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الملخص:
تحديد  اختلف في  قديم جدا وقد  الجميلة وهو فن  اليدوية   الفنون  المكرمية من  إن فن 
مصدره هل هو من الحضارة المصرية القديمة أو الفينيقية أو مؤخرا علي يد الحضارة 
شخص  ألى  استلهام   مصدر  يكون   ان  يمكن  ابداعى  فن  هى  فالمكرميه   ، العربية 
فكرة  جاءت  هنا  ومن  متميز  فني  عمل  فالمكرميه  اليدويه  باألعمال  بمهارة   يتمتع 
البحث في محاولة االستفادة من فن المكرمية في انتاج قطع ملبسية ومكمالتها تصلح 
من  االستفادة  الي  الدراسة  هدفت  حيث  المختلفة  للفئات  الصغر  متناهية  كمشروعات 
فن المكرمية في صياغات فنية جديدة لمالبس النسائية ومكمالتها و تنفيذ بعض القطع 
الملبسية للنساء ومكمالتها باستخدام فن المكرمية حيث تتسم بالقيم الجمالية والوظيفية 
واالقتصادية  و القطع الملبسية ومكمالتها المنفذة تصلح كمشروعات متناهية الصغر 
المكرمية وكانت  بتقنية غرز  المالبس ومكمالتها  انتاج ستة عشر قطعة من  تم  حيث 
من أهم النتائج  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المتخصصين والمستهلكات  
من  المستهلكين  احتياجات  تلبى  المنفذة   المنتجات  تعتبر   و  المنفذة  المنتجات  في 
الصغر. متناهية  كمشروعات  وتصلح  واالقتصادية  الوظيفية  و  الجمالية  الناحية 

الكلمات المفتاحية:
مكمالت الزي ،  مالبس نسائية ، فن المكرمية،  

مشروعات متناهية الصغر 

االستغناء  يمكن  ال  التي  للفرد  األساسية  الحاجات  من  المالبس  تعد 
مختلفة  أشكال  إيجاد  اإلنسان  حاول  القديمة  الحضارات  فمنذ  عنها، 
لتشكيل قطع المالبس حول الجسم ، حيث تعتبر المالبس من الحاجات 
األساسية للفرد فهي في نفس مستوى حاجته للمأكل والمأوى كما تعتبر 
األزياء شعار األمم ورمز تقدمها . وال يستطيع المجتمع أن يعيش دون 
من  المالبس  مكمالت  أن  كما  اهتمامه،  من  نصيباً  المالبس  يعير  أن 
وهي  الملبسي  المظهر  على  كبيرا  تاثيرا  تؤثر  التى  المهمة  العناصر 
معتقدات  تعكس  انها  حيث  واالقتصادي  الحضاري  التقدم  توضح 
الخاص  الشق  هما  شقين  المكمالت عن  وتعبر  اليها  تنتمي  التي  البيئة 
محمود  )آية  الحضاري   المظهر  شق  و  الجمالي  الفني  بالمظهر 
مساعد  او  اضافى  معنى  مكمالت  كلمة  وتمثل   2017 مصطفى) 
للملبس البراز الناحية الجمالية ليتماشي مع الموضة حيث ان الغرض 
القيم   االساسي من المكمالت هو استكمال المظهر العام للملبس لزيادة 
الجمالية لها وايضا االهتمام بالناحية الوظيفية(. نادية خليل  ) 1999 
إن فن المكرمية من الفنون اليدوية  الجميلة وهو فن قديم جدا وقد اختلف 
الفينيقية  أو  القديمة  المصرية  الحضارة  في تحديد مصدره هل هو من 
أو مؤخرا علي يد الحضارة العربية ، فالمكرميه هى فن ابداعى يمكن 
ان يكون  مصدر استلهام  الى شخص يتمتع بمهارة  االعمال اليدويه 
العقد باستخدام  باترونات من  المكرميه من خالل عمل  حيث يتم عمل 
خامات مثل السالسل او الحبال او االسالك ، ومزيج من الحبال الملونه 
عمل  المكرميه  يجعل  ما  وذلك   المرفقه  والحلقات  المضاف  والخرز 
فني متميز.),Sharon Query ,2015( فهي من الفنون العريقة التى 

