدیكاالت لتصمیم حلى 
فیة بطابع إسالمي یعبر عن ھویتنا وخصوصیتنا وسط تزاحم خز

)، 2017-المنتجات الواردة الینا من الخارج (ریھام عمران 
وتوظیف الرنوك المعدنیة في إطارات السیارات بأشكالھا وأنواعھا 
المختلفة في ابتكار تصمیمات مكمالت مالبس مستحدثة ومنھا 

ى تواكب التحوالت التي بعض أنواع من الحلى، واالرتقاء بھا حت
- یشھدھا العصر ویستجیب لتطور أذواق المستھلكین.(وھاد سمیر

2016(  
  :مستلزمات المالبس و الحیاكة

ان بعض الخامات المساعدة المستخدمة في صناعة المالبس محلیة 
الصنع ،حیث ال تتمتع بدرجة عالیة من الجودة ، مما یؤثر في 

یوجد اھتمام أكبر بالمالبس الشكل العام للمنتج الملبسي، كما 
المنتجة للتصدیر عن المنتجة للتوزیع المحلى من حیث الخامات 
المساعدة ولوازم اإلنتاج، وتتساوى أھمیة الخامات المساعدة في 
صناعة المالبس مع أھمیة الخامات األصلیة في إنتاج المالبس 

  )178 -1998-التي اعدت للتصدیر. ( ماجدة ماضى
التقنیات المناسبة للمواد أحد المدخالت المؤثرة في و یعتبر اختیار 

أداء وشكل المنتجات، حیث یتم استخدام أدوات مناسبة لخواص 
الخامات ، مما یؤثر على عملیة نجاح المنتج، ویسھم في رفع 

-1996-القیمة االنتاجیة ویحقق الكثیر من الفائدة (رجب عمیش 
امھ من مستلزمات وستقوم الباحثتان في عرض ما تم استخد. )73

  المالبس والحیاكة في ھذا البحث وھى:
من الزینة التي یمكن  قطعھي عبارة عن ازرار متنقلة، و الدبابیس

وضعھا في اي مكان، علي الكتف، الیاقة أو الخصر، فلكل نوع من 
الدبابیس معناه الخاص من الدبوس الالصق أو دبوس التنورة 

لحلیة المتدلیة من الدبوس االسكتلندیة والمشبك المستدیر أو ا
وتشمل المراحل االھم في ھذا القرن التي برز فیھا الدبوس 
االربعینات، كما أدخل عنصر البالستیك الذي اضفي لمسة مرحة، 
وأیضا مطلع الستینات عندما طابق الدبوس العقد، بخالف المشبك، 
فالدبوس لھ ھدف مفید، انھ یستعمل لتثبیت القبعة والشعر وربطة 

  عنق ولتزیینھا أیضا.ال

  
  دبابیس مشبك )1صورة رقم (

https://ar.wikipedia.org/wiki/دبوس_مشبك 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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فھو دبوس مھم یشكل جزءا من الملبس أو طاقم الحلي  اما المشبك

في القرن التاسع عشر، والذي كان یشمل عقدا وخاتما واقراطا 
كن واساور ومشبكا واحیانا یكون زینة للراس من الجواھر، ل

المشبك اكتسب بین أیادي كبار مصممي المجوھرات في القرن 
-العشرین شخصیتھ وتصامیمھ الممیزة ( لینة شابارو، غادة یموت

1999-25،26(  
ان( وس أم بك أو دب وس مش ة) دب و  (Safety Pin ): باإلنجلیزی ھ

ً عن العادي، وذلك بسبب  الدبوس دبوس مالبس یتمیز بكونھ مختلفا
ة ة معدنی ون حلق ھ یك د غلق ال، فعن ق و اإلقف ي الغل یطة ف  آلیتھ البس

ى ال  ادة حت ھ الح ة نھایت ً بتغطی ا بك أیض وس المش مغلقة، ویتمیز دب
  )1یؤذي الجسم في أثناء وضعھ على المالبس. صورة رقم (

(https://ar.wikipedia.org/wiki/دبوس_مشبك) 

وھى إحدى وسائل التثبیت المستخدمة مع الفتحات المختلفة، حیث 
كون من جزئین یتم تثبیتھ على القماش باستخدام الخیط، وھى تت

األول لھ بروز كروى، واالخر مجوف، ومنھا المعدني أو 
البالستیكي وأخر شفاف، ویتم اختیار النوع المالئم للقماش 

) وفي ھذا البحث تم 199 - 2012-المستخدم. (زینب عبد الحفیظ
  استخدام النوع المعدني.

لف أو بوبینة الخیط: ھو بكرة معدنیة أو بالستیكیة ی بوبینة المكوك
علیھا الخیط ویدخل في جزء معدني آخر یسمى الحافظة أو بیت 
المكوك. وقد یكون مثبتا فى مكانة في الماكینة أو منفصال حسب 

 –نوعھا وقد یكون بیت الماكوك جانبیا أو علویا. ( ھبھ أحمد 
  ) 3) وھو احد اجزاء جسم ماكینة الحیاكة. صورة رقم (55 -2011

)www.mti.gov.eg/Arabic/ResearchesAndInnovations( 

: محرك ذو كبّاسین الكباسین )2صورة رقم (
 double-piston engine متضادین [تقنیة]

(https://www.alibaba.com/countrysea
rch/CN/sealing-button.html) 

 

 
  ینة المكوكبوب )3صورة رقم (

www.mti.gov.eg/Arabic/Researches
AndInnovations 

  

 
تستخدم للزینة خاصة عندما یكون لونھا مختلفا 

  عن الزى.
 )  السوستة (السحاب)4صورة رقم (

www.mti.gov.eg/Arabic/Researches
AndInnovations  

   :السوستة (السحاب)
ن ین م م قطعت ن أجل ض تعمل م ن أداة تس ارة ع اش عب كل  القم بش

ي تعمل ف ا تس ً م ا ت، وغالب س مؤق ب المالب ي  ةواألمتع والحقائ وف
ام رى، ق ات األخ ن التطبیق د م ب العدی ون وتكوم إختراع  جودس ب

، ثّم حّسنھ المخترع 1891 لزمام المنزلق في الوالیات المتحدة سنةا
ویدي ندباك الس دون ص نة جی ورة  .1914 س م ص ) 4(رق

)https://ar.wikipedia.org/wiki(  
) أن السوست من المثبتات التي لھا  68-2018-وتؤكد (ھناء حامد 
كل أھمیة زخرفیة بج بحت ذات ش د أص ة ، وق ا الوظیفی انب اھمیتھ

ن  ة م رة منتج واع كثی وم أن د الی زى ، ویوج میم ال ي تص ز ف ممی
  خامات وأوزان وألوان مختلفة.

 فمنھا ما یصنع من البالستیك، أو المعادن بأطوال مختلفة، وقد 
  )1التطبیقات العملیة: جدول رقم (

ذ ( ان بتنفی ت الباحثت كال مخ22قام میم ألش ى ) تص ن الحل ة م تلف
دبابیس مشبك باستخدام بعض مستلزمات المالبس والحیاكة وھى (

وك  - ین  -بوبینة مك تة)  –كباس الي (سحاب ) سوس دول الت ، والج
ى  یف الحل ح توص تخدمة  –یوض ات المس واالدوات  -والخام

مع وضع صور لخطوات التنفیذ كما  -وتقنیات التنفیذ  -المستخدمة 
ضافة الى  تصمیم استبیانان، وذلك للتعرف )، باإل1فى جدول رقم(

ة.  میمات المقترح ي التص تھلكین ف ین والمس ى أراء المتخصص عل
  )2)، (1ملحق رقم (

  لعرض التطبیقات العملیة )1جدول رقم (
    القطعة االولي:  1حلى رقم 
  .الدبابیس المطعمة بالخرز من عقد  الحلى: توصیف

  قفالت. –حلقات  –خرز ملون احمر وشفاف  –دبایبس مشبك صغیرة الحجم  –سلسة من النحاس   الخامات المستخدمة:
  الزردیة. –البنسة   االدوات المستخدمة:

تملئ الدبابیس بالخرز، مع وضع الحلقات في السلسلة و استخدام الزردیة لفتح وغلق الحلقات   تقنیات التنفیذ:
  وتركیب القفل في نھایة العقد.

  خطوات التنفیذ بالصور:

  
    )أ(

  
  (ب)

  

  
  (جـ)

  
  (د)

https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.mti.gov.eg/Arabic/ResearchesAndInnovations(
https://www.alibaba.com/countrysea
http://www.mti.gov.eg/Arabic/Researches
http://www.mti.gov.eg/Arabic/Researches
https://ar.wikipedia.org/wiki(
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  القطعة الثانیة:  
  (قرط) حلق من الدبابیس المطعمة بالخرز. :الحلى توصیف

م  –سلسة من النحاس   الخامات المستخدمة: غیرة الحج فاف  –دبابیس مشبك ص ون احمر وش ات  –خرز مل ة  –حلق علیق
  الحلق.

