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 مقدمة: 

إف مكمالت المالبس لها أثر كبير عمى المظهر الممبسي، فهي تعتبر 
بمثابة التفاصيؿ السحرية لمموضة، ألنها تزيد مف جاذبية المظهر الخارجي 
لمفتاة، وأف اإلهتماـ باالستخداـ السميـ والمناسب لمكمالت المالبس له مف األثر 

ة به ، وخاصة بالنسبة النفسي واالجتماعي واالقتصادي ما يستحؽ العناي
لمطالبة الجامعية التي تخرج بصورة كبيرة مما يتطمب معه ظهورها بمظهر الئؽ 

 (2002ومناسب دائمًا. )صفاء صبرى ،
وهكذا فإنه عف طريؽ ٌحسف اختيار المكمالت وأسموب استخدامها يمكف 

ر كبير لمفتاة أف تجعؿ لنفسها طابعًا مميزًا خاصًا، وال يعتمد ذلؾ عمى إنفاؽ قد
مف الماؿ ، فاألمر كمه يحتاج إلى حسف االختيار والذوؽ الراقي ، ألف مكمالت 
األزياء فنًا متعدد األوجه ليس فقط لتنوع األعماؿ المنفذة ولكف لتنوع الخامات 

 (2004واختالفها واالتجاهات الفنية المتعددة لتشكيمها. )داليا فوزى ،
مكمػػػالت المالبػػػس تختمػػػؼ مػػػف وقػػػت وال شػػػؾ أف أشػػػكاؿ وخامػػػات وألػػػواف       

آلخػػػر تبعػػػًا لمموضػػػػة السػػػائدة ، حيػػػػث تخضػػػال لعمميػػػات التجديػػػػد واالبتكػػػار فػػػػي 
تصػػميمها شػػ نها فػػي ذلػػؾ شػػ ف المالبػػس ، ومنهػػا حقائػػب السػػيدات  فهػػي ت خػػذ 
أشػػكااًل عديػػدة مبتكػػرة قػػد تكػػوف منتظمػػة الشػػكؿ أو تيػػر منتظمػػة ، وتصػػنال مػػف 

، البالسػػػػػػػػػتيؾ ، الخيػػػػػػػػػوط( . )ناديػػػػػػػػػة خامػػػػػػػػػات متنوعػػػػػػػػػة ) الجمػػػػػػػػػد ، القمػػػػػػػػػاش 
 (9999محمود،
وحيػػث إف فػػف التريكػػو اليػػدوى مػػف أهػػـ وسػػائؿ شػػ،ؿ أوقػػات الفػػراغ ، وقػػد       

تطورت صناعة هذا الفف الجميؿ عبر العصور ، وأف العرب قػديمًا هػـ أوؿ مػف 
بػػػدأ فػػػي إبػػػداع هػػػذا الفػػػف الجميػػػؿ، وعػػػف طػػػريقهـ تػػػـ نشػػػر  فػػػي جميػػػال األرجػػػاء، 
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مسػػايرًا ألحػدث خطػػوط الموضػػة ، والحػؽ يقػػاؿ أف أشػػكاؿ التريكػػو  وأصػب  حاليػػاً  
 (9999)نادية ابراهيـ ،  ظمت مواكبة لخطوط الموضة منذ قروف طويمة .

والطالبة الجامعية تستطيال وب سموب مري  أف تبدع في ت،يير مظهرها       
 الممبسي باستخداـ المكمالت المناسبة  وهي في نفس الوقت تستشعر أحاسيس

)نادية  .جمالية ، باإلضافة لخفض التكاليؼ باتخاذ المكمالت المناسبة
 (9999،محمود

 مشكمة البحث:
 تتحدد مشكمة البحث في التساؤالت اآلتية : 

 ما إمكانية تنفيذ حقائب يدوية باستخداـ ترز التريكو بشكؿ جيد ؟ .9
يكو ما أراء  طالبات الجامعة فيما يتعمؽ باستخدامهف حقائب منفذة بالتر  .2

 اليدوي لرفال مستوى األناقة الممبسية؟
لدى الطالبة الجامعية ومالئمتها لممظهر  ما درجة قبوؿ الحقائب المنفذة .3

 العاـ ومسايرتها لمموضة ؟
مػػػػػا  درجػػػػػة تكامػػػػػؿ الحقيبػػػػػة مػػػػػف حيػػػػػث األلػػػػػواف والخامػػػػػات والتصػػػػػميـ  .4

 واالستخداـ؟
 أىداف البحث:
 يهدؼ البحث إلى :

المنفػػذة ب،ػػرز التريكػػو اليػػدوي لتحقيػػؽ اسػػتعراض مجموعػػة مػػف الحقائػػب  .9
 األناقة الممبسية لطالبات الجامعة.

أهميػػة تكامػػؿ تصػػميـ الحقائػػب مػػف حيػػث  األلػػواف والخامػػات والتصػػميـ  .2
 واالستخداـ بتكمفة مقبولة ومناسبة.
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 تحقيؽ القيـ الجمالية والنفعية لحقائب اليد تتميز باالبتكار . .3 

 أىمية البحث:
 : تتركز أهمية البحث في

أف هػػذ  الدراسػػة تخػػدـ قطاعػػًا هامػػًا وكبيػػرًا مػػف قطاعػػات المجتمػػال وهػػف  .9
 طالبات الجامعة.

تساهـ هذ  الدراسة في إلقاء الضوء عمى العالقة التكاممية بيف مكمالت  .2
األزيػػاء وعناصػػر األناقػػة الممبسػػية السػػتكماؿ المظهػػر الخػػارجي لمطالبػػة 

 الجامعية بتكمفة منخفضة.
ة اإلفادة مػف تػرز التريكػو فػي تنفيػذ حقائػب لميػد إلقاء الضوء عمى أهمي .3

 بما يثريها نفعيًا وجماليًا.
إثػػػراء القيمػػػة الجماليػػػة لحقائػػػب اليػػػد مػػػف خػػػالؿ إحػػػداث تػػػ ثيرات متنوعػػػة  .4

 جديدة ناتجة مف الخيوط وترز التريكو المختمفة.
إلقػػاء الضػػوء عمػػى أهميػػة اإلفػػادة مػػف التريكػػو اليػػدوي فػػي إنتػػاج حقائػػب  .5

ات الجامعػػة بمػػا يثريهػػا نفعيػػًا وجماليػػًا مػػال تحقيػػؽ االبتكػػار متنوعػػة لطالبػػ
 والتجديد .

 مصطمحات البحث :
 االتجاه :
هو استعداد الفرد النفسي واستجاباته والتصرؼ تجا  اختيػار  لمالبػس            

معينػػػػة أو ميمػػػػه لتحسػػػػيف هػػػػذا االختيػػػػار نتيجػػػػة لتجاربػػػػه السػػػػابقة . )زينػػػػب عبػػػػد 
 (2009الحفيظ،
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 لجامعة:طالبة ا
العالي هي مرحمة المراهقة المت خرة والتي تسبؽ مباشرة إف فترة التعميـ         

( سنة. ويطمؽ 29 -98تحمؿ مسئولية حياة الرشد ويتراوح السف فيها مف )
البعض عمى هذ  المرحمة اسـ "مرحمة الشباب" وعمى ذلؾ فإف موضوع الدراسة 

تسمى مرحمة المراهقة المت خرة كما يقتصر عمى طالبات المرحمة الجامعية التي 
تتفؽ عيها المتخصصوف في مجاؿ عمـ نفس النمو. )حامد عبد 

 (9984السالـ،
  (Accessories )مكمالت
ف كانػت فػى حػد         قطال تصاحب أشياء رئيسية وتعمؿ عمى زيادة ت ثيرها وا 

يشارب ، حقيبة اليد ، اإل :ذاتها ثانوية وليست أساسية ، ومنها عمى سبيؿ الذكر
 ,Webster’s New International) Dictionary(. ..الحمػػى، الحػػذاء

1951) 
وهى الكماليات التي تضاؼ لتحسػيف وتجميػؿ المظهػر أي أنهػا إضػافات        

تبػرز الموديػػؿ أكثػػر رونقػػًا وجمػػااًل متػػ ثرة بعػػدة عوامػػؿ عنػػد القيػػاـ بتصػػميمها مػػف 
لوظيفػػة التػػي سػػيقـو بهػػا والفكػػرة أهمهػػا الخامػػات المسػػتخدمة فػػى إنتػػاج المكمػػؿ وا

 (9999العامة لموديؿ المكمؿ. )نادية محمود،
 مكمالت األزياء:

هى أشياء ثانوية ترتدي مال الثياب وعادة ال يمكف االست،ناء عنها ألنها و 
تكمؿ المظهر الكمي، وتشمؿ مكمالت المالبس عمى حقائب اليّد واألحذية 

 ((Brody. H, 1999 ها".واإليشاربات والقفازات والحمّي ب نواع
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 Handbagsحقائب اليّد:  

مف أهـ المكمالت األساسية التي ال تست،ني عنها المرأة ، وتتسـ دائما      
بالتنوع والتجديد في تصميماتها تبعًا لظروؼ كؿ مجتمال والموضة السائدة 

  (2002)صفاء صبري ،.
  حدود البحث :