والتغيير  التشكيل  يمكنها  لها من جماليات حيث  لما  بها  االهتمام  يجب 
في المنتجات الخاصة بها عن طريق استخدام انواع مختلفة من الغرز 
التي يعتمد شكلها علي حسب الخيوط وتخناتها وأنواعها واختالف طرق 
الربط بما يؤثر علي الشكل  النهائي للغرز )نها عدلي توني ،2016(  
ومن الدراسات التى اهتمت بفن المكرمية دراسة كال من )أمل مأمون 
الجمالية  القيم  الثراء  محاولة  كانت  حيث   )2019 الجوهري  رشا  و 
والفنية لمكمالت المالبس وفتح أفاق جديدة من خالل ابتكار مجموعة 
المكرمية  بين  الدمج  طريق  عن  المالبس  لمكمالت  التصميمات  من 
والنسيج اليدوي لذا تم ابتكار مكمالت مالبس (عقود – ساور ) تجمع 
بين أسلوب النسيج اليدوى السادة والمكرمية باستخدام خيوط الكردون 
بانواعة والوانة المختلفة وقد تم انتاج ( 11 ) مكمل وقد أظهرت النتائج 
أنها يمكن االستفادة من الدمج بينهما إلنتاج مكمالت المالبس كما تناولت  
دراسة )سوزان حجازي 2019( امكانية توظيف فن المكرمية جماليا 
وفنيا في تنفيذ تصميمات باسلوب التشكيل علي المانيكان وقياس مدي 
نجاح التصميمات المنفذة وتوصلت الدراسة الي امكانية تنفيذ تصميمات 
بأسلوب فن التشكيل علي المانيكان بفن المكرمية  كما هدفت  دراسة (
نها عدلى تونى 2016 ) الى ابتكار مشغوالت نسيجية عن طريق الد 
مج تقنيات النسيج المرسوم و الزخرفة بالعقد  (المكرمية)  كما تناولت 
دراسة  Deborah Ebute,2016(( دراسة استكشافية لفن المكرمية 
مع طيات زخرفية النتاج مكمالت مالبس أنيقة واسفرت الدراسة عن 
انتاج مكمالت ملبسية ) حقائب – أحذية ( بخيوط متنوعة مع استخدام 
الخرز بأنواع متنوعة ونالت درجات تحكيم مرتفعة من قبل المستهلكين 

“صياغة فنية جديدة إلنتاج قطع ملبسية نسائية ومكمالتها باستخدام فن المكرمية
 لدعم المشروعات متناهية الصغر”
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و  دراسة   ) Theresa A mpomah,2015 ( بعنوان تصميم وانتاج 
المتاحة  بالخيوط  المكرمية  تقنية  باستخدام  النساء  اكسسوارات لمالبس 
المتنوع  الخرز  واستخدام   تصميم  الي  الدراسة  نتائج  واسفرت  محليا 
والخيوط االصطناعية وغيرها من المواد و التقنيات ذات الصلة إلنتاج 
الفساتين  الخرز الكسسوارات  زخرفة  مع  المكرمية  من  حديثة  اشكال 
العصرية للنساء كما اكدت دراسة )SharonQuery,2015( امكانية 
تنفيذ مشروعات من عقد المكرمية مثل معلقات النبات وبعض مكمالت 
بهنس2012(  ايمان  صالح،  بشار  )حنان  دراسة  هدفت  كما  المالبس 
القيمة  ورفع  المكرمية(  )فن  المصرية  الشعبية  الحرف  احدي  احياء 
المالبس  احياء  الدراسة  نتائج  اثبتت  كما  المستعملة  للمالبس  الجمالية 
المستعملة بطريقة مستحدثة باستخدام فن المكرمية وتجديدها واستخدامها 
بصورة ترضي مرتديها ومن هنا قد تسهم الفنون اليدوية  فى حل مشكلة 
البطالة وهى من المشكالت التى تهدد الشباب، فيمكن بأقل تكلفة و جهد 
فن  مثل  يدوية  بعمل مشروع ألشغال  الشباب    تقوم مجموعة من  أن 
المكرمية  يمثل عائدا ماديا يمكنهم من األعتماد على أنفسهم، كما أنها  
طريقة ألستغالل وقت الفراغ(غادة سعيد - 2009 )وحيث إن فن العمل  
اليدوى أغلى سعرا وأعلى قيمة من فن  العمل  اآللي  فقد  حصل على 
مكانه خاصة فى جميع البلدان، وه و يمثل عائدا أقتصاديا كبيرا لمن يهتم 
بمثل ه ذه الفنون، وكثير من الدول المتقدمة تهتم به ذه الفنون إلكساب 
المه ارات  للفئات المختلفة وبذلك تجعل منهم أفردا منتجة  )نرمين سعيد 
- 200٨( جاءت فكرة البحث في محاولة االستفادة من فن المكرمية في 
للفئات  الصغر  متناهية  كمشروعات  تصلح  ومكمالتها  المالبس  انتاج 
تناولت  دراسات  وهناك  المعيلة  والمرأة  الخرجين  كشباب  المختلفة 
المشروعات متناهية الصغر للفئات المختلفة     حيث  إن المشروعات 
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ماهي إال ترجمة عملية لألفكار 
الريادية والمبادرات الفردية والجماعية التي يتبناها الرياديون وإدارت 
هذه المشاريع يخلص فئة الشباب من فكرة ثقافة العيب  –الخاطئة أصال 
كونه سيصبح مدير ومالك ومنتج في ذات الوقت.  )إيهاب خالد مقابله، 
بالعمل على  االخيرة  اآلونة  في  كبير  بشكل  االهتمام  وتزايد   (  2012
تنمية المشروعات المتناهية الصغر في معظم دول العالم حيث تعد النواة 
االساسية للمنشآت العمالقة وقد تبين من اغلب الدراسات أن المشروعات 
    )2015 خلة،  )اسامة  الصغيرة.  المشروعات  من  انطلقت  العمالقة 
  )201٨ الهزاني،  العزيز  عبد  ناصر  )الجوهرة  دراسة  اكدت  حيث 
فوائد  لهم  الشباب وحققت  تمكين  في  تسهم  الصغيرة   المشروعات  أن 
المشروع  فان  الوقت  نفس  وفي  واجتماعية،  وشخصية  اقتصادية 
المالية  الصعوبات  من  العديد  يواجه  الصغيرة  المشروعات  من  كغيره 
والتنظيمية، كما أنه يحظى بقدر جيد من الرضا والثقة ألفراد المجتمع، 
كما أنه ساهم في استثمار وقت الفراغ لدى الشباب، ووفر فرصة عمل 
العاملين  للشباب  االقتصادي  المستوى  تحسين  في  وساهم  للعاطلين، 
به، كما كسر ثقافة العيب للمهن اليدوية  كما أوضحت دراسة )أسامة 
من  الصغيرة  المشروعات  مفهوم  ولتحديد  مشيمس201٨(  محمود 
الصغيرة  المشروعات  وتعريفات  ألحجامها  المحددة  المعايير  حيث 
بمصر والعالم وكذلك خصائصها ومجاالت عملها والتعرف على اآلثار 
التجارب  وأهم  الصغيرة  المشروعات  تنمية  على  المترتبة  االقتصادية 
وتقييم  والنمو  النجاح  على  الصغيرة  المشروعات  تساعد  التي  الدولية 
حيث  من  المصري  االقتصاد  تنمية  في  الصغيرة  المشروعات  دور 
ذلك  ومثال  تواجهها.  التي  والمعوقات  االقتصادية  وآثارها  تطورها 
الدور الذي تلعبه صناعة المالبس الجاهزة في تنمية االقتصاد المصري 
ومدى مساهمة المشروعات الصغيرة لصناعة المالبس الجاهزة في ذلك 