  الزردیة. –البنسة   االدوات المستخدمة:
  تقنیات التنفیذ:

  
تملئ الدبابیس بالخرز، مع وضع الحلقات في السلسلة، واستخدام البنسة و الزردیة لفتح وغلق  -1

  الحلقات وتركیب علیقة الحلق.
  التنفیذ بالصور: خطوات

  
  (ھـ)

  
  (و)

  

  
    (ز)

  (حـ)

  

 
  ) 1(الشكل النھائى) حلي رقم (

  )5صورة رقم (
  )2حلي رقم (  

  مطعمة بالخرز.الدبابیس ال من عقد  الحلى: توصیف
خرز  –دبابیس ذات احجام مختلفة   –حلقات  معدنیة صغیرة الحجم  –حلقات معدنیة كبیرة الحجم   الخامات المستخدمة:

  قفاالت. –ملون اخضر وابیض 
  الزردیة. –البنسة   االدوات المستخدمة: 

  تقنیات التنفیذ:
  

رة الحجم لتكون منتصف العقد األساسي، تملئ الدبابیس بالخرز، ثم توضع الدبابیس في الحلقات كبی
وتستكمل باقي الحلقات بدون دبابیس، مع الربط بین الحلقات الكبیرة بحلقات صغیرة واستخدام 

  البنسة و الزردیة لفتح وغلق الحلقات وتركیب القفل في نھایة العقد.
  خطوات التنفیذ بالصور:

  
  (أ)

  
  (ب)

  

 
  )2(الشكل النھائى) حلي رقم (

 )6رقم ( صورة
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 ) 3حلي رقم(  

 ) 4حلي رقم(  
  اسورة من دبابیس مشبك واللؤلؤ الفضي وخرزات تركوازیھ اللون.  توصف الحلى:

  .دبابیس مشبك فضیة، خرز فضي، خرزات صغیرة تركواز، استیك، محبس فضي  الخامات المستخدمة:
 .بنسة، والعة االدوات المستخدمة:

ي تلضم ال  تقنیات التنفیذ: دبابیس في االستیك  بالتبادل بحیث یكون واحد معدول والثاني مقلوب ،مع وضع خرز فض
تخدام  ن الطرفین، و اس دني م بس المع ي المح تیك  ف بعد كل دبوس ،وإلنھاء العقد یتم ربط نھایة االس

  البنسة لتركیب المحبس واستخدام الوالعة لتنظیف نھایة االستیك.
  خطوات التنفیذ بالصور:

  
  أ)( 

  
  (ب) 

  
  (جـ) 

  
  )4(الشكل النھائى) حلي رقم ( 

  )8صورة رقم (

 توصیف الحلي: عقد دائري عریض من دبابیس مشبك فضیة اللون.
 الخامات المستخدمة: .قفاالت  -قیطان  - احجار ملونة  -دبابیس مشبك 

 االدوات المستخدمة: ابرة كانفا.  - والعة  –مقص  -بنسة 
ستخدام االبرة لتمریر القیطان داخل یقسم القیطان نصفین، ثم یملئ النصفین بالدبابیس من أسفل ،مع ا

الحجر الملون وربط طرفي القیطان واستخدام الوالعة لحمایة اطراف القیطان من التنسیل، مع 
 استخدام البنسة لتركیب القفل في نھایة العقد.

 تقنیات التنفیذ:
 

 
  (ب) 

 
  (أ) 

خطوات التنفیذ بالصور 
:  

 
  (د) 

  
  (جـ) 

  
  )3لي رقم ((الشكل النھائى)  ح 

  )7صورة رقم (

  
  (ھـ)
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 ) 5حلى رقم(  
  كولیھ دائري حول الرقبة من دبابیس المشبك، ویتم تشكیلھ عن طریق السلك المعدني.  توصیف الحلى:

أو خیط "صنارة  دبابیس مشبك مقاسین (وسط، وصغیر) لونین، سلك من النحاس، خیط بالستیك شفاف  الخامات المستخدمة:
"  

  بنسة ، مقص، والعة.  األدوات المستخدمة:
تیك   تقنیات التنفیذ: تلضم دبابیس المشبك في السلك المعدني من طرف والطرف الثاني للدبوس یلضم بھ الخیط البالس

ربط  م ی ون اخر، ث ن ل د مجموعة م ون بع لتدعیم الكولیھ وسھولة تشكیلھ، وذلك بوضع مجموعة من ل
 المعدني للحفاظ على الدبابیس من الفك، وقص الزائد باستخدام البنسة .طرف السلك 

ل ابیس أق م دب تخدام حج وال وباس ر ط ن اقص ابقة ولك ة الس نفس الطریق رى ب ة اخ كل قطع ك  ،تش وذل
وب  ي المطل كل الفن لتركیبھا في منتصف العقد ،ویتم التشكیل والضبط على رقبة المانیكان إلعطاء الش

  ة لغلق العقد واستخدام الوالعة لتنظیف اطراف الخیط البالستیك.،مع استخدام البنس
   

  

  
أ)                                                                               (

  
                                                    (ب)

  
   (ج)

                         )            5(الشكل النھائى) حلي رقم (
 )9صورة رقم (

 ) 6حلى رقم(  
 عقد من الدبابیس المحشوة بالخرز الملون من ثالثة ادوار .  توصیف الحلى:

ھ –دبابیس صغیره ذھبیة اللون  –خرز ملون   األدوات المستخدمة: ات ذھبی ة  -حلق لة معدنی ف  –سلس ھ لتنظی ع معدنی قط
 قطان رفیع . –الحواف وقفلھا 

 بنسھ اكسسوار.   مات المستخدمة:الخا
ع   تقنیات التنفیذ: ب قط ا بتركی تلضم الدبابیس بالخرز الملون ،و یلضم القیطان بالدبابیس، مع انھاء الحواف وغلقھ

معدنیة باستخدام البنسة، ویتم عمل ثالث ادوار بنفس الطریقة مع وصلھم معا بقطع معدنیة وتركیب 
 سلسلة الستكمال شكل العقد.

  :ت التنفیذ بالصورخطوا

  
  (أ)

 
  (ب)

  

  
  (جـ) 

  
  (د)
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  (ھـ) 

  
  (و)  

  

  
  )6(الشكل النھائى) حلي رقم ( 

  )10صورة رقم (
 ) 7حلي رقم(  

 " عقد دائري من بوبینات المكوك"  توصیف الحلى:
 "بوبینات مكوك، حلقات معدنیة، سلسلة معدنیة، قفاالت "  الخامات المستخدمة:

البنسة.   ة:األدوات المستخدم  
تخدام   تقنیات التنفیذ: ع اس ى، م كل فن تخدام البنسة,إلعطاء ش ة باس تركب البوبینات ویتم وصلھا معا بحلقات معدنی

 البنسة لتركیب سلسة و قفاالت معدنیة في طرف العقد.  
  :خطوات التنفیذ بالصور

  
  (أ) 

  
  (ب) 

  
  (جـ) 

  
  (د) 

  

  
  )7( الشكل النھائى) حلي رقم ( 

  )11ورة رقم (ص



Sozan Hegazy & Mona El Damanhouri 341 
 

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

 

 ) 8حلي رقم(  
 (قرط ) حلق من بوبینات المكوك وبدالیة من الخرز الفیروزي.  توصیف الحلى:

 بوبینات مكوك، دالیة بخرز فیروزي، حلقات معدنیة، عُلیقة حلق.  الخامات المستخدمة:
 بنسة اكسسوار، حلقات معدنیة.  األدوات المستخدمة:

ینة المكوك بحلقة معدنیة، مع تركیب حلقات معدنیة اخرى على جانبى بوبینة المكوك توصل الدالیة ببوب  تقنیات التنفیذ:
لحفظ توازن الحلق عند االرتداء وتركیب علیقة الحلق فى البوبینة ، مع استخدام البنسة للفتح والتركیب 

  .بین الحلقات
  :بالصور خطوات التنفیذ

  
  (أ) 

  
  (ب) 

  
  (جـ)

  
  )8( (الشكل النھائى) حلي رقم

  )12صورة رقم (
 ) 9حلى رقم(  

 عقد من بوبینات المكوك، ملفوف حول كل بوبینة خیوط سمیكة متباینة اللون.  توصیف الحلى:
ة -سلسلة فضیة اللون -بوبینات مكوك فضیة اللون  -خیوط كوتون برلیھ مختلفة األلوان  الخامات المستخدمة: ات معدنی  -حلق

 أقفال فضیة اللون.
ماكینة الحیاكھ ان أمكن. -بنسة اكسسوار  تخدمة:األدوات المس  

نلف الخیوط حول بوبینة المكوك إما باستخدام ماكینة الحیاكة او یدویاَ بشكل منتظم، مع وصل بوبینات   تقنیات التنفیذ:
ة ب  ،المكوك مع بعضھا بحلقات معدنی تخدام البنسة لتركی ع اس ال، م ب األقف لة وتركی لھا بالسلس ووص

 مع بعضھا.أجزاء العقد 
  :بالصور خطوات التنفیذ

  
  (أ) 

  
  (ب)

  

  
  )9(الشكل النھائى) حلي رقم (

  )13صورة رقم (
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 ) 10حلى رقم(  
 طقم مكون من عقد مع  (قرط) حلق من بوبینات المكوك مزوده بقطع معدنیھ مملؤة بخرزات ملونھ .  توصیف الحلى:

وك   الخامات المستخدمة: ات مك ر –بوبین ون اخض رزات بل دنى  –ووردي  خ لك مع ع س ة  –قط ات معدنی ن  –حلق ال م سلس
  زوج من علیقة الحلق.  –قفالھ  -المعدن 

 بنسھ اكسسوار.                               األدوات المستخدمة:
ع   تقنیات التنفیذ: وردي، م اللون ال اللون االخضر ومجموعھ ب ا ب ون مجموعة منھ ث تك الخرز، حی تملئ قطع السلك ب

لة و  تركیب ب السلس ھا، و تركی ع بعض ات م ذلك البوبین ھ وك ات معدنی ات بحلق ع البوبین دن م ع المع قط
  القفالة واستخدام البنسة لتركیب اجزاء العقد مع بعضھا.