ة التربية النوعية بفروعها حدود بشرية: طالبات جامعة المنصورة مف كمي .9
واألقساـ العممية المختمفة ) التربية الفنية ، الحاسب اآللى ، اإلعالـ 

 التربوى، التربية الموسيقية ، اإلقتصاد المنزلى (.
حدود مكانية : كمية التربية النوعية بجامعة المنصورة ) المنصورة ، منية  .2

 النصر، ميت تمر(
 ـ 2094: 2093لثاني لمعاـ الجامعي  حدود زمنية : الفصؿ الدراسي ا .3

 عينة البحث:
( طالبة جامعية مف طالبات جامعة 900عينة عشوائية اشتممت عمى )     

طالبة  مف كؿ قسـ )  20المنصورة بكمية التربية النوعية بفروعها بواقال 
التربية الفنية ، الحاسب اآللي ، اإلعالـ التربوي، التربية الموسيقية ، 

 لمنزلي (.االقتصاد ا
 منيج البحث:

 اتبال البحث كاًل مف :    
 المنهج الوصفى التحميمى. .9
 المنهج التجريبى. .2
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 أدوات البحث: 

استمارة استبياف يتـ تعبئتها مف إعداد الباحثات.واشتممت عمى ثالثة  .9
محاور المحور األوؿ الشكؿ ويتكوف مف ثالث عبارات المحور الثاني 

عبارات المحور الثالث التصميـ ( 5أسموب التنفيذ ويشتمؿ عمى )
 واشتمؿ عمى أربال عبارات .

 الصدق والثبات
 أواًل: اختبار صدق محتوى االستبيان:

لمتحقؽ مف صدؽ محتوى االستبياف تـ عرضػه فػي صػورته األوليػة عمػي 
مجموعة مف السادة المحكمػيف مػف أسػاتذة التخصػص بكميػات االقتصػاد المنزلػي 

االقتصاد المنزلػي )تخصػص مالبػس ونسػيج(، وبمػ  وكميات التربية النوعية قسـ 
 محكميف ، وذلؾ لمحكـ عمي مدى مناسبة صياتة العبارات . 90عددهـ
وتـ حساب نسبة االتفاؽ لدي المحكميف عمي كؿ عبارة مف عبارات        

% 88االستبياف، وتـ استبعاد العبارات التي تقؿ نسبة اتفاؽ المحكميف عميها عف 
رات الجديدة  كما هو موض  بالصورة النهائية وبذلؾ يكوف االستبياف وتـ إضافة العبا

 قد خضال لصدؽ المحتوى في تحديد أفضؿ الحقائب المنفذة.
 ثانيًا: اختبار ثبات االستبيان:

( حقائػػػب 90لحسػػػاب ثبػػػات االسػػػتبياف  تػػػـ التطبيػػػؽ عمػػػى عينػػػة قوامهػػػا )
ؾ عف طريؽ تقسيـ وذل :Split-Halfبطريقة التجزئة النصفية لحساب الثبات 

كؿ محور مف محاور االستبياف  إلى نصفيف عبارات فردية، عبارات زوجية وقد 
تػػػػـ هػػػػذا التقسػػػػيـ بالنسػػػػبة لكػػػػؿ محػػػػور مػػػػف محػػػػاور االسػػػػتبياف  وكػػػػذلؾ بالنسػػػػبة 

-Spearmanمعادلػػة  اتلممحػػاور ككػػؿ. ولحسػػاب االرتبػػاط اسػػتخدمت الباحثػػ
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 Brown اور االسػتبياف كمػا هػو لحساب االرتباط بيف نصفي كؿ محور مػف محػ

 موض  بالجدوؿ:
معامل ارتباط التجزئة النصفية لمحاور االستبيان ككل ومحاوره  ( 1جدول )

 الفرعية

 معامل ارتباط سيبرمان ـ براون  المحور
 0.83 الشكل
 0.85 التنفيذ
 0.82 التصميم

 0.85 المحاور ككل
ية لالسػتبياف لسػيبرماف يوض  الجدوؿ السابؽ أف معامؿ ارتبػاط التجزئػة النصػف 
بػػراوف معػػامالت مقبولػػة نسػػبيًا وت سيسػػًا عمػػى مػػا سػػبؽ أصػػب  االسػػتبياف  فػػي –

 محاور 3عبارة مقسمة إلي  92صورته النهائية يتكوف مف 
 الخامات والمكمالت المنفذ بها الحقائب. .2

 فروض البحث: 
تحقؽ الحقائب المنفذة درجة قبوؿ ونجاح في ضوء متوسطات تقييـ  .9

 ات لمحور الشكؿ.الطالب
تحقؽ الحقائب المنفذة درجة قبوؿ ونجاح في ضوء متوسطات تقييـ  .2

 الطالبات لمحور أسموب التنفيذ.
تحقؽ الحقائب المنفذة درجة قبوؿ ونجاح في ضوء متوسطات تقييـ  .3

 الطالبات لمحورالتصميـ .
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تحقؽ الحقائب المنفذ  درجة قبوؿ ونجاح في ضوء متوسطات التقييـ  .4 

 محاور التقييـ ككؿ ) الشكؿ ، التنفيذ ، التصميـ ( .الطالبات ل
. يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات محاور تقييـ الطالبات 5 .5

 لمحقائب المنفذة باستخداـ التريكو اليدوي.
 الدراسات السابقة:

استعراض مجموعة مكمالت  (2002استيدفت دراسة:) صفاء صبري ،
لتحقيؽ األناقة الممبسية لطالبات االزياء لمتعرؼ عمى كيفية استخدمها 

الجامعة، والتعرض لألسس السميمة عند اختيار واستخداـ مكمالت األزياء 
مال اإلشارة إلى أهمية تكاممها مال العناصر األخرى  لألناقة الممبسية وذلؾ 
لموصوؿ إلى درجة عالية مف الت لؽ لطالبات الجامعة بتكمفة مقبولة 

 ومناسبة.
بمكمالت األزياء نظرًا  ى اهتماـ  طالبات الجامعةوتوصمت الدراسة إل

، الممبسية ، وترشيد اإلنفاؽ عميهالت ثيرها اإليجابى عمى رفال مستوى األناقة 
وأنه باستطاعة طالبات الجامعة إضفاء الناحية الجمالية لمزى مف خالؿ 

 االستخداـ الصحي  لمكمالت األزياء. 
ية االستفادة مف أش،اؿ اإلبرة  إمكان ( 2004أثبتت )حنان عبد النبى ، 

واالستفادة منها في إثراء جماليات مكمالت المالبس بما يخدـ تصميـ 
األزياء واقتصاديات األسرة ،وتوصمت الدراسة إلى أف  أفضؿ فنوف أش،اؿ 
اإلبرة المستخدمة في عمؿ مكمالت المالبس هو التطريز ويتساوى معه 

 كو.الكروشيه الذى يتساوى معه أيضا التري
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 اقتناءها نحو الجامعة
هدفت إلى  تنمية اتجاهات وسموؾ  (2005اما دراسة ) أسماء فؤاد ، 

طالبات الجامعة نحو اختيار األنواع المختمفة مف المكمالت المصنوعة مف 
م  لهف وتساير خامة القماش إلمكانية تصميـ وتنفيذ مكمالت تص

، وتنمية اتجاهات طالبات الجامعة نحو استخداـ اتجاهاتهف وسموكهف
المالبس المصنوعة مف خامة القماش مف خالؿ وضال وتنفيذ مكمالت 

تصميمات مقترحه لمكمالت مالبس تتالئـ مال طبيعتهف وتشبال حاجاتهف 
 ورتباتهف لتحقيؽ جانب كبير مف التوافؽ النفسي واالجتماعي لهف،
وتوصمت الدراسة إلى ميؿ الشباب في هذ  المرحمة إلى رفض األفكار 

بطة باإلستقرار، وذلؾ يؤدى إلى االهتماـ المتزايد التقميدية الثابتة المرت
 بالمالبس ومكمالتها واالعتناء بالمظهر الخارجى لمفرد.

أوضحت دراسة التقنيات الحديثة ( 2006بينما دراسة ) مروة إبراىيم ،
، في مجاؿ تصميـ األزياء ومكمالتهالخامات البيئة وكيفية االستفادة منها 

بس  وأنواعها ودورها  وأهميتها فى تجميؿ والتعرؼ عمى مكمالت المال
تقديـ  ، وتوصمت الدراسة إلىما يتالءـ وطبيعة المجتمال المصرىالزى ب

تصميمات معاصرة لممالبس ومكمالتها باستخداـ خامات البيئة المتنوعة 
 بما يتالءـ مال الذوؽ الرفيال وعادات المجتمال المصري وتقاليد  .