إلى  بسيوني رضوان، 2015(  )رهام محمود  دراسة  واسفرت  الدور 
لقيام األسرة المصرية بمشروعات صغيرة  اليدوية تصلح  أن األشغال 
المنطوية  المخاطر  يقلل  مما  المال  رأس  مستلزمات  النخفاض  نظراّ 
لتحسين  اليدوية  األشغال  ببعض  التصميمات  تنفيذ  يمكن  كما  عليها، 
المستوى االقتصادي لألسرة. والذي يقوم بدوره في زيادة مستوى الدخل 
القومي حيث يفتح مجاالت عمل جديدة تساهم في القضاء على مشكلة 
البطالة كما تناولت دراسة  )مي محمد االمام، 2013( بصفة رئيسية 
المشروعات االقتصادية  الريفية من  المرأة  التعرف على مدى استفادة 
للتنمية،  االجتماعي  الصندوق  من  بقروض  الممولة  الصغر  متناهية 
االجتماعي  الصندوق  ودور  االستفادة،  تلك  على  المؤثرة  والعوامل 
المبحوثات  جميع  أن  إلى  الدراسة  نتائج  أشارت  وقد  المجال  هذا  في 
المشروعات،  بتلك  قيامهن  جراء  من  واجتماعياً  اقتصادياً  استفدن  قد 
للتنمية  االجتماعي  الصندوق  دور  أن  أيضاً  النتائج  أوضحت  وقد 
يقتصر على تقديم القروض للمبحوثات من خالل جمعية أهلية وسيطة. 
وانتهت بتقديم بعض المقترحات المتعلقة بزيادة استفادة المرأة الريفية 
الصندوق  من  الممولة  الصغر  متناهية  االقتصادية  المشروعات  من 
تتبلور  بدأت  السابقة  الدراسات  سرد  خالل  ومن  للتنمية.   االجتماعي 
مشكلة  البحث من خالل  صياغة فنية جديدة إلنتاج قطع ملبسية نسائية 
الصغر متناهية  المشروعات  لدعم  المكرمية  فن  باستخدام  ومكمالتها 

Statement of the problem : مشكلة البحث
تبلورت في التساؤالت االتيه:

1. ما مدي امكانية تصميم وتنفيذ قطع ملبسية  للنساء ومكمالتها     
    بصياغة فنية جديدة في ضوء فن المكرمية ؟

2. ما مدى امكانية توظيف الصياغات الفنية الجديدة  لدعم 
    المشروعات متناهية الصغر؟

 Objectives : أهداف الدراسة
يهدف البحث الي: 

1. االستفادة من فن المكرمية في صياغات فنية جديدة لمالبس النسائية 
    ومكمالتها

2. تنفيذ بعض القطع الملبسية للنساء ومكمالتها باستخدام فن المكرمية 
3. القطع الملبسية النسائية المنفذة ومكمالتها تتسم بالقيم الجمالية 