  :خطوات التنفیذ بالصور

 
  (أ) 

  
  (ب)

  
    (جـ)

  )10(الشكل النھائى) حلي رقم ( 
  )14صورة  رقم (

 ) 11حلى رقم(  
 قد من بوبینات المكوك مزود بقطع معدنیھ مزینة لھ، ومعھ قرط (حلق) بنفس شكل العقد.ع  توصیف الحلى:

دن  –حلقات معدنیھ  –قطع معدنیھ مزینة  –بوبینات مكوك   الخامات المستخدمة: ن المع ال  –سلسلة م ة  –اقف ن علیق زوج م
 الحلق.

 بنسة اكسسوار .  األدوات المستخدمة:
لة  توصل القطع  تقنیات التنفیذ: ب سلس ھا، و تركی ع بعض ات م ذلك البوبین ة، و ك المعدنیة مع البوبینات بحلقات معدنی

وقفالة الستكمال شكل العقد, مع تركیب زوج من البوبینھ مع زوج من علیقة الحلق لعمل الحلق الملحق 
 بالعقد.

  :خطوات التنفیذ بالصور

  
  (أ) 

  
  (ب) 

  
  (جـ) 

  
  ) 11(الشكل النھائى) حلي رقم ( 

  )15صورة رقم (
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 ) 12حلى رقم(  

 ) 13حلى رقم(  
 إسورة من الكباسین فضیة اللون والخرز األسود.  توصیف الحلى:

 أقفال فضیة، خیوط بالستیك. -حلقات فضیة -خرز أسود  -كباسین فضیة   الخامات المستخدمة:
 بنسھ االكسسوار.  األدوات المستخدمة:

كل توصل الكباسین مع بعضھا بحلقات معدنیة بشكل راسي، م  تقنیات التنفیذ: ع وصلھا بالخرز بالخیوط البالستیك بش
 افقى، و تركیب األقفال، مع استخدام البنسة لتركیب األجزاء مع بعضھا. 

  بالصور: خطوات التنفیذ

  
  (أ) 

  
  (ب) 

  

 
  )13(الشكل النھائى)حلي رقم (

  )17صورة رقم (
 ) 14حلى رقم(  

 ط الدانتیل والخرز األسود .عقد یلتف حول محیط الرقبة من الكباسین وشری  توصیف الحلى:
 شریط من الدانتیل ـ كباسین ـ  حلقات معدنیة فضیة اللون ـ خرز أسود اللون ـ قفالھ.  الخامات المستخدمة:

  سلسلة من الصفوف المتتالیة مصنوعة من الكباسین.  توصیف الحلى:
  قفالھ. - سلسلة فضیة  -حلقات معدنیة -كباسین  الخامات المستخدمة:
  بنسھ اكسسوار.  األدوات المستخدمة:

ى أساسھ  تقنیات التنفیذ: ل عل تم العم دئي ی میم مب ورة تص ھا ترتب الكباسین في ص ع بعض ین م ل الكباس ط ك ع رب ، م
ع  د، م كل العق تكمال ش ھ الس بحلقات معدنیة وكذلك ربط  الصفوف مع بعضھا، و تركیب سلسلة و قفال

  استخدام البنسة لتركیب اجزاء العقد مع بعضھا.  
  بالصور: خطوات التنفیذ

  
  (أ)

  
  (ب) 

  
  (جـ) 

  
  )12( الشكل النھائى) حلي رقم ( 

  )16صورة رقم (
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 بنسھ االكسسوار ـ المقص.  األدوات المستخدمة:
ا ب  تقنیات التنفیذ: افة توصل الكباسین بالحلقات الفضیة في شكل اعمدة مختلفة االطوال، وتركیبھ ع اض دانتیل، م شریط ال

  الخرز األسود في نھایة كل عمود وتركیب القفالة.
  :صور التنفیذ

  
  (أ) 

  
  (ب)

  
  (جـ)

  
  (د) 

  

 
  )14(الشكل النھائى) حلي رقم ( 

  )17صورة رقم (
 ) 15حلي رقم(  

  .الرسغ  مطعمة بالخرز الملون حول تلتف العرض متوسطة اسورة  توصیف الحلى:
  .قفاالت  -نحاسى  محبس -  خرز ملون  – نحاس سوستة  ستخدمة:الخامات الم

  والعة.  -مقص -ابرة – خیط - الشمع مسدس  األدوات المستخدمة:
ى من االطراف لحمایة الوالعة تقص السوستة الى جزئین متماثلین، مع استخدم  تقنیات التنفیذ: ت قطعت یل، وتثبی  التنس

 للسوستة النحاسیین الطرفین یكون بحیث والخیط االبرة ستخدامبا البعض بعضھما مع النحاسیة السوستة
ت الخارجیة االحرف على ورة، و تثبی تخدام الخرز لالس رة باس یط االب ي والخ افة منتصف ف ین المس  ب

  السوستة، وتركیب المحابس و االقفال. حرفى

 خطوات التنفیذ
  :بالصور

   
  (أ) 

  
  (ب) 

 
  )15( الشكل النھائى) حلي رقم ( 

  )19صورة رقم (
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 ) 16حلي رقم(  
  .العقیق بأحجار مرصع النحاسیة السوست من (قرط) حلق  توصیف الحلى:

  علیقة الحلق. -حلقات معدنیة -خرز ملون  -نحاسیة سوست  الخامات المستخدمة:
  الشمع. مسدس - خیط - إبرة    األدوات المستخدمة:

ة ،لمطلوبا بالطول النحاسیة السوستة تقص  تقنیات التنفیذ: تخدم الوالعة لحمای م تس ن األطراف ث ع  م یل، م التنس
اإلبرة وتثبتھا تشكیل شریط السوستة لیأخذ أشكال منحنیة تكون دوائر، ت الخرز ب م تثبی یط، ث  والخ

 الحلق منتصف في حلقة الشكل و وضع بنفس الحلق ینتھي حتىفي الدوائر  الشمع مسدس باستخدام
    الحلق. لتثبیت علیقة اعلى من

  بالصور: خطوات التنفیذ

  
  (أ) 

  
  (ب)

  
    (جـ) 

  )16(الشكل النھائى) حلي رقم ( 
  )19صورة رقم (

 ) 17حلي رقم( 
 عقد دائرى متوسط الطول من السوست  والخرز.   توصیف الحلى:

ة   الخامات المستخدمة: ات معدنی نارة"، حلق یط "س فاف  أو خ تیك ش یط بالس تھ، خرز، خ ون، سوس ة الل ة ذھبی االت ذھبی قف
 .اللون

 مقص، والعة، ابرة وخیط .  األدوات المستخدمة:
یل،   تقنیات التنفیذ: ن التنس ة االطراف م تخدام الوالعة لحمای ع اس اثلتین، م ى جزئین متم یة ال تة النحاس تقص السوس

د  ل عق ع عم وب، م كل المطل ى الش ووصل الجزئین معا بحیاكات غیر ظاھرة، وتشكیل السوستة لتعط
ى من ا االت ف ع القف ة، ووض ات معدنی تة بحلق ع السوس ھ م تیك، وتثبیت یط البالس ن الخ لخرز بمروره م

 النھایة.
  بالصور: خطوات التنفیذ

  
  (أ) 

  
  (ب) 

  
    (جـ) 

  )17( الشكل النھائى) حلي رقم ( 
  )21صورة رقم ( 
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 ) 18حلي رقم(  
  توكھ ( طوق للشعر) من السوست النحاسیة.  توصیف الحلى:

  سوستھ نحاسیھ طویلة، جوخ، طوق معدني ثابت.  امات المستخدمة:الخ
  مسدس الشمع، مقص، مشابك مكتب.  األدوات المستخدمة:

مع،   تقنیات التنفیذ: دس الش ا بمس ع تثبیتھ ي، م یقص جزء من السوستة و نأخذ جزء یتم تشكیلھ لیأخذ شكل زخرف
ة ال ك القطع م مس اف وقص طرف السوستھ بعد اتمام التشكیل، ث ى جف ب حت ابك المكت كلة بمش مش

الشمع والتثبیت، ووضع السوستة لتكسو الطوق المعدني، مع تثبیتھا بالشمع، و تنظیف الطوق من 
ة  ي النھای قھا ف ع لص ة، م ة الزخرفی الداخل بقطعة من الجوخ بنفس المقاس، وكذلك بالنسبة للقطع

  على جانب الطوق لتعطي شكال جمالیا.
  :بالصور خطوات التنفیذ

  
  (أ) 

  
  (ب) 

  
  )18(الشكل النھائى) حلي رقم ( 

  )21صورة رقم (
 ) 19حلى رقم(  

  عقد من السوست الملفوفة والخرز الملون.  توصیف الحلى:
دد   الخامات المستخدمة: یط  2ع بس، خ ام، مح ف االحج ون مختل رز مل ي، خ ون الزیت ة ذات الل ت الطویل ن السوس م

  قیطان،قفاالت، حلقات نحاسیة.
  مسدس شمع، بنسة اكسسوار، مقص، والعة.  دوات المستخدمة:األ

تقص السوست الى أجزاء، مع تنظیف أطراف السوستھ بالوالعة لحمایتھا من التنسیل، ثم لف كل   تقنیات التنفیذ:
دس  ا بمس تھم مع ة وتثبی ع الدائری ب القط مع، و ترتی دس الش ا بمس ع تثبیتھ رزة ، م ى خ جزء عل

  بس من الجانبین والقفاالت بالبنسة.الشمع، ثم تركیب المحا
  :خطوات التنفیذ بالصور

  
  (أ)

  
  )19(الشكل النھائى) حلي رقم (

  )22صورة رقم (
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 ) 20حلى رقم( 
 عقد من السوست.  توصیف الحلى:

 سوست ذھبیة اللون ـ  قفاالت  ذھبیة اللون.  الخامات المستخدمة:
 وابرة.خیط  -بنسھ اكسسوار -مقص  األدوات المستخدمة:

ي ت  تقنیات التنفیذ: ول ال ي الط دریجي ف كل ت ھا بش تم قص ت، وی ھ، وتفصل  21فرغ األجزاء المعدنیة من السوس قطع
یط  ل مح ذى یمث د وال ن العق وى م كیل الجزء العل ض لتش وق بع اكتھم ف تم حی السوستة الى جزئین، و ی

طیب  افة للتش رك مس ع ت ة، م الجز1الرقب ة ب ب األجزاء المعدنی م، وتركی ة س ول الرقب ف ح ذي یلت ء ال
  بواسطة الخیط واالبرة، مع تركیب القفاالت في نھایة العقد.