في بحثه لمعرفة  Blickendsdorfer, 2007) (كما تناول
اإلكسسوارات او مكمالت األناقة وموضة هذ  اإلكسسوارات وأي منها 
مفضؿ لدى المرأة ، فالحقيبة أصبحت رمزا لممكانة االجتماعية واالقتصادية 
وتعطي انطباع ب ناقة المرأة ، فحقيبة اليد صديؽ مفضؿ ورمز يعبر عف 
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 اقتناءها نحو الجامعة
اليد النسائية قطعة شخصية مف يحممها، وتوصؿ البحث إلى أف حقائب  

 أساسية قد تست،ني بها المرأة عف اإلكسسوارات أو مكمالت األناقة األخرى.
تهدؼ  إلى  ابتكار بعض المكمالت  (2008أما دراسة ) ىند محمد ،

الممبسية لألطفاؿ مال  مراعاة النواحى الوظيفية والجمالية لممكمالت 
مالية يدة لمرؤية الفنية والج، وفت  آفاؽ جدالممبسية فى هذ  المرحمة العمرية

، ومحاولة لرفال مستوى التذوؽ الممبسى لدى لممكمالت الممبسية لألطفاؿ
إمكانية صياتة أشكاؿ مبتكرة لممكمالت  وتوصمت الدراسة إلى األطفاؿ،

مكانية جمالى والوظيفى لمخامات المختمفةالممبسية مف خالؿ التوظيؼ ال ، وا 
ى لدى األطفاؿ مف خالؿ ابتكار مكمالت اإلرتفاع بالتذوؽ الفنى والممبس

ممبسية ، وكذلؾ فت  المجاؿ لمدراسات الفنية فى مجاؿ المكمالت الممبسية 
 مف خالؿ إبتكار أشكاؿ متنوعة منها.

هدفت إلى استمهاـ ( 2013بينما دراسة )رشا عباس ووفاء محمد ،
سموب ب  النجمة اإلسالمية( وتوظيفها (الزخرفية اإلسالمية العناصر أحد

 حموؿ وتقنية ، وتقديـ فنية معالجات خالؿ مف التريكو اليدوي" الجاكارد "
خارؼ اإلسالمية في حقائب لمز  الجمالي التوظيؼ حوؿ ومتباينة متعددة
نتاج مكمالت مالبس تتسـ باألصالة،السيدات  ، باإلضافة إلى تصميـ وا 

كو اليدوي " وتوصؿ البحث إلى تنفيذ حقائب لمسيدات باستخداـ أسموب التري
حقيبة وعرضها عمى المتخصصيف  96ترز  الجاكارد " وقد تـ تنفيذ عدد 

تـ إعدادها مسبقًا، وأف هناؾ إمكانية كبيرة  لتقييمها في ضوء استمارة
باالستفادة مف الفف اإلسالمي  في تنفيذ حقائب لمسيدات تواكب الموضة 

 وتحافظ عمى التراث في ذات الوقت.
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 اقتناءها نحو الجامعة
اسات السابقة إلى االبتكار في إنتاج وتنفيذ وقد أوصت جميال الدر  

المكمالت التي تواكب التطور العصري وتالئـ احتياجات الطالبات في 
 الجامعات .

 اإلطار النظري لمبحث:
يعد الحفاظ عمى مظهر الئؽ أنيؽ لمطالبة الجامعية أمر مطموب إضافة 

معة، هذا فضال إلى ذلؾ  األهمية فى إزالة القمؽ عند التعامؿ مال مجتمال الجا
براز هويتها.  عف أهمية المظهر فى ت كيد تميزها وا 

ستكماؿ المظهر  ومكمالت األزياء لها دور أساسى فى ترشيد اإلنفاؽ وا 
الخارجي لطالبات الجامعة التى تنشد األناقة حيث تعطيها مزيدًا مف الثقة 

ؿ مف بالنفس والت نؽ وتبرز جماؿ زيها مهما كاف بسيطًا، وتبعدها عف المم
 (2002استخداـ نفس الزى بشكؿ متكرر. )صفاء صبرى ،

ويقصد بالمكمؿ الممبسى إضافة قطال تصاحب الممبس الرئيسي رتبة في       
ف كانت في حد ذاتها ثا ، وتشتمؿ نوية وليست أساسيةالوصوؿ لألناقة وا 

 –األحزمة  -أتطية الرأس -األحذية -المكمالت الممبسية عمى ) حقائب اليد
 (9999....(. )نادية محمود ،-الحمى واإلكسسوارات -ربالجوا

لشئ إذا تمت أجزائه كمؿ ويقاؿ كمؿ ا إف األصؿ  في لفظ المكمالت :        
وهى الممسة األخيرة التي بدونها ال يكتمؿ المظهر الخارجي  ،وكممت محاسنه
 (9994. ) ماجد  خمؼ ،طى لمسه نهائية سميمة لمممبس ككؿلمفرد كما أنها تع

هي أشياء أو قطال أو أدوات تصاحب أشياء رئيسية وتعمؿ عمى زيادة 
ت ثيرها وأف كانت هي في حد ذاتها ثانوية وليست أساسية وتشمؿ مكمالت 
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 اقتناءها نحو الجامعة
المالبس حقائب اليد ، األحذية ، األحزمة ، االيشاربات ، القفازات ، الجوارب  

 (9998والحمي ب نواعها. ) نادية محمود ،
همية كبيرة في اكتماؿ الشكؿ العاـ لمممبس وخاصة ومكمالت الزى ذات أ

مالبس الطالبة الجامعية لما تتطمبه مف طبيعة فنية ووظيفية خاصة ، الممبس 
احد االهتمامات الرئيسية لطالبات الجامعة، بما فى ذلؾ المكمالت التي تضيؼ 
 عمى الزى رونقا وتيسر لها سبؿ الوصوؿ إلى درجة عالية مف األناقة والمظهر

 (2002الالئؽ  . )صفاء صبري ،
لذلؾ فإف "تصميـ مكمالت المالبس" ما هو إال نشاط إبداعي يتضمف 
معطيات مبتكرة في هذا المجاؿ مف ش نها أف تفي باالحتياجات اإلنسانية لمزينة 
والتي قد تكوف جمالية أو وظيفية أو اقتصادية، وهذا النشاط اإلبداعي عبارة 

لعقمية تصاحبها قدرة عالية عمى اإلحساس مف عف مجموعة مف المهارات ا
شانها أف تسهـ في تهيئة مناخ مناسب لتخيؿ أو تصور شكؿ مبتكر ألحد 
مصنفات مكمالت المالبس ، يخضال بناء هذا الشكؿ لعممية تنظيـ لمفرداته مف 
خطوط ومساحات وكتؿ وفراتات بشكؿ يصنال نسقا مرئيا في ضوء القواعد 

ء العمؿ الفني والمتمثمة في االتزاف واإليقاع والنسبة ، المتعارؼ عميها في بنا
وكذلؾ وفقا ألسس ومقومات خاصة بتصميـ مكمالت المالبس، بحيث يخرج 

 (2099)هاجر عبد الرشيد ، هذا الشكؿ في هيئة مف التنظيـ الجمالي".
 وتنقسم مكمالت المالبس إلى قسمين رئيسين : 

 مكمالت متصمة: -9
، أي أنها كؿ ما يضاؼ إلى تة بالممبس وال تنفصؿ عنهادة مثبوهي ع         

القطعة الممبسية مف حمية سواء أثناء حياكتها أو بعد االنتهاء مف حياكتها مثؿ 
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 اقتناءها نحو الجامعة
 الشرائط الزخرفية والدانتيؿ والتطريز والبيه والفراء واألزرار وتيرها . 

 مكمالت منفصمة: -2
ات مختمفة " تطمؽ عمى المكمالت والحميات المضافة مف خام        

Accessories  حيث يمكف إضافتها أو إزالتها مف المالبس ، وهي إضافات "
ف كانت هي في  أو قطال تصاحب الممبس الرئيسي وتعمؿ عمى زيادة ت ثير  وا 
حد ذاتها ثانوية وليست أساسية عدا األحذية ، حيث تعددت مكمالت المالبس 

ئب اليد، األحزمة، األحذية، حقا المنفصمة منذ أقدـ العصور وحتى اآلف مثؿ "
، الجوارب، االيشاربات، أتطية الرأس، القفازات، الشاؿ، الحمى والمجوهرات

  الورود الصناعية " .
http://tech4eco.blogspot.com/2012_11_01_archive.html 

 Hand Bagحقائب اليد: 
الحقيبة تمثؿ جزء مهـ مف المظهر الخارجي عند السيدات وتعتبر مف   

ويراعى عند استخدام المكمالت األساسية التي ال تست،ني عنها المرأة ، 
الحقائب أن يؤخذ في الحسبان عدة اعتبارات وذلك لتحسين المظير الخارجي 

 لممرأة لموصول ألكبر قدر من األناقة الممبسية: 
 ة ، وشكمها ،ولونها، وخاماتها ، والمناسبة التي ترتدى فيها.حجـ الحقيب 
  ينب،ي أف تنسجـ خطوط وألواف وخامة الحقيبة مال الممبس لتكوف نوعا

 مف الوحدة والتوافؽ فيما بينهما.
 .مف الضروري أف تتالءـ الحقيبة مال الزي ومقاييس الجسـ والشخصية 
 ف لونيف أو ثالثة عمى يراعى عند شراء الحقيبة أال تحتوى عمى أكثر م

األكثر ألف كثرة األلواف تقمؿ مف قيمتها وتفقدها توازنها. وليس ضروريا 

http://tech4eco.blogspot.com/2012_11_01_archive.html
http://tech4eco.blogspot.com/2012_11_01_archive.html