    والوظيفية واالقتصادية
4. القطع الملبسية للنساء ومكمالتها المنفذة تصلح كمشروعات متناهية 

    الصغر 

 Study Significance: : أهمية الدراسة
يمكن تحديد اهمية البحث فى النقاط التالية:

1. أثراء مجال المالبس النسائية ومكمالتها بصياغات فنية جديدة 
    باستخدام فن المكرمية

2. االستفادة من التقنيات الجمالية لفن المكرمية في تحقيق قيم وابعاد 
    جمالية للمالبس النسائية ومكمالتها

3. فتح مجاالت لمشروعات متناهية الصغر من المالبس النسائية 
    ومكمالتها   باستخدام فن المكرمية 

4. فتح آفاق جديدة لتطوير المشروعات الصغيرة فى إطار خطة 
    الدولة للتنمية المستدامة



 مجلد 1 ، عدد 2 ، يونيو 2020 202

Delimitatins :  حدود البحث
حدود نوعية :   - قطع ملبسيه نسائية )فيست بأطوال مختلفة  - 
جاردن – بلوزات (    -  مكمالت ملبسية )حقائب – أحزمة (  - 

استخدام مجموعة من غرز المكرمية 
 تكونت عينة البحث من مجموعتين:  المتخصصين فى المجال 

وعددهم ( 10 ) من السادة أعضاء هيئة  التدريس بالكلية والكليات 
المناظرة.

- مجموعة من المستهلكات وعددهم (  50(

منهج البحث : Methodology : يتبع البحث
1. المنهج الوصفي :   من خالل الدراسات السابقة واالطار النظري 

    والدراسات الميدانية
2. المنهج التجريبي  : من خالل تنفيذ مجموعة من القطع الملبسية

    ومكمالت المالبس ) حقائب- أحزمٍة(

Hypothesis     : فروض البحث
1. توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات السادة المتخصصين 

    على المنتجات المقترحة
2. توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات السادة المتخصصين 

    على المنتجات المقترحة في المحور األول والثاني والثالث
3. توجد فروق ذات داللة إحصائيه بين إستجابات السادة المتخصصين 

    على المنتجات المقترحة ككل في صياغة فنية جديدة إلنتاج قطع 
    ملبسية نسائية ومكمالتها باستخدام فن المكرمية لدعم المشروعات 

    متناهية الصغر
4. توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات السادة المستهلكين 

    على المنتجات المقترحة
5. توجد فروق ذات داللة إحصائيه بين إستجابات السادة المستهلكين 

على المنتجات المقترحة ككل في صياغة فنية جديدة إلنتاج قطع 
ملبسية نسائية ومكمالتها باستخدام فن المكرمية لدعم المشروعات 

متناهية الصغر

Research tools : أدوات الدراسة
)المانيكان( الملبسية  القطع  تصميمات  لتفيذ  الصناعي  الجسم   .1

وألوان  بتخانات  متنوعة  خامات  من  مصنوعة  خيوط   .2
تصميم لكل  الجمالية  للقيم  تبعا  مختلفة  وخامات   مختلفة  
وأشكال  ومقاسات  بألوان  خرز   ( المنفذة   القطع  النهاء  مكمالت   .3
تصميم  لكل  الجمالية  للقيم  تبعا  متنوعة(  بمقاسات  اطارات   – متنوعة 
4. استبانة استطالع آراء المتخصصين فى التصميمات المنفذة لمالبس 
النساء الخارجية ومكمالتها بفن المكرمية )ملحق 1( مكونة من ثالث 
الجانب   : الثاني  المحور  بنود( و  الجمالي )4  الجانب   : محاور االول 
بنود(  4  ( االقتصادي  الجانب  الثالث  المحور  و   ) بنود   3( الوظيفي 
المنفذة لمالبس  5. استبانة استطالع آراء المستهلكات فى التصميمات 
من  مكونة   )2 )ملحق  المكرمية  بفن  ومكمالتها  الخارجية  النساء 
:المحورالوظيفي  الثاني  والجانب  الجمالي  الجانب   : يشمل   محور 
عبارات( )خمس  في  االقتصادي  الجانب  الثالث  المحو  و 
)3 )ملحق  البحث  منتجات  بعض  تنفيذ  خطوات  بطاقة   .6

مصطلحات البحث: 
أنواع  كل  الخارجية  المالبس  تشمل   : الخارجية  النساء  مالبس   -
وهى  الداخلية   المالبس  أعلى  أو  المنزل  خارج  ترتدى  التى  المالبس 