 خطوات التنفیذ
  بالصور:

  
  (أ) 

  
  (ب)

    

  
  (جـ)  

 
  )20( الشكل النھائى)حلي رقم ( 

  )24صورة رقم (
 ) 21حلى رقم( 

 عقد من السوست ذھبیة اللون .  توصیف الحلى:
ونسوست ذھبی  الخامات المستخدمة: ھ  -ة الل ال ذھبی طوف  -أقف ع مش ص الم وف -ف ن الص غیره م اش ص ة قم ات -قطع حلق

 معدنیة ذھبیة اللون.
 مسدس الشمع.  -البنسھ -المقص  األدوات المستخدمة:

ا   تقنیات التنفیذ: تقص األجزاء المعدنیة من السوست على ھیئة قطع متدرجة فى الطول، ثم  رص ھذه األجزاء وتثبیتھ
مع أو ال ى بالش ع ف طوف الالم ص المش ع الف ع وض وف، م ن الص غیره م اش ص ة قم ى قطع وط عل خی

ص  ي، و ق د األساس ز العق كیل مرك ھ لتش ت حول ن السوس ة م ض األجزاء المعدنی المنتصف، ثم لف بع
 قطعھ من السوستة بالطول المناسب ووصلھا بمركز العقد مع  تركیب القفاالت .

  :صور التنفیذ

  
    (أ) 

  (ب) 

  
  (جـ) 

  
  (د)

  

  
  ) 21(الشكل النھائى) حلي رقم (

  )24صورة رقم (
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 ) 22حلى رقم( 

  أدوات الدراسة :
استبیان مدى إمكانیة استخدام  بعض مستلزمات المالبس  . 1

 والحیاكة في تشكیل الحلي (الخاص بالمتخصصین): 
 :تجریب وتقنین االستبیان الخاص بالمحكمین  

  أوالً : صدق االستبیان : 
تم عرض االستبیان في صورتھ األولیة  ن:صدق المحكمی -

) محكم 11على مجموعة من السادة المحكمین وعددھم (
وذلك إلبداء أرائھم فیما یلى: مالئمة محاور االستبیان لقیاس 
ما وضع من أجلھ، مدى وضوح الصیاغة اللغویة وسالمة 
التعبیر، شمولیة محاور االستبیان على عبارات لإلجابة على 

جوانب التقنیة، مدى تحقق عناصر التصمیم، مدى تحقق ال
مدى تحقق أسس التصمیم، مدى تحقق القیم االبتكاریة، مدى 
انتماء العبارات للمحاور من عدمھا، إمكانیة تعدیل أو صیاغة 

أو حذف أو إضافة عبارات جدیدة لیصبح االستبیان أكثر قدرة 
 على تحقیق الغرض الذي وضع من أجلھ.

دى المح      د أب اق وق وء اتف ى ض اتھم، وف م وتعلیق ین آراءھ كم
بة  المحكمین استبقت الباحثتان على العبارات التي حصلت على نس

دیالت 80اتفاق ( م إجراء التع د ت % فأكثر) من عدد المحكمین، وق
الالزمة في ضوء آراء المحكمین، فقد أصبح االستبیان في صورتھ 

ین م ادة المحكم دیالت الس راء تع د إج ة بع ن (النھائی ون م ) 14ك
  عبارة موزعة على أربعة محاور.

تم التحقق من االتساق  صدق االتساق الداخلي لالستبیان: -
الداخلي الستبیان الخاص بالمحكمین وحساب معامالت 
االرتباط بین عبارات االستبیان والدرجة الكلیة للمحور، 

 عبارات االستبیان والدرجة الكلیة لالستبیان: 

  الرتباط بین عبارات االستبیان وكال من (الدرجة الكلیة للمحور والدرجة الكلیة لالستبیان)) معامالت ا2جدول (

  العبارة
معامل االرتباط بین 

العبارة والدرجة الكلیة 
  لالستبیان

معامل االرتباط بین 
العبارة والدرجة الكلیة 

  للمحور
معامل االرتباط بین العبارة   العبارة

  والدرجة الكلیة لالستبیان
امل االرتباط بین العبارة مع

  والدرجة الكلیة للمحور

1  0.875**  0.901**  8  0.790**  0.903**  
2  0.784**  0.912**  9  0.923**  0.869**  

 عقد من سلك نحاسي من الخرز بلون دھبي وفضي مع قطع من السوست بلون نحاسي.   توصیف الحلى:
 قطع من السحابات النحاسیة  –خرزات متفاوتة الحجم بلون ذھبي وفضي  –طوق نحاسي   األدوات المستخدمة:

 ماده الصقھ. –والعة–مقص   ات المستخدمة:الخام
وق   تقنیات التنفیذ: ع الط دن م ب خرزات المع ع تركی ا بالوالعة م ف احرفھ تم تنظی ة، وی تقص السوست بأحجام متفاوت

 النحاسي بالتبادل و قطع السحابات، وحبسھا بالخرز ولصقھا معھا بالمادة الالصقھ. 
 خطوات التنفیذ

  بالصور:

  
  (أ)

  
  (ب)

  
  (جـ) 

  
  (د) 

  

 
  )22( الشكل النھائى )حلي رقم ( 

  )26صورة رقم (     
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  العبارة
معامل االرتباط بین 

العبارة والدرجة الكلیة 
  لالستبیان

معامل االرتباط بین 
العبارة والدرجة الكلیة 

  للمحور
معامل االرتباط بین العبارة   العبارة

  والدرجة الكلیة لالستبیان
امل االرتباط بین العبارة مع

  والدرجة الكلیة للمحور

3  0.698**  0.878**  10  0.856**  0.934**  
4  0.840**  0.807**  11  0.709**  0.857**  
5  0.790**  0.780**  12  0.911**  0.911**  
6  0.846**  0.905**  13  0.867**  0.895**  
7  0.855**  0.756**  14  0.857**  0.798**  

  )0.01** دالة عند مستوى (
ین  اط ب امالت االرتب ابق أن مع دول الس ن الج ح م یتض
ین  ا ب ت م ل تراوح تبیان كك ة لالس ة الكلی ارات والدرج العب

ین 0.709**)، (0.923( اط ب امالت االرتب **)، مع
ى  ي تنتم ور الت ة المح ارات ودرج ا العب ت م ھ تراوح إلی

ین( د 0.756**)، (0.934ب ائیة عن ة إحص ا دال **)، وجمیعھ
  .0.01مستوى 

   ثانیاً: ثبات االستبیان:
ل  دة طرق (معام قامت الباحثة بحساب ثبات االستبیان باستخدام ع

 11ألفا كرو نباخ، التجزئة النصفیة) وقد تم ذلك على عینة قوامھا (
  النتائج كالتالي: محكم من األساتذة المتخصصین) وكانت

) أن  3یتضح من الجدول ( بالنسبة لمعامل ألفا كرونباخ:  . 1

معامالت الثبات لكل محور من محاور االستبیان تراوحت 
ین ( ا ب تبیان 0.873:  0.918م ا لالس ل ألف ة معام )، قیم

 ).0.911ككل كانت (
بیرمان  . 2 ة س فیة (معادل ة النص ل التجزئ بة لمعام وبالنس

حیحیة):  نالتص ین م دول ( تب ات 3الج امالت الثب ) أن مع
ین ( ا ب ت م اور تراوح ن المح ور م ل مح :  0.844لك

 ).0.897)، قیمة ثبات االستبیان ككل (0.891
ات و ن الثب ة م تبیان بدرجة عالی كلھا معامالت تدل على تمتع االس

الحیة  ى ص ك عل دل ذل ى، ی میمات الحل ودة تص دى ج اس م لقی
  المقیاس للتطبیق.