                        
 

 
                   

019 
 

 

 
  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
أف يتطابؽ لوف الحقيبة مال الحذاء ، ولكف يجب أف تتوافؽ معه ومال  

 ,Goday, Dale and cochran ) الزي المرتدى معه.
Molly,1981) 

ت إلى آخر وال شؾ أف أشكاؿ وخامات وألواف الحقائب تختمؼ مف وق
ومف مجتمال آلخر ، وت خذ في اإلعتبار ظروؼ كؿ مجتمال والموضة السائدة، 
فتخضال الحقائب لعمميات التجديد واإلبتكار في تصميمها ، فهي ت خذ أشكااًل 
عديدة مبتكرة قد تكوف منتظمة كالمستطيؿ والمربال والدائرة أو تكوف تير 

 ((Parrott, patricia k.,1987 منتظمة.
 لحقائب :أنواع ا

 وتتنوع الحقائب تبعًا إلى:
 طريقة الحمل : .1

 ،((Handbagحقائب تحمؿ في الذراع ( ،Clvtch) حقائب تحمؿ في اليد )
عمى الظهر حقائب تحمؿ ( ، (Shoolderbagفي الكتؼ حقائب تحمؿ 

Sack) Ruck.) 
 :خامات التصنيع .2

 ،تصنال الحقائب مف خامات متعددة منها:)الجمد الطبيعي أو الصناعي
 ، القماش، الحباؿ والخيوط(.البالستيؾ

 وظيفة ومناسبة اإلرتداء: .3
، السهرة، السفر ،ئب فى مناسبات عديدة منها:)العمؿترتدى الحقا

 (2090)مرو  ممدوح ، الدراسة( .
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 اقتناءها نحو الجامعة
 العوامل المؤثرة في تصميم مكمالت المالبس : 

 القيم الجمالية : –1
عند تصميـ المكمؿ ،  وهي الهدؼ األساسي الذي يسعى إليه المصمـ   

وطبيعة الجماؿ تكمف في العمؿ الفنى الذي يتصؼ بالتناسؽ والترابط بيف 
ؿ )رباب عناصر  ، وعالقة األجزاء ببعضها البعض ، وعالقة كؿ جزء بالك

 (2002،فرج
 الموائمة الوظيفية : – 2

تعد مف أهـ العوامؿ التي تعمؿ عمى نجاح تصميـ المكمؿ ومالئمته     
لذي صمـ مف أجمه ، فقيمة األشياء ال تنفصؿ عف وظيفتها أو فائدتها  لم،رض ا

 (9996) زينب أحمد ،
 الخامات واألدوات واألساليب التقنية :   - 3

يعتمد تصميـ المكمالت عمى العديد مف الخامات والتي يسعى المصمـ      
أهـ  لمتوفيؽ بينها ، ويعتبر االختيار األمثؿ لخامة المناسبة لمتصميـ مف

عناصر بناء شكؿ التصميـ ، أما األساليب التقنية التي يستخدمها المصمـ في 
تش،يؿ خامته فهي مف المقومات الهامة والمؤثرة في التصميـ حيث تؤثر في 
الشكؿ النهائي لممكمؿ باعتبارها أحد المداخؿ الرئيسية في عممية التصميـ ، 

بتش،يؿ الخامات باستخداـ ومف الطبيعي أف تتـ األساليب التقنية الخاصة 
أدوات تتناسب مال نوعية الخامة المستخدمة والتي تسهـ في إعطاء المكمؿ 

  (2008شكمه النهائي )شيريف حجازي ،
 السمات الشخصية و مقاييس الجسم : – 4

التكويف العضوي والنفسي لمفرد مثؿ شكؿ الجسـ وحجمه ، ولوف البشرة إلى     
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 اقتناءها نحو الجامعة
إلى العوامؿ النفسية تؤثر ت ثيرًا واضحًا عمى تير ذلؾ مف سمات باإلضافة  

 إبراز جماليات المكمؿ المستخدـ . 
 ارتباط مكمل المالبس باألزياء المقترنة بو : – 5

وهنا يؤثر كؿ منهما في اآلخر ويت ثر به ، وعمى قدر الموائمة واالنسجاـ     
لمكمؿ ، بينهما مف حيث خطوط التصميـ والعالقات المونية تت كد جماليات ا

 بينما يكوف العكس صحيحًا في حالة عدـ االهتماـ بانسجاـ تمؾ العالقة . 

 عامل الزمان والمكان : - 6
رحمة العمرية مف حيث اختيار التوقيت الزمني الرتدائه، وكذلؾ مالئمته لمم   

، وتتض  جماليات المكمؿ حينما يستخدـ في المكاف لمفرد الذى يستخدمه
 كذلؾ في الفترة الزمنية المالئمة الستخدامه . المناسب الرتدائه و 

 العامل اإلقتصادى : – 7
مف الركائز الهامة التي يجب االلتزاـ بها عند تصميـ مكمالت الممبس    

التكمفة المادية التي تقترف  دراسة الجوانب اإلقتصادية المرتبطة بها مف حيث
ة تشكؿ موردًا متجددًا ال ، إال أف وفرة الخامات سواء الطبيعية أو الصناعيبها

ينضب لمخامات التي يمكف إخضاعها لمبحث والتجريب دوف التعرض لض،وط 
اإلنفاؽ المادى الذي قد يشكؿ عائقًا إقتصاديًا لممارسة هذا النشاط اإلبتكارى . 

( Gross , Kim Johnson,1996) 

نه مف دواعي األناقة تجانس الموف والخطوط والخامة لمحقيبة مال   وا 
ممبس إليجاد نوع مف الوحدة والتوافؽ ، ويراعى أف يؤخذ فى اإلعتبار عند ال

إختيار الحقائب عدة عناصر حيث أف كؿ عنصر مف العناصر التالية  يمكف 
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 اقتناءها نحو الجامعة
 -الشكؿ –أف يؤثر إيحابيًا أو سمبيًا عمى المظهر الممبسى لمفرد ) الحجـ  

     (Goday, Dale and cochran, Molly,1981 ) الخامة(. -الموف
 إجراء تجربة البحث:

تـ إعداد استبياف تحكيـ لهذ  الحقائب المنفذة وتناولت عبارات لتقيس  .9
 اتجاهات الطالبات نحو اقتناء حقائب التريكو اليدوي.

( حقيبة لطالبات الجامعة  باستخداـ  ترز التريكو 96تـ تنفيذ  عدد )  .2
 اليدوية المتنوعة ونمر خيوط  وألواف مختمفة .

ستمارة التحكيـ عمى السادة المحكميف المتخصصيف وذلؾ تـ عرض ا .3
( 90لموقوؼ إلى أنسب العبارات التي تالئـ هدؼ البحث وعددهـ )

 محكـ وتـ تعديؿ العبارات وفقًا آلرائهـ . 
ينة عشوائية مف طالبات الجامعة تـ عرض الحقائب المنفذة عمى ع .4

ـ وبم  عددهـ كمية التربية النوعية بفروعها الثالث ولجميال األقسا
 ( وذلؾ لمعرفة اتجاة الطالبات نحوها وفقًا لعبارات االستبياف .900)

لمناقشة الفروض  95اإلصدار   spssاستخداـ أسموب التحميؿ اإلحصائي  
 والنتائج .
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  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
 ( الحقائب المنفذة2جدول ) 

 الوصؼ المنتج ـ
9 

 

الغـــــــــــــــــــــــــــــرز 
 المستخدمة

الجرسػػػػػػػػػػػػػػػػػية، المرنػػػػػػػػػػػػػػػػػة،  -
 الجاكارد.

 الروز، الفوشيا. - ن الخيوطألوا

الخامـــــــــــــــــــــات 
المســـــــــــــــــاعدة 

 وألوانيا

شػػػػػريط سػػػػػتاف ذو المػػػػػوف  -
 الروز.

فصػػػػػػػػػػػػػػػوص كريسػػػػػػػػػػػػػػػتاؿ  -
صػػػػ،يرة الحجػػػػـ ذات المػػػػوف 

 الروز والفضى.
حمقػػػػػػات خػػػػػػرزاف بػػػػػػالموف  -

البػػػػػػػػػيج ومزخرفػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػالموف 
 البنى.

 سوستة ل،مؽ الحقيبة. -
2 

 

الغـــــــــــــــــــــــــــــرز 
 المستخدمة

الجرسػػػػػػػػػػػػػػػػػية، المرنػػػػػػػػػػػػػػػػػة،  -
 الجاكارد.

 األبيض، المبنى. - ألوان الخيوط
الخامـــــــــــــــــــــات 
المســـــــــــــــــاعدة 

 وألوانيا

 سوستة ل،مؽ الحقيبة. -
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  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
 ( الحقائب المنفذة1تابع جدول ) 

 الوصؼ المنتج ـ
3 

 

ـــــــــــــــــــــــرز  الغ
 المستخدمة

 الجرسية، الجاكارد. -

 البنى ، األصفر. - ألوان الخيوط
الخامـــــــــــــــات 
المســــــــــــاعدة 

 وألوانيا

فصوص وحمقات  -
ؿ ص،يرة الحجـ كريستا

 ذات الموف الفضى.
سوستة ل،مؽ  -

 الحقيبة.
 