فى  يرتدى  ما  فمنها  المرأة،  بها  تقوم  التى  األنشطة  حسب  تتنوع 
األنشطة  ممارسة  عند  يرتدى  ما  ومنها  المختلفة،  العمل  مجاالت 
ومنها  الضيوف،  استقبال  عند  يرتدى  ما  ومنها  الرياضية، 
)2012، الحفيظ  عبد  .)زينب  الخاصة  المناسبات  فى  مايرتدى 
إلى  إضافة  كل  هي   : األزياء  مكمالت  تعريف   : المالبس  مكمالت   -
الملبس األساسي و يقصد بها كل ما يضاف لإلسهام في إعطاء التأثير 
العام بغرض التكميل و التزيين (رباب عادل  2015( المكمالت الغير 
ثابتة :  و هي المصنوعة من خامات مختلفة يمكن اضافتها أو خلعها 
عن المالبس و تتعدد أنواعها و منها : ) الحقائب ، األحذية ، الجوارب 
 ، الحلى   ، الصناعية  الورود   ، االيشاربات   ، القفازات   ، األحزمة   ،
))2015,  Fashion Accessories  ) العنق  ربطات   ، النظارات 
باألعمال   يتمتع  شخص  ألى  ملهم  ابداعى  فن  هو   : المكرمية  فن   -
العقد  من  باترونات  عمل  خالل  من  المكرميه  عمل  يتم   ، اليدوية 
مزيج  أو  االسالك  او  الحبال  او  السالسل  مثل  خامات  باستخدام 
هى  المرفقه  والحلقات  المضاف  والخرز  الملونه  الحبال  من 
  )2015,Sharon Query  (. مميز  فن   المكرميه  يجعل  ما 
الريادية  لألفكار  عملية  ترجمة  هي   : الصغر  متناهية  المشروعات   -
هذه  إنشاء  إن  الرياديون،  يتبناها  التي  والجماعية  الفردية  والمبادرات 
المشاريع وإدارتها يخلص فئة الشباب من فكر ثقافة العيب الخاطئة أصال 
كونه سيصبح مدير ومالك ومنتج في ذات الوقت فإن هذه المشروعات 
هي المجال األفضل للعمل المهني وتشجيعه.) إيهاب خالد مقابله 2012 ( 

  :  Theoretical framework  االطار النظري
                                          

 Small and micro :المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
enterprises

االنتاجية  الطاقات  من  تعتبر  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  المشروعات 
انها  حيث  المصرية  االسرة  دخل  تحسين  في  تساهم  التي  الفعالة 
اضافي  دخل  وتحقيق  جديدة  عمل  فرص  توفير  في  هاما  دورا  تلعب 
العمالت في دخول  تساهم  وأيضا  القومي  الدخل  زيادة  في  يساهم  مما 
وتسويقية  واعالمية  ثقافية  دعاية  تمت  ما  إذا  مصر  الى  االجنبية 
والصغيرة  الصغر  المتناهية  المشروعات  إن  المنتجات،  لهذه  جيدة 
والمبادرات  الريادية  لألفكار  عملية  ترجمة  إال  ماهي  والمتوسطة 
الفردية والجماعية التي يتبناها الرياديون) إيهاب خالد مقابله، 2012(

 : Small Business Forms :أشكال المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة  ذات  أشكال متعددة ومتنوعة  كما إنها  منتشرة 
في أماكن  كثير ة مثل:  صناعات حرفية،  صناعات  ريفية، صناعات 

منزلية وصناعات األسر المنتجة، والمصنع صغيرة.
 Characteristics and :خصائص ومزايا المشروعات الصغيرة

advantages of small projects
تتميز المشروعات الصغيرة بالعديد من الخصائص ومن أهمها:

1- انخفاض حجم رأس المال المستثمر فهيكل األصول الثابتة داخل 
المشروعات ال يحتاج أي تكلفة مرتفعة

2- انخفاض المدة الزمنية لدورة رأس المال باإلضافة إلى قصر فترة 
االسترداد.

3- انخفاض التقنية وبالتالي استيعاب أعداد كبيرة من العاملين 
والحرفيين وبالتالي حل جزأ من مشكلة البطالة.
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البولستر  مثل  كيمياوياً  المصنعة  األلياف  وكذلك  متنوعة،  وأوزان 
والنايلون وهى إما أن تكون خشنة الملمس أو ناعمة، ونستخدمها حسب 
متطلبات القطعة المنفذة ، أما خيوط الجوت فهى غير مرغوب بها إلى 
)2014  ,Hoeschen( ألوانها  تبهت  أن  ويمكن  ألنها ضعيفة  ما  حد 

منتجات بفن المكرميه:  فن المكرميه هى حرفه ممتعه والتى توظف 
مثل  متنوعة  المكرميات  فأشكال  المفيده   المنتجات  من  العديد  فى 
االكسسوارات والسالت المعلقه الى الحقائب واالشياء الزخرفيه البحته 
مثل معلقات الحائط والفنون االبداعيه والمالبس ومكمالتها والكثير من 
االشياء فعقد المكرميه الزخرفيه يمكن ان تستخدم فى مقابض السكين 
ان  يمكن  الحاضر  الوقت  ففى  المالبس  ومنضده  الزجاجات  وغطاء 
نري المكرميه مستخدمه فى األباجورات والحقائب اليدويه او األحذية 
)2014 ,Hoes hen( . وتستخدم المكرمية في الستائر والقالئد وغيرها