  امل الثبات لكل محور من محاور االستبیان ككل) قیم مع 3جدول (

معامل التجزئة النصفیة   معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات  المحاور 
  براون) –(سبیرمان 

  0.867  0.873  3 الجوانب التقنیة
  0.844  0.907  3  مدى تحقق عناصر التصمیم
  0.856  0.895  4  مدى تحقق أسس التصمیم

  0.891  0.918  4  القیم االبتكاریة
  0.897  0.911  14  االستبیان ككل 

استبیان مدى إمكانیة استخدام مستلزمات المالبس  -
 والحیاكة في تشكیل الحلي (الخاص بالمستھلكین): 

 :تجریب وتقنین االستبیان الخاص بالمستھلكین  
  أوالً : صدق االستبیان : 

تم عرض االستبیان في صورتھ األولیة صدق المحكمین:  . 1
) محكم وذلك إلبداء أرائھم 11وعددھم ( على المحكمین

فیما یلى: مدى وضوح الصیاغة اللغویة وسالمة التعبیر 
لعبارات االستبیان، شمولیة االستبیان على عبارات تقیس 
ما وضع من أجلھ، إمكانیة تعدیل أو صیاغة أو حذف أو 
إضافة عبارات جدیدة لیصبح االستبیان أكثر قدرة على 

 ع من أجلھ.تحقیق الغرض الذي وض
وقد أبدى المحكمین آراءھم وتعلیقاتھم، وفى ضوء اتفاق المحكمین 
استبقت الباحثة على العبارات التي حصلت على نسبة اتفاق 

% فأكثر) من عدد المحكمین، وقد تم إجراء التعدیالت الالزمة 80(
في ضوء آراء المحكمین، فقد أصبح االستبیان في صورتھ النھائیة 

  ) عبارات.7یالت السادة المحكمین مكون من (بعد إجراء تعد
تم التحقق من االتساق صدق االتساق الداخلي لالستبیان:  . 2

الداخلي الستبیان الخاص بالمحكمین وحساب معامالت 
  االرتباط بین عبارات االستبیان والدرجة الكلیة للمحور: 

  ة لالستبیان) معامالت االرتباط بین عبارات االستبیان والدرجة الكلی 4جدول (
  معامل االرتباط بین العبارة والدرجة الكلیة لالستبیان  العبارة

1  0.873**  
2  0.889**  
3  0.775**  
4  0.781**  
5  0.854**  
6  0.869**  
7  0.891**  

  )0.01** دالة عند مستوى (                     
ین  اط ب امالت االرتب ابق أن مع دول الس ن الج ح م یتض

ارات والد ین العب ا ب ت م ل تراوح تبیان كك ة لالس ة الكلی رج
د 0.891**)، (0.775( ائیة عن ة إحص ا دال **)، وجمیعھ

  .0.01مستوى 
تبیان: ات االس اً: ثب ا  ثانی ل ألف اس بمعام ات المقی اب ثب م حس ت

 كرونباخ وكانت النتائج كما یلى: 

ا  - ل ألف ة معام دول قیم ح الج اخ: یوض ا كرونب ل ألف معام
 .0.921كانت  كرونباخ لالستبیان ككل

  ) قیم معامل الثبات لالستبیان ككل5جدول (
  معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات  األبعاد

  0.921  7  االستبیان ككل
ن  بة م ة مناس ع بدرج تبیان یتمت ى أن االس یم عل ذه الق دل ھ وت
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ات  م ثب ن ث میمات، وم ودة التص الحیة وج اس ص ات لقی الثب
  االستبیان ككل.

  لتي استخدمت في تحلیل البیانات:المعامالت اإلحصائیة ا
امج  تخدام برن ائیة باس تم تحلیل البیانات وإجراء المعامالت اإلحص

spss  ائیة الیب اإلحص ض األس ي بع ا یل ائج وفیم تخراج النت الس
  المستخدمة:

ون . 1 انس معامل ارتباط بیرس وى ( التج دق المحت اب ص : لحس
 الداخلي ) لالستبیان.

ثبات وصالحیة االداة، ویعتبر : لحساب المعامل ألفا كرونباخ . 2
اط  اب االرتب ى حس د عل من أشھر معامالت الثبات حیث یعتم

 الداخلي لإلجابة على العبارات.
رجح . 3 وي الم ر (: المتوسط المرجح والمتوسط المئ ث یعتب حی

توى  ى مس رف عل ات للتع اس االتجاھ الیب قی ل أس ن أفض م
ي  تخدم ف ین ویس ر المحكم ة نظ ن وجھ ارة م ل عب ودة ك ج

 یس واستبیانات التدرج ).مقای
ویكون الوزن المرجح إلجابات كل عبارة من العبارات على النحو 

  التالي:
  (غیر مالئم )       1.67 – 1   

  (إلى حد ما )                 2.35  - 1.68
  ( مالئم)                     3  – 2.36  
اییس أحد ھو :المعیاري االنحراف . 4 ة المق ة المھم دى لمعرف  م

ي یفید أنھ كما الحسابي، وسطھا عن تت البیاناتتش ب ف  ترتی
 األفضل الرتبة تعطى حیث تساوي بعضھا، عند المتوسطات

  أقل. المعیاري انحرافھا التي للفقرة
 One - Wayاختبار تحلیل التباین األحادي في اتجاه واحد  . 5

ANOVA ي تخدم ف ة ویس ارات المعملی دى االختب و إح : ھ
  نتین مستقلتین.حالة وجود أكثر من عی

ى  وف عل دف الوق ة بھ ائج الدراسة التطبیقی من نت زء یتض ذا الج ھ
ي  ة ف س والحیاك تلزمات المالب ض مس تخدام بع ة اس دى إمكانی م

  تشكیل الحلي.
 أوال: بالنسیة آلراء المتخصصین:

  
ات وتقدیرھا طبقاً الستجابات ) یوضح المتوسط المرجح والمتوسط المئوي المرجح واالنحراف المعیاري وترتیب التصمیم6جدول ( 

  السادة المتخصصین لجمیع المحاور

ات
خام

ال
ات  

یم
صم

الت
  

  مستویات المؤشرات
مجموع 
ط   األوزان

وس
مت

ال
جح

مر
ال

ف   
حرا

الن
ا

ري
عیا

الم
  

المتوسط المئوي 
  المرجح

ب   (معامل الجودة)
رتی

ت
ات

یم
صم

الت
  

مستوى 
إلى حد   مالئم  التصمیم

  ما
غیر 
  مالئم

س
ابی

دب
  

 مالئم الرابع 97.19% 0.506 2.92 449 0 13 141  1

 مالئم الثاني 98.7% 0.544 2.96 456 0 6 148  2

 مالئم الخامس 95.67% 0.469 2.87 442 0 20 134  3

 مالئم السادس 94.59% 0.444 2.84 437 0 25 129  4

 مالئم األول 100% 0.577 3.00 462 0 0 154  5

 مالئم الثالث 98.05% 0.528 2.94 453 0 9 145  6

وك
مك

 ال
نھ

وبی
ب

  

 مالئم السابع 91.56% 0.380 2.75 423 0 39 115  7

 مالئم الحادي عشر 87.88% 0.319 2.64 406 0 56 98  8

 مالئم العاشر 88.53% 0.328 2.66 409 0 53 101  9

 مالئم الثامن 90.26% 0.356 2.71 417 0 45 109  10

 مالئم التاسع 89.39% 0.341 2.68 413 0 49 105  11
ین

اس
كب

  

 مالئم الثاني عشر 85.93% 0.299 2.58 397 0 65 89  12

 مالئم الرابع عشر 83.55% 0.289 2.51 386 0 76 78  13

 مالئم الثالث عشر 84.2% 0.290 2.53 389 0 73 81  14

ست
سو

  

مالئم إلى  الثاني والعشرون 67.1% 0.173 2.01 310 35 82 37  15
 حد ما

الحادي  68.61% 0.169 2.06 317 32 81 41  16
 والعشرون

مالئم إلى 
 حد ما

 مالئم السابع عشر 82.03% 0.291 2.46 379 0 83 71  17

 مالئم الخامس عشر 82.47% 0.290 2.47 381 0 81 73  18

مالئم إلى  العشرون 73.38% 0.195 2.20 339 21 81 52  19
 حد ما

 مالئم التاسع عشر 79.44% 0.311 2.38 367 0 95 59  20

 مالئم الثامن عشر 81.39% 0.295 2.44 376 0 86 68  21

 مالئم السادس عشر 82.25% 0.290 2.47 380 0 82 72  22
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  ) یوضح ترتیب التصمیمات وتقدیرھا طبقاً الستجابات السادة المتخصصین لجمیع المحاور1شكل ( 

  ): 1) والشكل (6یوضح الجدول ( 
تجا رة اس میمات المبتك ة التص دى مالئم ول م ین ح بات المتخصص

ین  د تب ة وق للحلى المصممة من بعض مستلزمات المالبس والحیاك
) تصمیم حصلوا على مستوى مالئم بمتوسطات تتراوح ما 19أن (

دد () 2.38:  3بین ( م 3وع ى درجة مالئ لوا عل میمات حص ) تص
ین ( ا ب راوح م ین 2.01،  2.20إلى حد ما بمتوسطات تت ا تب )، كم

ذة  میمات المنف ت التص میمات كان ل التص ابیس أن أفض ة دب بخام
ددھم ( المشبك میم 6وع الي التص رتیبھم كالت ان ت میمات، وك ) تص

میم 100الخامس حصل على الترتیب األول بنسبة ( %)، یلیھ التص
میم 98.7الثاني حصل على الترتیب الثاني بنسبة ( %)، یلیھم التص

ى الت ل عل ادس حص بة (الس ث بنس ب الثال یھم 98.05رتی %)، یل
بة ( ع بنس ب الراب ى الترتی ل عل میم األول حص %)، 97.19التص

بة  امس بنس ب الخ ى الترتی ل عل ث حص میم الثال یھم التص یل
ادس 95.67( ب الس ى الترتی ع حصل عل میم الراب %)، یلیھم التص

ذة 94.59بنسبة ( میمات المنف %)، وجاءت في المرتبة الثانیة التص

ة  وكبخام ة المك ددھم ( بوبین الي 5وع ة كالت میمات مرتب ) تص
(التصمیم السابع یلیھ التصمیم العاشر، یلیھ التصمیم الحادي عشر، 
ة  ي المرتب اء ف امن)، وج میم الث یھم التص ع، یل میم التاس یلیھم التص

) تصمیمات 3، وعددھم (الكباسینالثالثة التصمیمات المنفذة بخامة 
الثاني عشر، یلیھ التصمیم الرابع عشر،  وترتیبھم كالتالي (التصمیم

ي  اء ف ث عشر)، وج میم الثال یلیھ التصمیم الثالث عشر، یلیھ التص
ة ( ذة بخام میمات المنف ة التص ة الرابع حابةالمرتب تة) الس  السوس