4 

 

ـــــــــــــــــــــــرز  الغ
 المستخدمة

الجرسػػػػػػػػية، المرنػػػػػػػػة،  -
 الجاكارد.

 
 األبيض ، التركواز. - ألوان الخيوط

الخامـــــــــــــــات 
المســــــــــــاعدة 

 وألوانيا

شػػػػػريط سػػػػػتاف رفيػػػػػال  -
 ذو الموف األبيض.

سوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتة ل،مػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  -
 الحقيبة.
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  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
 5 

 

ـــــــــــــــــــــــرز  الغ
 المستخدمة

 الجرسية، المرنة. -

البنػػػػػػػػػػػػى ال،ػػػػػػػػػػػػػامؽ ،  - ألوان الخيوط
 البيج ال،امؽ.

الخامـــــــــــــــات 
المســــــــــــاعدة 

 وألوانيا

خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرز خشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى   -
مختمػػػػػػػػؼ األحجػػػػػػػػاـ ذو 
المػػػػوف التركػػػػواز والبػػػػيج 

 واألصفر.
حميػػػػػػة معػػػػػػدف وبهػػػػػػا  -

 فص كريستاؿ تركواز.
سوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتة ل،مػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  -

 الحقيبة.
6 

 

ـــــــــــــــــــــــرز  الغ
 المستخدمة

 الجرسية، المرنة. -

 الروز، الفوشيا. - ألوان الخيوط
الخامـــــــــــــــات 
المســــــــــــاعدة 

 وألوانيا

حمقػػػػػػػػػػػػػػػات خػػػػػػػػػػػػػػػرزاف  -
بػػػالموف البػػػيج ومزخرفػػػة 

 بالموف البنى.
سوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتة ل،مػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  -

 الحقيبة.
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  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
 ( الحقائب المنفذة1تابع جدول ) 

 الوصؼ المنتج ـ
7 

 

ـــــــــــــــــــــرز  الغ
 المستخدمة

الجرسية ،  -
 الجاكارد.

ألــــــــــــــــــــــوان 
 الخيوط

 الرمادى ، الروز. -

الخامـــــــــــــات 
المســــــــــاعدة 

 وألوانيا

حمقات معدنية   -
فضية الموف ليد 

 الحقيبة.
سوستة ل،مؽ  -

 الحقيبة.
 

8 

 

ـــــــــــــــــــــرز  الغ
 المستخدمة

تػػػػػػػػرزة الطحمػػػػػػػػب  -
 المزدوجة.

 
ألــــــــــــــــــــــوان 

 الخيوط
البنػػػػػػػػػى ال،ػػػػػػػػػامؽ،  -

 البيج الفات .
الخامـــــــــــــات 
المســــــــــاعدة 

 وألوانيا

سوسػػػػػػػػػػػتة ل،مػػػػػػػػػػػؽ  -
 الحقيبة.
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  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
 9 

 

ـــــــــــــــــــــرز  الغ
 المستخدمة

 الجرسية. -

ألــــــــــــــــــــــوان 
 الخيوط

الرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى،  -
 الفوشيا.

الخامـــــــــــــات 
المســــــــــاعدة 

 وألوانيا

فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوص  -
كريسػػػػػػػػػػتاؿ مختمفػػػػػػػػػػة 
األحجاـ  ذات الموف 
الفضى ، وفصػوص 
كريسػػتاؿ عمػػى شػػكؿ 
وردة ذات المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف 

 المبنى.
سوسػػػػػػػػػػػتة ل،مػػػػػػػػػػػؽ  -

 الحقيبة.
90 

 

ـــــــــــــــــــــرز  الغ
 المستخدمة

الجرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية ،  -
 الجاكارد.

ألــــــــــــــــــــــوان 
 الخيوط

صػػػػػػفر، البنػػػػػػى األ -
 الفات .

الخامـــــــــــــات 
المســــــــــاعدة 

 وألوانيا

فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوص  -
كريسػػػػػػػػػػتاؿ مختمفػػػػػػػػػػة 
األحجػػػاـ ذات المػػػوف 
 الفضى والموف البنى
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  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
حمقػػػػػػػػات خػػػػػػػػرزاف  - 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالموف البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيج 
ومزخرفػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػالموف 

 البنى.
سوسػػػػػػػػػػػتة ل،مػػػػػػػػػػػؽ  -

 الحقيبة.
 ( الحقائب المنفذة1تابع جدول )

 الوصؼ المنتج ـ
99 

 

الغـــــــــــــــــــــرز 
 المستخدمة

،  الجرسية -
 الجاكارد.

 
ــــــــــــــــــــــوان  أل

 الخيوط
المبنى ، المبنى  -

 الفات .
 
الخامـــــــــــــات 
المســـــــــاعدة 

 وألوانيا

فصوص كريستاؿ  -
متوسطة الحجـ  ذات 

 الموف المبنى.
سوستة ل،مؽ  -

 الحقيبة.
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  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
 92 

 

الغـــــــــــــــــــــرز 
 المستخدمة

الجرسية ،  -
 الجاكارد.

ــــــــــــــــــــــوان  أل
 الخيوط

 الرمادى ، الروز. -

الخامـــــــــــــات 
المســـــــــاعدة 

 ألوانياو 

فصوص كريستاؿ  -
متوسطة الحجـ  ذات 

 الموف الروز.
سوسػػػػػػػػػػػػػػػػػتة ل،مػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  -

 الحقيبة.
93 

 

الغـــــــــــــــــــــرز 
 المستخدمة

الجرسية ،  -
 الجاكارد.

ــــــــــــــــــــــوان  أل
 الخيوط

البنػػػػػػػػػػػػى ال،ػػػػػػػػػػػػامؽ ،  -
 التركواز.

الخامـــــــــــــات 
المســـــــــاعدة 

 وألوانيا

شػػػرائط سػػػتاف رفيعػػػة  -
الحجػػػػػػػػػػػػػـ ذات المػػػػػػػػػػػػػوف 

 األبيض والتركواز.
ط الحجػػـ لؤلػػؤ متوسػػ -

 ذو الموف األبيض.
سوستة ل،مؽ  -

 الحقيبة.
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  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
 94 

 

الغـــــــــــــــــــــرز 
 المستخدمة

الجرسية ،  -
 الجاكارد.

ــــــــــــــــــــــوان  أل
 الخيوط

البنػػػػػػػػػػػػى ال،ػػػػػػػػػػػػامؽ ،  -
 البيج الفات .

الخامـــــــــــــات 
المســـــــــاعدة 

 وألوانيا

لؤلػػؤ صػػ،ير الحجػػـ  -
ذو المػػػػػػػػػوف العسػػػػػػػػػمى ، 
وكريسػػػتاؿ عمػػػودى ذو 

 الموف العسمى.
سوسػػػػػػػػػػػػػػػػػتة ل،مػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  -

 الحقيبة.
 ( الحقائب المنفذة1تابع جدول )

 الوصؼ المنتج ـ
95 

 

الغــــــــــــــــــرز 
 المستخدمة

 الجرسية ، الجاكارد. -

ـــــــــــــــــــوان  أل
 الخيوط

البنػػػػػػػػػػػػػػػى ال،ػػػػػػػػػػػػػػػامؽ ،  -
 التركواز.

الخامــــــــــات 
المســــــاعدة 

 وألوانيا

شريط خرز ص،ير  -
الحجـ ذو الموف 

 الفضى.
 سوستة ل،مؽ الحقيبة. -
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 96 

 

الغــــــــــــــــــرز 
 المستخدمة

 الجرسية 

ـــــــــــــــــــوان  أل
 الخيوط

 بيج  –بنى تامؽ 

الخامــــــــــات 
المســــــاعدة 

 وألوانيا

 سوسته ل،مؽ الحقيبة 
استخداـ الكروشية لعمؿ 
حمقات لتنفيػذ يػد الحقيبػة 

 بموف بيج وبنى
 

 نتائج البحث ومناقشتيا:
تحقؽ الحقائب المنفذة درجة قبوؿ ونجاح في ضوء  الفرض األول:

 متوسطات تقييـ الطالبات لمحور الشكؿ.
تحقؽ الحقائب المنفذة درجة قبوؿ ونجاح في ضوء الفرض الثاني:

 متوسطات تقييـ الطالبات لمحور أسموب التنفيذ.
تحقؽ الحقائب المنفذة درجة قبوؿ ونجاح في ضوء الفرض الثالث: 

 التصميـ . متوسطات تقييـ الطالبات لمحور



                        
 

 
                   

010 
 

 

 
  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
 ائب المنفذة( متوسطات تقييمات الطالبات لعبارات االستبيان لمحق3جدول ) 

البنىد                          

 الحقائب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

هناسبت الوظهز الؼام 

 للحقيبت للطالبت الجاهؼيت
2.23 2.39 2.66 2.64 2.54 2.24 2.69 2.41 2.62 2.33 2.63 2.7 2.59 2.62 2.33 2.65 

هناسبت هىديل الحقيبت 

 للذوق الؼام.
2.21 2.33 2.58 2.54 2.32 2.19 2.55 2.4 2.53 2.23 2.55 2.62 2.49 2.56 2.25 2.6 

 2.58 2.3 2.55 2.49 2.63 2.57 2.29 2.53 2.26 2.62 2.3 2.35 2.57 2.56 2.41 2.41 هسايزة الحقيبت للوىضت 

هناسبت ألىاى الخيىط 

 للحقيبت
2.46 2.52 2.64 2.54 2.44 2.34 2.64 2.4 2.54 2.25 2.6 2.65 2.51 2.53 2.33 2.55 

هناسبت ألىاى الخيىط 

 للطالبت الجاهؼيت 
2.33 2.35 2.64 2.63 2.3 2.22 2.59 2.34 2.56 2.3 2.58 2.63 2.51 2.62 2.28 2.62 

هناسبت الخاهاث 

 ة هغ الحقيبتذالوساػ
2.28 2.38 2.64 2.56 2.32 2.22 2.66 2.37 2.55 2.27 2.57 2.57 2.5 2.6 2.29 2.59 

هناسبت ألىاى الخاهاث 

 الوساػذة هغ الحقيبت .
2.38 2.4 2.66 2.63 2.32 2.28 2.6 2.33 2.56 2.35 2.65 2.66 2.53 2.58 2.33 2.61 

هناسبت الغزس 

الوستخذهت لتنفيذ 

 الحقيبت .