تقنية  فن المكرمية :
غالبا  لكن  والتعقيد،  الصعوبة  في  غاية  وكأنها  المكرمية  مظهر  يبدو 
والنصفية،  المربعة  العقدة  )غرزتين(  معا  عقدتين  شغلها  في  يستخدم 
المطلوب  النهائي  الشكل  إلى  للوصول  العقد  هذه  مضاعفة  ويمكن 
تعليق  أو  ربط  بقصد  الخيط  أو  الحبل  أطراف  فيها  تتشابك  والعقد 
في  تفيد  التي  العقد  من  لها  نهائية  ال  سلسلة  األنسان  ابتكر  وقد  شيء 
كافة االغراض ومن أهمها الربط والتثبيت والتعليق والعقد تتنوع الي 
أشكال كثيرة ولكن أهمها العقدة المربعة وهي العقدة االساسية في أشغال 
تعتمد  العمل  المكرمية  نري طريقة  . وفي جميع أعمال فن  المكرمية 
المكرمية حرفة سهلة  الجدالت  وحرفة  أو  للوحدات  الصانع  علي عد 
من  األعمار  كل  حرفة  فهى  يمارسها  أن  الكل  وباستطاعة  وممتعة، 
مجموعة  هو  إليه  مانحتاج  فكل  متوفرة،  وخاماتها  للمغرب،  المشرق 
 – )أطواق  بها  نستعين  أن  يمكن  التي  الخامات  وبعض  الخيوط،  من 
الخامات  هذه  نوع  ويتوقف   )…  – مرايا   – معدنية  حلقات   – خرز 
)2014,Hoeschen   ، به  سنقوم  الذي  التصميم  أو  الفكرة  على 

غرز المكرمية:
الغرزة  المربعة : العقدة  المربعة  هي  أساس  العديد  من   تصميمات 
المكرمية. تسمى أيضا   عقدة مسطحة  أو عقدة الشعاب المرجانية كما 

هي موضحة بالصورة رقم )1(.

صورة رقم )1(
             Square Knotting styles  by Hoeschen )2014.( 
http://stonebrashcreative.com/MacrameTutorial.html

التحديات التي تواجه المشروعات متناهية الصغر:
والمعاهد  الجامعات  خريجي  الشباب  من  كبير  عدد  إحجام   .1
كبيرة  نسبة  فإن  ثم  ومن  االتجاه  هذا  في  االنخراط  على  العليا 
البشرية                          الموارد  طبيعة  من  خلالً  تعاني  المشروعات  هذه  من 
إلى  الحديثة  التكنولوجيا  مع  للتعامل  وكفاءتها  تأهيلها  ومستوى 
يعوق  مما  المستدام  والتدريب  الفنية  بالمعونة  اإلمداد  مصادر  نقص 
)2010 هيكل،  محمد   ( الصغر.  متناهية  للمشروعات  التطوير 
المشروعات  تعاني  حيث  التمويلية،  التحديات  ذلك  إلى  يضاف   .2
تتسم  تمويلية  خدمات  على  حصولها  صعوبة  الصغر  متناهية 
المناسبة  القدرات  لغياب  وذلك  احتياجاتها،  لتغطية  باالستمرار 
متناهية  للمشروعات  المالية  الخدمات  تقديم  تستطيع  التي 
)2002  ,Luanda mares(. رها   واستمرا  نموها  أو  الصغر 
في  الشديد  بالقصور  تتعلق  والتي  التسويقية  المعوقات  هناك   .3
واقتصار  الصغر  متناهية  للمشروعات  التسويق  وشبكات  قنوات 
واالفتقار  لها،  المالصق  الجغرافي  النطاق  على  منتجاتها  تسويق 
وحجم  واألجنبية  المحلية  األسواق  في  المعلومات  في  الشديد 
.)2003 الدولي،  البنك  )تقرير  المنتجات.  على  الطلب  ومعدل 

رؤية مستقبلية لمشروعات متناهية الصغر:
1.تحديث مشروعات متناهية الصغر تناسب أذواق أفراد المجتمع

2.عمل دراسة جدوى وتخطيط الستمرار المشروعات متناهية الصغر
3.التنسيق بين الجهات الحكومية واألهلية لمساعدة المشروعات 

   متناهية الصغر
4. تعاون المجتمع المدني لنجاح المشروعات متناهية الصغر

5. تساعد المكونات المادية والمعنوية لنجاح المشروعات متناهية 
    الصغر

6. المعلومات والمعارف واكتساب الخبرة والمهارة تؤدي لنجاح 
المشروعات متناهية الصغر