ددھم ( ر 8وع امن عش میم (الث الي التص رتیبھم كالت میمات وت ) تص
ادي والعشرون یلیھ یلیھ السابع عشر یلیھ الثاني والعشرون یلیھ الح

امس  یھم الخ ر یل ادس عش یھم الس ر یل ع عش ھ التاس رون یلی العش
اق عشر)،  ق اتف ة وف میمات المقترح ب التص ون ترتی الي یك وبالت

ابیس المشبك ( ة دب میمات خام ، 2، 5أراء المتخصصین ھو (تص
وك (4، 3، 1، 6 ة المك ة البوبین میمات خام یھم تص ، 10، 7)، تل

م8، 9، 11 ا تص ین ()، تلیھ ا 13، 14، 12یمات الكباس )، وتلیھ
  ).15، 16، 19، 20، 22، 17، 18تصمیمات خامة السوست (
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لكل محور من محاور المقترحة  ) تحلیل التباین لدراسة معنویة الفروق بین استجابات السادة المتخصصین على التصمیمات7جدول (
  االستبیان واالستبیان ككل 

درجات  مصدر التباین محاور االستبیان
 الحریة

مجموع 
 المربعات

متوسط 
مستوى  الداللة F المربعات

 الداللة

  الجوانب التقنیة
 3.865 8.998 188.963 21 بین التصمیمات

 
 

0.000 
 
 

دالة عند 
 2.328 512.182 220  داخل التصمیمات )0.01(

 - 701.145 241  اإلجمالي

مدى تحقیق عناصر 
 التصمیم

 2.728 5.640 118.450 21 بین التصمیمات
 
 

0.000 
 
 

دالة عند 
 2.068 454.909 220  داخل التصمیمات )0.01(

 - 573.360 241  اإلجمالي

مدى تحقق أسس 
  التصمیم

 5.036 16.649 349.620 21 بین التصمیمات
 
 

0.000 
 
 

دالة عند 
 3.306 727.273 220  داخل التصمیمات  )0.01(

 - 1076.893 241  اإلجمالي

  القیم االبتكاریة
 4.804 17.659 370.843 21 بین التصمیمات

 
 

0.000 
 
 

دالة عند 
 3.676 808.727 220  داخل التصمیمات  )0.01(

 - 1179.570 241  اإلجمالي

  االستبیان ككل
 165.902 3483.950 21 بین التصمیمات

دالة عند  0.000 13.090
 12.674 2788.182 220  داخل التصمیمات  )0.01(

 - 6272.132 241  اإلجمالي
  ) :7یوضح الجدول ( 

 ) ة توى معنوی د مس ائیھ عن ) 0.01توجد فروق ذات داللة إحص
بین إستجابات السادة المتخصصین على التصمیمیات المقترحة 
ت  ث بلغ ة) حی ب التقنی ق الجوان دى تحقی ور األول (م ى المح ف

ة (ف)  توى الدالل 3.865قیم ة ومس توى المعنوی ن مس ل م ة أق
دى 0.01( ى م میمات ف )، مما یدل على وجود فروق بین التص

  تحقق الجوانب التقنیة.
 ) بین 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیھ عند مستوى داللة (

ى  إستجابات السادة المتخصصین على التصمیمیات المقترحة ف
یمة المحور الثانى ( مدى تحقیق عناصر التصمیم) حیث بلغت ق

ة  2.728(ف)  توى المعنوی ن مس ل م ة أق توى الدالل ومس
دى 0.01( ى م میمات ف )، مما یدل على وجود فروق بین التص

  .تحقیق عناصر التصمیم
 ) بین 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیھ عند مستوى داللة (

ى  میمات المقترحة ف إستجابات السادة المتخصصین على التص
ق أس دى تحق ث (م ة المحور الثال ت قیم ث بلغ میم) حی س التص

ة  5.036(ف)  توى المعنوی ن مس ل م ة أق توى الدالل ومس
دى 0.01( ى م میمات ف )، مما یدل على وجود فروق بین التص

  تحقق أسس التصمیم.
 ) بین 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیھ عند مستوى داللة (

ى  میمات المقترحة ف إستجابات السادة المتخصصین على التص
ة المحور ا ت قیم ث بلغ ة) حی یم اإلبتكاری ق الق لرابع (مدى تحق

ة  4.804(ف)  توى المعنوی ن مس ل م ة أق توى الدالل ومس
دى 0.01( ى م میمات ف )، مما یدل على وجود فروق بین التص

  تحقق القیم اإلبتكاریة.
 ) بین 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیھ عند مستوى داللة (

ى ال ین عل ادة المتخصص تجابات الس ة  إس میمیات المقترح تص
س  تلزمات المالب ض مس ن بع ممة م ى المص رة للحل المبتك

ل  13.090حیث بلغت قیمة (ف)  والحیاكة ة أق توى الدالل ومس
ة ( ین 0.01من مستوى المعنوی روق ب ود ف ى وج دل عل ا ی ) مم

  التصمیمات فى اإلستبیان ككل.
 ثانیاً: بلنسیة آلراء المستھلكین:

مرجح والمتوسط المئوي المرجح واالنحراف المعیاري وترتیب التصمیمات وتقدیرھا طبقاً الستجابات ) یوضح المتوسط ال8جدول (
  السادة المستھلكین لجمیع المحاور

ات
خام

ال
ات  

یم
صم

الت
  

  مستویات المؤشرات
مجموع 
  األوزان

جح
مر

 ال
سط

تو
الم

  

ف 
حرا

الن
ا

ري
عیا

الم
  

المتوسط 
المئوي 
  المرجح
(معامل 
ات  الجودة)

یم
صم

الت
ب 

رتی
ت

  

مستوى 
  مالئم  التصمیم

إلى 
حد 
  ما

غیر 
  مالئم

س
ابی

دب
  

 مالئم الثالث (م) 95.56% 0.467 2.87 301 0 14 91  1
 مالئم الثاني 97.78% 0.521 2.93 308 0 7 98  2
 مالئم الرابع (م) 93.33% 0.416 2.80 294 0 21 84  3
 مالئم الرابع (م) 93.33% 0.416 2.80 294 0 21 84  4
 مالئم األول 100% 0.577 3.00 315 0 0 105  5
 مالئم الثالث (م) 95.56% 0.467 2.87 301 0 14 91  6

وك
مك

 ال
نھ

وبی
ب

  

 مالئم الخامس (م) 91.11% 0.371 2.73 287 0 28 77  7
 مالئم الخامس (م) 91.11% 0.371 2.73 287 0 28 77  8
 ئممال السادس (م) 88.89% 0.333 2.67 280 0 35 70  9

 مالئم الخامس (م) 91.11% 0.371 2.73 287 0 28 77  10
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 مالئم الخامس (م) 91.11% 0.371 2.73 287 0 28 77  11

ین
اس

كب
  

 مالئم السابع (م) 86.67% 0.306 2.60 273 7 28 70  12

 مالئم الثامن  84.44% 0.291 2.53 266 0 49 56  13
 مالئم (م)السابع  86.67% 0.306 2.60 273 7 28 70  14

ست
سو

  

مالئم إلى  الثالث عشر 71.11% 0.133 2.13 224 21 49 35  15
 حد ما

مالئم إلى  الرابع عشر 64.44% 0.067 1.93 203 35 42 28  16
 حد ما

مالئم إلى  الحادي عشر 75.56% 0.371 2.27 238 0 77 28  17
 حد ما

 مالئم التاسع (م) 82.22% 0.291 2.47 259 0 56 49  18

مالئم إلى  الثاني عشر 73.33% 0.200 2.20 231 14 56 35  19
 حد ما

 مالئم التاسع (م) 82.22% 0.291 2.47 259 0 56 49  20
 مالئم العاشر (م) 80% 0.306 2.40 252 0 63 42  21
 مالئم العاشر (م) 80% 0.306 2.40 252 0 63 42  22

  
  قاً الستجابات المستھلكین لجمیع المحاور) یوضح ترتیب التصمیمات وتقدیرھا طب2شكل ( 

  ) : 2) والشكل ( 8یوضح الجدول (
رة  میمات المبتك ة التص دى مالئم ول م تھلكین ح تجابات المس اس
للحلى المصممة من بعض مستلزمات المالبس والحیاكة، وقد تبین 

) تصمیم حصلوا على مستوى مالئم بمتوسطات تتراوح ما 18أن (
دد) 2.40:  3بین ( م 4( وع ى درجة مالئ لوا عل میمات حص ) تص

ین ( ا ب راوح م ین 1.93،  2.27إلى حد ما بمتوسطات تت ا تب )، كم
ذة  میمات المنف ت التص میمات كان ل التص ابیس أن أفض ة دب بخام

بك ددھم ( المش میم 6وع الي التص رتیبھم كالت ان ت میمات وك ) تص
میم 100الخامس حصل على الترتیب األول بنسبة ( %)، یلیھ التص

بة ( اني بنس ب الث ى الترتی ل عل اني حص یھم 98.78الث %)، یل
بة  ث بنس ب الثال ى الترتی ال عل ادس حص میمان األول والس التص

%)، یلیھم التصمیمان الثالث والرابع حصال على الترتیب 95.56(
میمات 93.33الرابع بنسبة ( ة التص ة الثانی %)، وجاءت في المرتب

ة  ذة بخام وكالمنف ة المك دد البوبین ة 5ھم (وع میمات مرتب ) تص
میم  الي (التص ة 9، 11، 10، 8،  7كالت ة الثالث ي المرتب اء ف ) وج

ة  ذة بخام میمات المنف ینالتص ددھم ( الكباس میمات 3وع ) تص
وترتیبھم كالتالي (التصمیم الثاني عشر، یلیھ التصمیم الرابع عشر، 
میمات  ة التص ة الرابع یلیھ التصمیم الثالث عشر)، وجاء في المرتب