2.37 2.42 2.59 2.6 2.28 2.3 2.56 2.28 2.56 2.37 2.57 2.58 2.53 2.58 2.29 2.6 

 هناسبت التصوين

 الشخزفً للحقيبت الونفذة
2.4 2.34 2.56 2.58 2.35 2.21 2.62 2.3 2.55 2.31 2.57 2.62 2.53 2.54 2.26 2.59 

هناسبت تىسيغ التصوين 

الشخزفً للحقيبت الونفذة 

. 

2.31 2.41 2.59 2.59 2.33 2.3 2.6 2.23 2.58 2.34 2.59 2.66 2.52 2.53 2.37 2.63 

هستىي االبتكار 

 الحقيبت والتجذيذ في
2.31 2.34 2.51 2.52 2.33 2.18 2.62 2.24 2.54 2.26 2.55 2.61 2.48 2.58 2.29 2.63 

هناسبت الحقيبت الونفذة 

 لالستخذام
2.34 2.46 2.62 2.52 2.36 2.29 2.59 2.29 2.58 2.26 2.56 2.62 2.53 2.57 2.31 2.62 

هجوىع هتىسطاث تقيين 

 الوحكويي
28.03 28.75 31.25 30.92 28.24 27.07 31.34 27.85 30.7 27.56 30.99 31.55 30.21 30.86 27.63 31.27 

( اف المتوسطات تراوحت مابيف أكبر قيمة وتبم  3يتض  مف جدوؿ )
 (27.07( وأقؿ قيمه وتبم  )39.55)



                        
 

 
                   

011 
 

 

 
  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
( معامل الجودة ومتوسطات تقييمات الطالبات لمحاور التقييم 4جدول ) 
 فيذ، التصميم(لمحقائب المنفذة )الشكل، التن

 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الوحىر

 الشكل

 

 7.83 6.88 7.73 7.57 7.95 7.75 6.85 7.68 7.07 7.86 6.73 7.21 7.75 7.8 7.13 6.85 الوتىسط

هؼاهل 

 الجىدة
76.11 79.22 86.67 86.11 80.11 74.78 87.33 78.56 85.33 76.11 86.11 88.33 84.11 85.89 76.44 87.00 

 التنفيذ

 

 12.97 11.52 12.91 12.58 13.09 12.97 11.54 12.77 11.72 13.05 11.36 11.66 12.96 13.17 12.07 11.82 الوتىسط

هؼاهل 

 الجىدة
78.80 80.47 87.80 86.40 77.73 75.73 87.00 78.13 85.13 76.93 86.47 87.27 83.87 86.07 76.80 86.47 

 التصوين

 

 10.47 9.23 10.22 10.06 10.51 10.27 9.17 10.25 9.06 10.43 8.98 9.37 10.21 10.28 9.55 9.36 الوتىسط

هؼاهل 

 الجىدة
78.00 79.58 85.67 85.08 78.08 74.83 86.92 75.50 85.42 76.42 85.58 87.58 83.83 85.17 76.92 87.25 

 ككل

 

 31.27 27.63 30.86 30.21 31.55 30.99 27.56 30.7 27.85 31.34 27.07 28.24 30.92 31.25 28.75 28.03 الوجوىع

هؼاهل 

 الجىدة
77.86 79.86 86.81 85.89 78.44 75.19 87.06 77.36 85.28 76.56 86.08 87.64 83.92 85.72 76.75 86.86 

 4 14 6 9 1 5 15 8 13 2 16 11 7 3 10 12 التزتيب

ت تقييمات الطالبات ( بعد حساب معامؿ الجود  ومتوسطا4يتض  مف جدوؿ )
لمحور الشكؿ ومحور التنفيذ ومحور التصميـ حصوؿ الحقيبة السادسة عمى 
الترتيب السادس عشر بينما حصمت الحقيبة الثانية عشر عمى الترتيب األوؿ، 

المنفذة تحقؽ درجة قبوؿ ونجاح في ضوء متوسطات  الحقائبأف كما يتض  
وبذا يتحقؽ كؿ مف  التصميـ( -لتنفيذا -تقييـ الطالبات لمحاور التقييـ )الشكؿ

 .الفرض االوؿ والثانى والثالث
تحقؽ الحقائب المنفذة درجة قبوؿ ونجاح في ضوء متوسطات الفرض الرابع : 

 تقييـ الطالبات لمحاور التقييـ)الشكؿ، التنفيذ، التصميـ(
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  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
الوزن النسبي لبنود محاور االستبيان في ضوء تقييمات ( 5جدول ) 

 قائب المنفذة ككلالطالبات لمح

 البنود المحور
مجموع 
تقييمات 
 الطالبات

الوزن 
 النسبي

ترتيب 
 العبارات

من 
حيث 
 الشكل

مناسبة المظير العام لمحقيبة لمطالبة 
 1 100.00 40.27 الجامعية

 12 96.72 38.95 مناسبة موديل الحقيبة لمذوق العام.
 8 97.89 39.42 مسايرة الحقيبة لمموضة .

من 
حيث 

سموب أ
 التنفيذ

 2 99.18 39.94 مناسبة ألوان الخيوط لمحقيبة
 6 98.09 39.5 جامعيةمناسبة ألوان الخيوط لمطالبة ال

 9 97.77 39.37 مناسبة الخامات المساعدة مع الحقيبة
مناسبة ألوان الخامات المساعدة مع 

 3 99.01 39.87 الحقيبة .

مناسبة الغرز المستخدمة لتنفيذ 
 7 98.04 39.48 . الحقيبة

من 
حيث 
 التصميم

مناسبة التصميم الزخرفى لمحقيبة 
 10 97.67 39.33 المنفذة

 4 98.29 39.58مناسبة توزيع التصميم الزخرفى 
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  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
 لمحقيبة المنفذة . 

 11 96.82 38.99 مستوى االبتكار والتجديد في الحقيبة
 5 98.14 39.52 مناسبة الحقيبة المنفذة لالستخدام

 
( الوزن النسبي لمحاور االستبيان في ضوء تقييمات الطالبات 1ل)شك

 لمحقائب المنفذة ككل

( أف العبارة األولى في االستبياف  9( وشكؿ )5يتض  مف جدوؿ )
لممحور األوؿ )مف حيث الشكؿ ( حصمت عمى الترتيب األوؿ في تقييـ 

المحور  % بينما العبارة الثانية لنفس900الطالبات لمحقائب بوزف نسبى 
 %96.72حصمت عمى الترتيب الثانى عشر بوزف نسبى 
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  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
  

 

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمحقائب المنفذة في ضوء 6جدول )
 تقييمات الطالبات
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  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
 

 
( المتوسطات لمحاور االستبيان في ضوء تقييمات الطالبات 2شكل)

 لمحقائب المنفذة ككل

 
في ضوء تقييمات الطالبات لممحاور ( المتوسطات لمحقائب المنفذة  3شكل)

 ككل
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  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
 الترتيب الشكؿ الحقيبة 

92 

 

9 

6 

 

96 

 ( يبين أفضل وأقل حقيبة في تقييم االستبيان4شكل)

( ترتيب المحاور كاف عمى 2،3،4( واالشكاؿ )6يتض  مف جدوؿ )
النحو التالى محور التنفيذ يمية محور الشكؿ ثـ محور التصميـ وحصوؿ 

ة عشر عمى الترتيب االوؿ لتقييـ الطالبات لبنود االستبياف بينما الحقيبة الثاني
 حصمت الحقيبة السادسة عمى الترتيب السادس عشر .
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  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات محاور تقييـ الفرض الخامس :  

 الطالبات لمحقائب المنفذة باستخداـ التريكو اليدوي

 Two- wayي اتجاىين ( نتائج تحميل التباين األحادي ف7جدول )
ANOVA  لتأثير محاور التقييم والحقائب المنفذة من استخدام التريكو