7. المشروعات متناهية الصغر تساهم في التخفيف من مشكلة الفقر
٨. المشروعات متناهية الصغر توفر فرص عمل للشباب وتساهم في 

    الحد من مشكلة البطالة
9. توافر الموارد المحلية في البيئة يساهم في نجاح المشروعات 

    متناهية الصغر واستمرارها
10. تواجد صاحب العمل في المشروع متناهي الصغر يؤدي إلى 

      نجاحه وتقدمه
11. إن التنمية البشرية هدف الدول المتقدمة والنامية وخاصة مصر
12. استثمار القوى البشرية يؤدي إلى رفاهية الفرد وتقدم المجتمع
13. الموارد المادية والبشرية تؤدي إلى حدوث تنمية في المجتمع

14. الخدمة االجتماعية وتنظيم المجتمع يدعى إلى إحداث التنمية )نها 
       ممدوح مصطفى الهرميل،2014(

فن المكرمية  :   
جاء أصل التسمية من الكلمة التركية )مكرامة( وهى تعنى الخمار أو 
التسمية. وأساس  سبب  هى  والتى  المعقودة  الشراشيب  ذات  المنشفة 
وهو  الزخرفي  التعقيد  فن  كذلك  وتسمي  الدانتيل  فن  عليه  ويطلق 
جماليا  مظهرا  عليها  تضفي  فنية  بطريقة  والحبال  الخيوط  حبك 

أنواع الخيوط المستخدمة لعمل المكرميات.
وال  والليونة،  المرونة  فقط  يتطلب  للعمل  المناسب  الحبل  أو  الخيط 
يكون مطاطاً فيصعب العمل به، وأكثر الخيوط الشائع استخدامها هى 
بألوان  وتوجد  العقد،  عمل  في  سهلة  ألنها  والقطنية  الكتانية  الخيوط 
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مرور  خالل  من  العقده  هذه  عمل  يتم  المتبادله:  النصفيه  العقده 
على  العمل  ويتم  حلقه.  مكونا  الناقل   الخيط  حول  العمل  خيط 
)2  ( رقم  الصورة  في  كما  الحبلين  بين  وايابا  ذهابا  النحو  هذا 

العقده النصفيه االفقيه المزدوجه:  يتم ربط عقدتين نصفيتين بالخيط 
الناقل حامال العقد حيث يوضع دبوس بين الحبل االول والحبل الثانى 
حيث يعمل كمساعد ليسحب الخيط باالتجاه المضاد ويسحب بالتداخل و 
ان الحبل الناقل يعقد على التوالى بشكل افقى كما في الصورة رقم) 3(

العقده النصفيه المزدوجه المائله:
افقيه   ا  المزدوجه  النصفيه   العقده   فى  كما  بالضبط  ربطها  يتم   
)4  ( رقم  الصورة  في  كما  مائل  وضع  فى  يكون  الناقل  الحبل  ولكن 

األفقية  النصفية  الغرزة  في  كما  الراسيه:  المزدوجه  النصفيه  العقده 
المزدوجة في هذه العقدة نستخدم نفس الخيط في ربط العقد بنفس الطريقة 
على طول الصف ويوضع الدبوس بين الحبل االول والحبل الثاني ليكون 
بمثابه ارتكاز عند السحب في االتجاه المعاكس . يتم ربط العقدة النصفية 
النصفية  العقدة  ثم  ثم سحبه بهدوء  الثاني  الحبل  ثم حول  بالحبل االول 
الحبل  نفس  باستخدام  بهدوء  مسحوبه  االول  بالحبل  ربطها  تم  الثانية 
الخطوات  التالي في الصف وتكرر  الحبل  الى  نقله  يتم   ، العمل  كحبل 

لربط عقده نصفيه راسيه اخرى حول الحبل الجديد ثم يتم سحبها و يتم 
تكرار ذلك باستمرار الى ان يكتمل الصف كما في الصورة رقم ) 5(

وهى  الشبكة  يشبه  تصميم  تخلق  العقدة  هذه  التبادلية:  المربعة  العقدة 
هذه  فى  الرئيسية  النقطة  المكرمين  في  العقد  تقنيات  اهم  من  واحده 
العقده هو ربط العقدة المربعة بطريقه افقيه . في جميع الصفوف بتبادل 
قبل  المربعة  العقدة  كيفيه ربط  معرفه  التأكد من   . العقدة  لربط  الحبال 
يتم  واكثر   حبال   ٨ من  مكونه  تكون  المتبادلة  المربعة  العقدة  البدء 
كل  اليمين  الى   اليسار  من  الحبال  محركا  العقد  داخل  الحبال  ترتيب 
عقده مربعه يتم ربطها ب4 خيوط .في باترون المكرمية يكون العمل 
الحبال  ما  سيحدد  الباترون  ان  كما   . حبال   ٨ من  بأكثر  االرجح  على 
المستخدمة وكم عدد الصفوف التي يتم ربطها كما في الصورة رقم ) 6(