ددھم ( السوستلمنفذة بخامة ا الي 8وع رتیبھم كالت میمات وت ) تص
الي  )،16، 15، 19، 17، 22، 21،  20،  18التصمیمات ( وبالت

اق أراء المستھلكین  ق اتف ة وف میمات المقترح یكون ترتیب التص
دبابیس ( ة ال میمات خام و (تص یھم 4، 3، 6، 1، 2، 5ھ )، تل

وك ( ة المك ة البوبین میمات خام ا 9، 11، 10، 8، 7تص )، تلیھ
ین ( میمات الكباس ة 13، 14، 12تص میمات خام ا تص )، وتلیھ

  ).16، 15، 19، 17، 22، 21،  20السوست (

  لالستبیان ككل  المقترحة ) تحلیل التباین لدراسة معنویة الفروق بین استجابات المستھلكین على التصمیمات 9جدول (

درجات  مصدر التباین محاور االستبیان
 الحریة

مجموع 
 المربعات

متوسط 
مستوى  الداللة F المربعات

 الداللة

  االستبیان ككل
 56.601 1188.621 21 بین التصمیمات

دالة عند  0.000 4.455
 12.706 3913.467 308  داخل التصمیمات  )0.01(

 - 5102.088 329  اإلجمالي
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  ) : 9یوضح الجدول (
 تو د مس ة (توجد فروق ذات داللة إحصائیھ عن ) 0.01ى دالل

میمیات  ى التص تھلكین  عل تجابات المس ین إس رة ب المبتك
ة س والحیاك تلزمات المالب ن مس ممة م ى المص ث  للحل حی

ة (ف)  توى  4.455بلغت قیم ن مس ل م ة أق توى الدالل ومس
ة ( ین 0.01المعنوی روق ب ود ف ى وج دل عل ا ی ) مم

  التصمیمات فى اإلستبیان ككل وفق إستجابات المستھلكین.
  یر النتائج المرتبطة باختبار صحة فروض الدراسة :تفس
 النتائج المتعلقة بفرض الدراسة األول ومؤداه: . 1

ادة  تجابات الس ین إس ائیھ ب ة إحص روق ذات دالل د ف " توج
ب  ق الجوان ى تحق المتخصصین على التصمیمات المبتكرة للحلى ف

  التقنیة وعناصر وأسس التصمیم والقیم االبتكاریة".
  نتائج ما یلى :  وقد أثبتت ال

  ة توى معنوی د مس ائیھ عن ة إحص روق ذات دالل د ف توج
ى 0.01( ین عل ادة المتخصص تجابات الس ین إس ) ب

  التصمیمیات المقترحة فى مدى تحقیق أسس التصمیم.
  ة توى معنوی د مس ائیھ عن ة إحص روق ذات دالل د ف توج

ى 0.01( ین عل ادة المتخصص تجابات الس ین إس ) ب
  ى مدى تحقق الجوانب التقنیة.التصمیمیات المقترحة ف

 ) ة ) 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیھ عند مستوى دالل
میمیات  ى التص ین عل ادة المتخصص تجابات الس ین إس ب

  .المقترحة فى مدى تحقیق عناصر التصمیم
 ) ة ) 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیھ عند مستوى دالل

میمات  ى التص ین عل ادة المتخصص تجابات الس ین إس ب
  المقترحة فى مدى تحقق القیم اإلبتكاریة.

 ) ة توى دالل د مس ) 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیھ عن
میمیات  ى التص ین عل ادة المتخصص تجابات الس ین إس ب

المبتكرة للحلى المصممة من مستلزمات المالبس المقترحة  
 فى اإلستبیان ككل. والحیاكة

الفرض األول تحق ة ب ائج المتعلق ن النت ح م ي یتض ار ف ق األبتك
وك,  ة المك بك, بوبین ابیس الش تخدام ( دب ذة باس میمات المنف التص
ع  الكباسین, السحابات) من وجھھ نظر المتخصصون، وھذا یرج
كیل  ا للتش س وتطویعھ تلزمات المالب ة لمس ات العالی الى األمكانی
ة  ب التقنی میم والجوان س التص ر واس ع عناص اة جمی ع مراع م

في توظیف مستلزمات الحیاكة الى حلى  ومدى األبتكار والحداثة
ي  زة ف ائج متمی ى نت ذلك اعط رى؛ ل كل عص بس بش زین المل لت

 جمیع محاور البحث.
 النتائج المتعلقة بفرض الدراسة الثاني ومؤداه: . 2

ن  تفادة م ن االس ة"یمك س والحیاك تلزمات المالب ار  مس البتك
  تصمیمات للحلى (من وجھة نظر السادة المتخصصین) ."

  تت النتائج ما یلى:  وقد أثب
  ةأنھ یمكن االستفادة من س والحیاك ار  مستلزمات المالب البتك

ین أن  د تب ین، وق تصمیمات للحلى من وجھة نظر المتخصص
راوح 19( طات تت ) تصمیم حصلوا على مستوى مالئم بمتوس

) تصمیمات حصلوا على درجة 3وعدد () 2.38:  3ما بین (
)، 2.01،  2.20ما بین ( مالئم إلى حد ما بمتوسطات تتراوح

وتعتبر كل التصمیمات قد حصلت على استجابات مرتفعة من 
ین ل المتخصص ة قب میمات المقترح ب التص ان ترتی د ك ، وق

)، تلیھم 4، 3، 1، 6، 2، 5كالتالي تصمیمات خامة الدبابیس (
ا 8، 9، 11، 10، 7تصمیمات خامة البوبینة المكوك ( )، تلیھ

ة 13، 14، 12تصمیمات الكباسین ( میمات خان ا تص )، وتلیھ
  .))15، 16، 19، 20، 22، 17، 18السوست (

  ن ھ یمك اني ان ة بفرض الدراسة الث ائج المتعلق ن النت یتضح م
بك,  ابیس الش ة (دب س والحیاك تلزمات المالب االستفادة من مس
ا  ى وتحویلھ بوبینة المكوك, الكباسین, السحابات)، البتكار حل

ة ي حیاك دخل ف تلزمات ت ن مس زین  م ى لت ى حل س ال المالب
الملبس بشكل عصري باإلضافة إلى انخفاض التكلفة المادیة، 

ومما اعطى نتائج متمیزة لھذه التصمیمات تولیفھا مع الخرز 
د  ة, وق ورات المعدنی ض األكسس ا بع ؤ وایض ات اللؤل وحب
د  ة عن ب مرتفع ى نس حصلت جمیع التصمیمات المقترحة عل

تطویع وتشكیل مستلزمات المتخصصین، مما یدل على نجاح 
س  ى نف ادیة ف رأة واقتص دیھا الم ى ترت ار حل س البتك المالب

) والتي من 2018-الوقت وھذا یتفق مع دراسة ( نھى حسین  
افر  دى تض ن م ع م ى تنب غولة الحل ة مش ا أن قیم م نتائجھ اھ
ام  میمي ،االلم ر التص وة الفك ا :ق ة ، وھم ر الثالث العناص

ر بخواص المواد ،إتقان األسال ة ،ودراسة (منی یب التكنولوجی
ائج 2017-حسن وأخرون تخالص نت ي اس )، والتي ساھمت ف

ى  دة تنم ة جدی تصلح كتصمیمات للحلى وإیجاد قیم فنیة جمالی
ع  ا ،م ة ببنھ ة النوعی التفكیر واالبتكار المھارى لطالب التربی
ي  ة ف ة المتمثل ة الحدیث ات الفنی ض االتجاھ ى بع وف عل الوق

ك ن اش تنباط م الیب االس ة االس ة ، ودراس ا الحیوانی ال الخالی
 والتقنیات المستخدمة.

 النتائج المتعلقة بفرض الدراسة الثالث ومؤداه: . 3
ى  تھلكین عل " توجد فروق ذات داللة إحصائیھ بین إستجابات المس
میم  س التص ق عناصر وأس ى تحق ى ف میمیات المقترحة للحل التص

  والقیم االبتكاریة والجوانب التقنیة ".
  د أثبتت النتائج ما یلى:  وق
 ) ة توى دالل د مس ) 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیھ عن

المبتكرة للحلى بین إستجابات المستھلكین على التصمیمیات 
ة س والحیاك تلزمات المالب ن مس ممة م توى ، المص ومس

ة ( توى المعنوی ن مس ل م ة أق ى 0.01الدالل دل عل ا ی ) مم
ى اإلس میمات ف ین التص روق ب ود ف ق وج ل وف تبیان كك

  إستجابات المستھلكین.
 النتائج المتعلقة بفرض الدراسة الرابع و مؤداه: . 4

ن  تفادة م ن االس ة" یمك س والحیاك تلزمات المالب ار  مس البتك
  تصمیمات للحلى (من وجھة نظر المستھلكین)".