 اليدوي  في ضوء تقييمات الطالبات 
مصدر 
 التبايف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
مستوي 
 الداللة

 223. 1.577 001. 2 002. المحاور
 000. 117.470 059. 15 882. الحقائب
   001. 30 015. الخط 
  47 899. المجموع

R2
= 0.98 

( إلػي نسػبة التبػايف التػي 7( في جدوؿ )2تشير قيمة  معامؿ التحديد )ر
ترجال إلي انحدار المت،ير التابال عمػي المت،يػرات المسػتقمة وكػؿ مػا ارتفعػت قيمػة 

لمسػػػتقمة ( دؿ ذلػػؾ عمػػػي ارتفػػػاع النسػػبة المئويػػػة التػػػي تاسػػهـ بهػػػا المت،يػػػرات ا2)ر
يػػدؿ عمػػي أف المحػػاور  0.98( =  2عمػػي المت،يػػر التػػابال. حيػػث بم،ػػت قيمػػة )ر

% مػػػف التباينػػػات الكميػػػة فػػػي 98الثالثػػػة محػػػؿ الدراسػػػة والحقائػػػب المنفػػػذة تفسػػػر 
% ترجػال 2ضوء تقييمات الطالبات تفسرها العالقة الخطية، وأف النسػبة المكممػة 

 مة لـ تاضمف في النموذج.إلي عوامؿ عشوائية ك ف تكوف هناؾ مت،يرات مه
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  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
الشــكل، التنفيــذ، كمػػا يتضػػ  مػػف الجػػدوؿ عػػدـ معنويػػة تػػ ثير المحػػاور ) 

(  وهي تير دالة إحصائيا عند مستوي 9.577( حيث بم،ت قيمة ؼ )التصميم
وهػػػػذا معنػػػػا  انػػػػه ال توجػػػػد فػػػػروؽ جوهريػػػػة بػػػػيف المت،يػػػػرات التػػػػي يقيسػػػػها  0.05

كما جاء   مف استخداـ التريكو اليدوي االستبياف ومعنوية ت ثير الحقائب المنفذة 
( وهي دالة إحصائيا عنػد 997.47في تقييمات الطالبات حيث بم،ت قيمة ؼ )

 .0.009مستوي 
اختبار    ولمعرفة الفروؽ بيف محاور التقييـ  قامت  الباحثة  بتطبيؽ

LSD  )وذلؾ عمي   محاور التقييـلممقارنات المتعددة بين )أقؿ فرؽ معنوي
 الي:النحو الت
)أقل فرق  LSDالفروق بين المتوسطات باستخدام  اختبار  (  8جدول )

 محاور التقييم لممقارنات المتعددة بين  معنوي( 

 الشكل 
 (2.470م=  )

  التصميم (2.475م=  التنفيذ)
 (2.461)م= 

 0.009 0.004  (2.470م=  الشكل)

 0.013   (2.475م=  التنفيذ)

    (2.461)م=  التصميم

( أنه ال توجػد هنػاؾ فروقػا دالػة بػيف 8ض  مف النتائج التي يمخصها الجدوؿ )يت
كػػؿ محػػور مػػف المحػػاور. ويمكػػف ترتيػػب المحػػاور فػػي ضػػوء متوسػػطات تقييمػػات 

 التصميم.، الشكل،  التنفيذالمحكميف كما يمي: 
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  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
)أقل فرق معنوي(   LSD(  الفروق بين المتوسطات باستخدام  اختبار  9جدول ) 

 المتعددة بين الحقائب المنفذهلممقارنات 

 الحقائب الحقائب
الفروق بين 
 الحقائب الحقائب الداللة المتوسطات

الفروق بين 
 الداللة المتوسطات

1 

2  .0667 * 0.001 

2 

3  .2067 *  0.00 
3  .2733 * 0.00 4  .1800 *  0.00 
4  .2467 *  0.00 5 0.0367 0.054 
5 0.03 0.111 6 .1400*  0.00 
6 .0733*  0.00 7  .2200 *  0.00 
7  .2867 *  0.00 8 .0700* 0.001 
8 0.0033 0.856 9  .1633 *  0.00 
9  .2300 *  0.00 10 .1000*  0.00 
10 0.0333 0.078 11  .1867 *  0.00 
11  .2533 *  0.00 12  .2400 *  0.00 
12  .3067 *  0.00 13  .1267 *  0.00 
13  .1933 *  0.00 14  .1800 *  0.00 
14  .2467 *  0.00 15 .0933*  0.00 
15 0.0267 0.155 16  .2133 *  0.00 
16  .2800 *  0.00         
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  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
)أقل فرق  LSD(  الفروق بين المتوسطات باستخدام  اختبار  9تابع جدول ) 

 فذةمعنوي(  لممقارنات المتعددة بين الحقائب المن

 الحقائب الحقائب
الفروق بين 
 الحقائب الحقائب الداللة المتوسطات

الفروق بين 
 الداللة المتوسطات

3 

4 0.0267 0.155 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 .2167*  0.00 
5 .2433*  0.00 6 .3200*  0.00 
6 .3467*  0.00 7  .0400 * 0.036 
7 0.0133 0.471 8 .2500*  0.00 
8 .2767*  0.00 9 0.0167 0.369 
9 .0433* 0.024 10 .2800*  0.00 
10 .3067*  0.00 11 0.0067 0.718 
11 0.02 0.282 12  .0600 * 0.003 
12 0.0333 0.078 13 .0533* 0.007 
13 .0800*  0.00 14 0 1 
14 0.0267 0.155 15 .2733*  0.00 
15 .3000*  0.00 16 0.0333 0.078 
16 0.0067 0.718       

5 
  

6 .1033*  0.00 6 
  

7  .3600 *  0.00 
7  .2567 *  0.00 8  .0700 * 0.001 
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  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
   

  
  
  
  
  
  
  
  

8 0.0333 0.078   
  
  
  
  
  
  
  
  

9  .3033 *  0.00 
9  .2000 *  0.00 10  .0400 * 0.036 
10 .0633* 0.002 11  .3267 *  0.00 
11  .2233 *  0.00 12  .3800 *  0.00 
12  .2767 *  0.00 13  .2667 *  0.00 
13  .1633 *  0.00 14  .3200 *  0.00 
14  .2167 *  0.00 15  .0467 * 0.016 
15 .0567* 0.004 16  .3533 *  0.00 
16  .2500 *  0.00       

7 
  
  
  
  
  
  
  
  

8 .2900*  0.00 8 
  
  
  
  
  
  
  
  

9  .2333 *  0.00 
9 .0567* 0.004 10 0.03 0.111 
10 .3200*  0.00 11  .2567 *  0.00 
11 0.0333 0.078 12  .3100 *  0.00 
12 0.02 0.282 13  .1967 *  0.00 
13 .0933*  0.00 14  .2500 *  0.00 
14 .0400* 0.036 15 0.0233 0.211 
15 .3133*  0.00 16  .2833 *  0.00 
16 0.0067 0.718       

9 
  

10 .2633*  0.00 10 
  

11  .2867 *  0.00 
11 0.0233 0.211 12  .3400 *  0.00 
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  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
   

  
  
  
  

12  .0767 *  0.00   
  
  
  
  

13  .2267 *  0.00 
13 0.0367 0.054 14  .2800 *  0.00 
14 0.0167 0.369 15 0.0067 0.718 
15 .2567*  0.00 16  .3133 *  0.00 
16  .0500 * 0.01       
)أقل فرق  LSD(  الفروق بين المتوسطات باستخدام  إختبار  9تابع جدول )

 معنوي(  لممقارنات المتعددة بين الحقائب المنفذة

 الحقائب الحقائب
الفروق بين 
 الحقائب الحقائب الداللة المتوسطات

الفروق 
بين 
 الداللة اتالمتوسط

11 
  
  
  
  

12  .0533 * 0.007 12 
  
  
  
  

13 .1133*  0.00 
13 .0600* 0.003 14 .0600* 0.003 
14 0.0067 0.718 15 .3333*  0.00 
15 .2800*  0.00 16 0.0267 0.155 
16 0.0267 0.155       

13 
  
  

14  .0533 * 0.007 14 
  
  

15 .2733*  0.00 
15 .2200*  0.00 16 0.0333 0.078 
16  .0867 *  0.00       

15 16  .3067 *  0.00         
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 0.01دالة عند مستوي  * 

تقييمات الطالبات باستخدام ضوء ( ترتيب الحقائب المنفذة في 10جدول )
 Tukeyاختبار توكي 

 الحقائب
 Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 5 6 7 

6.00 2.2533       
10.00 2.2933 2.2933      
15.00 2.3000 2.3000 2.3000     
8.00  2.3233 2.3233     
1.00  2.3267 2.3267     
5.00   2.3567 2.3567    
2.00    2.3933    

13.00     2.5200   
9.00     2.5567 2.5567  
4.00     2.5733 2.5733 2.5733 

14.00     2.5733 2.5733 2.5733 
11.00     2.5800 2.5800 2.5800 
3.00      2.6000 2.6000 

16.00      2.6067 2.6067 
7.00      2.6133 2.6133 

12.00       2.6333 
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 اقتناءها نحو الجامعة
( انه توجد فروقا داله عمى النحو التالي : بيف 9يتض  مف نتائج جدوؿ ) 