  وقد أثبتت النتائج ما یلى :  
  ض ةأنھ یمكن االستفادة من بع س والحیاك تلزمات المالب ؛ مس

ى  میمات للحل ار تص تھلكین،البتك ر المس ة نظ ن وجھ د  م وق
طات 18تبین أن ( ) تصمیم حصلوا على مستوى مالئم بمتوس

ین ( ا ب راوح م دد () 2.40:  3تت لوا 4وع میمات حص ) تص
ین  ا ب راوح م طات تت ا بمتوس د م ى ح م إل ة مالئ ى درج عل

ى 1.93،  2.27( لت عل د حص میمات ق ل التص ر ك )، وتعتب
تجابات مر ل اس ین أن أفض ا تب تھلكین، كم ل المس ن قب ة م تفع

بك  ابیس المش ة دب ذة بخام التصمیمات كانت التصمیمات المنف
وك 4، 3، 6، 1، 2، 5( ة المك ة بوبین )، تلیھم تصمیمات خام
ین (9، 11، 10، 8، 7( میمات الكباس ا تص ، 14، 12)، تلیھ

، 17، 22، 21،  20)، وتلیھا تصمیمات خامة السوست (13
19 ،15 ،16.(  

ى  ع أن الحل ویتضح من النتائج المتعلقة بفرض الدراسة الراب
یم  اموا بتحك ذین ق المنفذة تتالءم مع اذواق عینة المستھلكین ال
ن  وال م ى قب ا تالق ا والوانھ ا ان خاماتھ میمات، كم ذه التص ھ
ویقھا  ا وتس ن انتاجھ المستھلكات, وان ھذه اإلكسسوارات یمك

ال الحل ي مج ار ف ق ابتك ي تحق كیل فھ الل تش ن خ ى م
ري   كل عص تخدام بش ا لالس س وتطویعھ تلزمات المالب مس

اب  دت 2017  -وھذا یتفق مع دراسة (أسماء خط ي اك )، الت
ان الفنان المعاصر لم یعد یقتصر في انتاج الحلى على تقنیات 
تحدثة  یاغات مس د ظھرت ص أو خامات أو روح العصر، وق

تشكیلیة والجمالیة في مجال الحلى عكست العدید من الحلول ال
ید  ارتبطت بالمفاھیم واالتجاھات الحدیثة للفن ، ودراسة (الس

رون  راھیم ،واخ تخدام 2012 -اب دت ان اس ي اك )، والت
دة  كیالت جدی ار وتش التقنیات الحدیثة یؤدى الى استحداث أفك

  ینعكس على المفردات المختلفة لمشغولة الحلى.
   



Sozan Hegazy & Mona El Damanhouri 355 
 

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

 

  :Conclusion الخالصة
بحث وجود فروق ذات داللة احصائیة حول اظھرت نتائج ال -1

االبتكار في جمیع التصمیمات وفقا الستجابات السادة 
المتخصصین، ومدى مالئمة التصمیمات المبتكرة للحلى من 
بعض مستلزمات المالبس والحیاكة حیث كانت افضل 
التصمیمات منفذة بخامة دبابیس المشبك, ثم التصمیمات 

التصمیمات المنفذة بخامة الكباسین,  المنفذة ببوبینة المكوك, ثم
ثم جاء في المرتبة الرابعة التصمیمات المنفذة من السحابات 

  (السوست).
وفقا آلراء السادة المتخصصین اتضح ان التصمیم الخامس  -2

ھو افضل التصمیمات من خامة دبابیس المشبك، حیث احتل 
 المركز األول، بینما احتل التصمیم السابع المرتبة األولى
بالنسبة لإلكسسوارالمنفذ من بوبینة المكوك والتي جاءت في 
المرتبة الثانیة, بینما احتل التصمیم الثاني عشر المركز األول 
في تصمم الحلى المنفذ من خامة الكباسین والتي جاءت في 
المرتبة الثالثة, بینما احتل التصمیم الثامن عشر المرتبة 

لسحابات (السوست)، األولى في الحلى المنفذة من خامة ا
والتي تحتل المرتبة الرابعة بالنسبة للخامات المستخدمة في 

 تصمیم الحلى المنفذة.
وجود فروق ذات داللة احصائیة بین قطع اإلكسسوار المنفذة  -3

من بعض مستلزمات المالبس والحیاكة وفقا الستجابات 
المستھلكین، حیث كانت افضل التصمیمات منفذة بخامة 

بك, ثم التصمیمات المنفذة ببوبینة المكوك, ثم دبابیس المش
التصمیمات المنفذة بخامة الكباسین, ثم جاء في المرتبة 

  الرابعة التصمیمات المنفذة من السحابات (السوست).
اظھرت النتائج ان استخدام الخامات المتنوعة من مستلزمات  -4

المالبس والحیاكة ساعدت على االبتكار اكثر من استخدام 
ت التقلیدیة, وكانت للخامة الواحدة امكانات تشكیلیة الخاما

 فأمكن تشكیلھا في أكثر من تصمیم.
  :Recommendations التوصیات

  وتوصى الدراسة باالتي:
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 التي یمكن االستفادة منھا في مجال فن الحلى.
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إعداد برامج تدریبیة لطالب قسم المالبس والنسیج في مجال  -

 فن الحلى، ودراسة أسس وأسالیب تصمیمھ.
ذ  - غیرة بتنفی ناعات الص راء الص تشجیع األسر المنتجة على اث

أشكال مختلفة من الحلى بخامات غیر تقلیدیة، واالستفادة منھا 
 ل بما یخدم المشروعات الصغیرة.في سوق العم
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  مالحق البحث
اراء المتخصصین لتصمیمات الحلي المنفذة ) استبیان1ملحق رقم (  

مالئم الى   ممالئ  االستبیان
  حد ما

  غیر مالئم

        أوال: الجوانب التقنیة: 
 - بوبینة مكوك  -(دبابیس مشبك المستخدمة والحیاكة اظھرت مستلزمات المالبس  -1

العدید من االمكانات التشكیلیة الستخدامھا في عمل (سحاب) سوستة)  -كباسین 
  الحلى.

      

كیلیة ل -2 ات التش رزت االمكان ة اب میمات المقترح ة التص س والحیاك تلزمات المالب مس
  المستخدمة.

      

ر  -3 ار غی ار افك ة البتك ي محاول ة ف س والحیاك تلزمات المالب كیل مس لوب تش اعد اس س
  تقلیدیة في مجال فن الحلى.

      

        ثانیا: مدى تحقق عناصر التصمیم:
        مالئمة الخطوط الزخرفیة والبنائیة. -1
        الخامة واثرھا على التصمیم. -2
        لون من حیث:ال-3

        توزیع اللون -

        التوافق اللوني. -

        الشكل العام للتصمیم. -
        ثالثا: مدى تحقق أسس التصمیم:

        الوحدة والترابط بین اجزاء التصمیم. . 1
        النسبة والتناسب بین اجزاء التصمیم. . 2
        االنسجام في التصمیم. . 3
        تحقیق التردید في التصمیم. . 4

        ریة:القیم االبتكا
        احتواء التصمیم على قیم فنیة وجمالیة. . 1
        التمیز في التصمیم. . 2
        االصالة والطالقة في التصمیم. . 3
        الحداثة في التصمیم. . 4

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
http://www.Fashiontracures.com.
http://www.mti.gov.eg/Arabic/ResearchesAndInnov
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اراء المستھلكین لتصمیمات الحلي المنفذة )استبیان2ملحق رقم (  
  

  المحاور
  التصمیم (  )

مالئم الى  مالئم
 حد ما

 غیر مالئم

ت -1 ة مس س مالئم ة لزمات المالب تخدمة والحیاك بك المس ابیس مش وك  -(دب ة مك  -بوبین
  الستخدامھا في عمل الحلى .(سحاب) سوستة)   -كباسین 

      

ة  -2 س والحیاك تلزمات المالب كیلیة لمس ات التش رزت االمكان ة اب میمات المقترح التص
  المستخدمة.

      

تكار افكار غیر تقلیدیة في ساعد استخدام  مستلزمات المالبس والحیاكة في محاولة الب -3
  مجال فن الحلى.

      

        یتماشى التصمیم مع الذوق العام . -4
        یتماشى التصمیم مع الموضة الحدیثة. -5
        یصلح ارتداءه في العدید من المناسبات . -6
        افضل ارتداء التصمیم بشكل شخصي. -7

ات المقترحة)  جدول أسماء المحكمین لالستبیان الخاص بالتصمیم3ملحق رقم (    
  جھة العمل  الدرجة العلمیة  اسم المحكم  م 
یج    أ.د/ والء دیاب  1 س والنس م المالب رغ بقس تاذ متف أس

ة  ة لترقی ة الدائم ة العلمی یس اللجن ورئ
ة  اعدین بكلی اتذة المس اتذة واألس األس

  االقتصاد المنزلي جامعة االزھر

  كلیة االقتصاد المنزلي جامعة األزھر

   كلیة االقتصاد المنزلي جامعة األزھر أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسیج   حمد علوانأ.م.د/ نفیسة أ  2
  كلیة علوم االسرة جامعة طیبة  أستاذ مساعد المالبس والنسیج   أ.م.د/ ھناء عبدهللا النواوي  3
  األزھر كلیة االقتصاد المنزلي جامعة   أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسیج   أ.م.د/ أماني مصطفى خلف  4
  كلیة االقتصاد المنزلي جامعة األزھر   أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسیج   أ.م.د/ فاطمة السعید مدین  5
  كلیة علوم االسرة جامعة طیبة  أستاذ مساعد المالبس والنسیج  أ.م.د/ رشا عبد المعطى   6
 المنزلي جامعة األزھركلیة االقتصاد  مدرس بقسم المالبس والنسیج   د/ مایسة محمود الكیالني  7
 كلیة االقتصاد المنزلي جامعة األزھر مدرس بقسم المالبس والنسیج   د/ ھبھ عبد هللا سالمة  8
 كلیة االقتصاد المنزلي جامعة األزھر مدرس بقسم المالبس والنسیج   د/ اسماء جالل   9

  المنزلي جامعة األزھر كلیة االقتصاد  مدرس بقسم المالبس والنسیج   د/شیماء محمد عبد العلیم  10
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  كلیة االقتصاد المنزلي جامعة األزھر  مدرس بقسم المالبس والنسیج   د/ دعاء عبدالقادر القطري  12

   
 

  