، الحقيبة ( 9،99،92،93،94،96، 4،6،7، 2،3الحقيبة األولى والحقائب )
(،  94،95،96، 99،92،93، 9،90، 4،6،7،8، 3الثانية والحقائب ) 

( ،الحقيبة الرابعة والحقائب 6،8،9،90،93،95،  5الحقيبة الثالثة والحقائب ) 
، 9، 7،  6( ، الحقيبة الخامسة والحقائب )  8،90،92،93،95، 6،7، 5) 
الحقائب التالية (، الحقيبة السادسة وجميال 95،96، 94، 93، 99،92، 90

( ، 95، 94، 93، 90، 9، 8في الترتيب ، الحقيبة السابعة والحقائب )
( ، الحقيبة التاسعة  96، 94، 93، 92، 99، 9الحقيبة الثامنة والحقائب )

، 92، 99( ، الحقيبة العاشرة والحقائب )  96، 95، 92، 90والحقائب ) 
( ، الحقيبة 95، 92،93) ( ، الحقيبة الحادية عشر والحقائب  96، 94، 93

، 94(، الحقيبة الثالثة عشر والحقائب )  95، 94، 93الثانية عشر والحقائب )
( ، الحقيبة الخامسة عشر 95( ، الحقيبة الرابعة عشر والحقيبة )96، 95

 (.96والحقيبة )
( ترتيب الحقائب المنفذة في ضوء تقييمات 90بينما يتض  مف جدوؿ )

، 2،  93، 9  4، 94، 99، 3، 96، 7، 92لتالي )الطالبات عمى النحو ا
5،9 ،8 ،95 ،90 ،6 ) 
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 اقتناءها نحو الجامعة
 البحث: ممخص نتائج 

 بعد معالجة البيانات إحصائيًا توصل البحث إلى : 
.تحقؽ الحقائب المنفذة درجة قبوؿ ونجاح في ضوء متوسطات تقييـ الطالبات 9

بجودتها ومناسبتها  لمحاور التقييـ وتميز الحقائب المقترحة المنفذة بالتريكو
 لطالبات الجامعة.

بيف متوسطات تقييمات  0.0009.وجود فرؽ داؿ إحصائيا  عند مستوي 2
الطالبات عمي الحقائب المقترحة المنفذة بالتريكو اليدوى مف حيث الشكؿ 

  والتنفيذ والتصميـ .
وبهذا يمكف تنمية اتجا  طالبات الجامعة نحو اقتناء حقائب لميد منفذ  ب،رز 
التريكو، ووضال رؤى جديدة لحقائب اليد المنفذة ب،رز التريكو اليدوي لطالبات 

(،) حناف عبد 2002الجامعة. وذلؾ يتفؽ مال دراسة كؿ مف )صفاء صبري ،
 ( 2093( ،)رشا عباس ووفاء سماحة ،2005(،)أسماء فؤاد ،2004النبي ،

 توصيات البحث :
ت ممبسػية تصػم  لفئػات اإلفادة مف ترز التريكو اليدوي في إثراء مكمال .9

 متعددة .
كسابهف مهػارة تعمػـ التريكػو اليػدوي   .2 ش،ؿ أوقات فراغ طالبات الجامعة وا 

 في تنفيذ منتجات متنوعة أخرى.
فت  المجاؿ أماـ شباب الخريجيف في عمؿ صناعات ص،يرة في مجػاؿ  .3

 مكمالت األزياء.
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 المراجع  

البات الجامعة نحو : " تنمية اتجاىات ط.أسماء فؤاد زكى محمد متولي9
رسالة ماجستير،  استخدام مكمالت المالبس المصنوعة من خامة القماش"،

 ـ.2005كمية التربية النوعية ، جامعة عيف شمس، 
 القاهرة الكتب، عالـ ،5ط اإلجتماعى"، النفس "عمم: زهراف السالـ عبد .حامد2

9984. 
مكا االبرة أشغال فنون" : السيد النبي عبد .حناف3  في منيا االستفادة نيةوا 

 جامعة المنزلي، االقتصاد كمية ، ماجستير رسالة ، "المالبس مكمالت عمل
 .2004 ، المنوفية

ما بعد الحداثة  -"أثر االتجاىات الفنية بفترة الحداثة: .داليا فوزي عبد اهلل 4
رسالة دكتورا ، تير  عمى المفاىيم الجمالية والتشكيمية لمكمالت الزينة"،

 .2004رة ، كمية التربية الفنية، جامعة حمواف ، منشو 
إمكانية تنفيذ مالبس خارجية اقتصادية و مبتكرة  :"رباب فرج إبراهيـ محـر.5

،  "لممرأة باستخدام مكمالت المالبس و مدى تأثيرىا عمى المظير الممبسى
رسالة ماجستير تير منشورة ، كمية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية 

 .ـ2002
من  االستفادةإمكانية :"وفاء محمد محمد سماحة -.رشا عباس محمد متولي 6

بحث  د"في تنفيذ حقائب لمسيدات باستخدام غرزه الجاكار   اإلسالميالفن 
الدولي الخامس (كمية التربية النوعية -)العربي الثامف  السنويالمؤتمر منشور 

 .2093ؿ ػػػأبري -بالمنصورة
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تجاىات الفنية الحديثة و أثرىا عمى الحمي اال  :"زينب أحمد منصور.7 

رسالة دكتورا  تير منشورة ، كمية التربية الفنية جامعة حمواف  ،"المعدنية 
 ـ .9996

 ، الحديث الكتاب دار ، لمشباب" الممبسية االتجاىات ": الحفيظ عبد .زينب8
 ـ2009

 خارجيةاستحداث مالبس "إمكانية .شيريف حسف محمود سعد حجازي: 9
، رسالة  ة"واالقتصادي الجمالية الناحيةلخدمو  األغراض عديدةلمسيدات 

 .2008ماجستير ،كمية التربية النوعية ،جامعة المنصورة ، 
 مقومات عمى األزياء مكمالت بعض أثر:" الصعيدي إبراهيـ صبري .صفاء90

 ، النوعية التربية كمية ماجستير، رسالة "الجامعة لطالبات الممبسية األناقة
 ـ.2002، المنصورة جامعة
" اإلمكانيات التشكيمية لتوليف الخامات ألغطية :ماجدة خمؼ حسيف .99

مجال األشغال  فيالعصور اإلسالمية كمدخل إلثراء مكمالت الزى  فيالرأس 
رسالة ماجستير ، كمية التربية الفنية ، جامعة  ،الفنية بكمية التربية الفنية "

 . ـ9994حمواف ، 
مكانية  :"ة إبراهيـ محمدمرو .92 دراسة تحميمية لبعض خامات البيئة وا 

رسالة ماجستير ، كمية االقتصاد  "مجال المالبس ومكمالتيا فيتوظيفيا 
 .2006المنزلي ، جامعة المنوفية ،

ابتكار  ": سالي أحمد أحمد العشماوى -روة ممدوح مصطفى حمود .م93
إثراء مكمالت مالبس  فينيا إسالمية ومدى االستفادة م زخرفيوتصميمات 
، بحث منشور ، مجمة االقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، مجمد  "السيدات
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 .ـ2090، العدد الثاني ، 20 

، الدار المصرية المبنانية " التريكو فن وصناعة " .نادية إبراهيـ محمد السيد:94
 ـ .9999القاهرة ، 

 كسسوار فن األناقة والجمال ":" مكمالت المالبس اإل .نادية محمود خميؿ95

 ـ9999دار الفكر العربي ،
 بقايا لتجاور والفنية العممية لالسسس دراسة :"خميؿ محمد محمود .نادية96

 الثالث المصري المؤتمر" المنتجة باألسر مالبس مكمالت تنفيذ في األقمشة
 .9998 ، المنوفية المنزلي،جامعة االقتصاد ،كمية المنزلي لالقتصاد

:" دراسة تحميمية لمختارات من األقنعة .هاجر عبد الرشيد مصطفى 97
رسالة  المختمفة لمشعوب وتوظيفيا جماليا إلثراء مالبس المرأة ومكمالتيا"،

 . 2099ماجستير، تير منشورة، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، 
حمة التعميم لطمبة مر  ودراسة لممكمالت الممبسي ":هند محمد وهبه القرش.98

كمية  –ماجستير تير منشورة  رسالػة "،كمدخل لمتذوق الممبسى األساسي
 .2008-جامعة المنوفية – المنزلي االقتصاد

 
19.Blickensdorfer-S "Handbags summer 2008 . The favorite 
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22.Gross , Kim Johnson , Accessories ( Chic simple ) , Hard 

cover published 1996 
 



                        
 

 
                   

031 
 

 

 
  طالبات واتجاه اليدوي التريكو بغرز المنفذة اليد لحق ائب جديدة رؤى

 اقتناءها نحو الجامعة
 23.Parrott, patricia k.,: Fashion accessories,london,1987

 

24.Webster’s New International Dictionary,1951,p.829 
http://tech4eco.blogspot.com/2012_11_01_archive.html25. 

 

http://tech4eco.blogspot.com/2012_11_01_archive.html