العقدة  هذه  ففي  مميزه  زينه  لعمل  العقدة  هذه  تستخدم  التوت:  عقدة 
اخذ  .ويتم  عقد   3 اقصى  كحد  المربعة  بالعقدة  الصف  ربط  يتم 
من  الحبل  منتصف  من  اعلى  من  بالخيط  ويمرر  الخيط  منتصف 
شكل  على  المربعة  العقدة  تتحول  وبذلك   . ألسفل  ويسحب  لبعد  فوق 

صورة رقم )2(
www.pinterst.com

صورة رقم )3(
 www.pinterst.com

صورة رقم )4(
www.pinterst.com

صورة رقم )5(
www.pinterst.com

صورة رقم )6(
)Josephine knotting styles by Hoes hen )2014

Source: http://stonebrashcreative.com/MacrameTutorial.h 
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التي  الحبال  حول  مربعة  عقدة  لربط  نفسها  الحبال  هذه  وتستخدم  كره 
)7  ( رقم  الصورة  في  كما  العقدة    فوق  الحبال  عبر  سحبها  يتم  لم 

عقده جوزيفين:  هي فن المكرميه الصينية ، فمن الضروري استخدام 
حبال ناعمه ومتنيه لتمنع تمددها ، حيث  يتم استخدام اثنين من الحبال.  
السفلى  الجزء  تمرير  يتم  ثم   . حلقه  لعمل  االيسر  الحبل  استخدام  يتم 
االيمن  الجانب  من  الحبل  اخد  يتم  .و  العلوى  الجزء  خلف  الحبل  من 
ويوضع مارا بالحلقة التي تم عملها في الخطوة االولى ثم تمرر تحت 
الجزء السفلى من الجانب االيسر ثم يتم لفها على جزء من الخيط في 
المزدوجة  .للعقدة  الجانبين  على  الحفاظ  مع  بلطف  وتشد  الحلقة  قمه 
)٨  ( رقم  الصوة  في  كما  الجانبين  كال  على  اخر  حبل  اضافه  يتم 

صورة رقم ) 7(
www.pinterst.com

صورة رقم )8(
.)Josephine knotting styles by Hoes hen )2014

Source: http://stonebrashcreative.com/MacrameTutorial.html

إجراءات الدراسة  التطبيقية :
اعتمدت الباحثة في الجانب العملي للبحث على مجموعة من األدوات التي تمكنت من خاللها انجاز التصميمات المنفذة في البحث وهى كاالتي : خيوط 
متنوعة )قطنية – بولي استر( بعض الخامات  كالخرز والحلقات الخشبية وأقمشة للبطانة حيث تم تنفيذ بعض مالبس النساء الخارجية ومكمالتها 
التصميمات. لتلك  يلى عرض  البحث، وفيما  للتصميمات ويعالج مشكلة  االبتكارية  القيم  بما يحقق  المكرمية   باستخدام  فن  16  ( منتج      ( بعدد 
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 التقنية : غرز المكرمية
القطعة المنفذة : بلوزة

 اللون : بيج
 الخامات المستخدمة : خيوط
 الياف صناعية ) شلل حبال

)مجدول

المنتج الثالث

التقنية : غرز المكرمية
 القطعة المنفذة : فست

اللون : أخضر
 الخامات المستخدمة :خيوط
)قطنية )خيط الكليم التركي

المنتج الرابع

التقنية : غرز المكرمية
القطعة المنفذة : بلوزة قصيرة

 اللون : بني
 الخامات المستخدمة :  خيوط

 اصطناعية ) شلل حبال
)مجدول

المنتج الخامس

التقنية : غرز المكرمية
 القطعة المنفذة : بلوزة
 اللون : لبني )سماوي(

 الخامات المستخدمة : خيط كليم
تركي

المنتج السادس



التقنية : غرز المكرمية
 القطعة المنفذة : فيست طويل

 اللون : أصفر
 الخامات المستخدمة : خيط كليم

 تركي

المنتج السابع

التقنية : غرز المكرمية
 القطعة المنفذة : فسنان قصير
)اللون :نبيتي ) أحمر غامق

 الخامات المستخدمة : خيط كليم
 تركي

المنتج الثامن

التقنية : غرز المكرمية
القطعة المنفذة : بلوزة

 اللون : االحمر
 الخامات المستخدمة : خيط كليم

 تركي

المنتج التاسع

التقنية : غرز المكرمية
 القطعة المنفذة : جاردن طويل

 اللون :  أصفر
الخامات المستخدمة:

 خيوط قطنية  
خيط كليم تركي

 المنتج العاشر
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التقنية : غرز المكرمية
 القطعة المنفذة :شال صيفي

 اللون : االبيض
 الخامات المستخدمة : خيوط

)اصطناعية ) شرائط مجدولة

 المنتج
 الحادي عشر

التقنية : غرز المكرمية
 القطعة المنفذة :شنطة

  اللون : )بيج فاتح(االوف وايت
 الخامات المستخدمة : خيوط

)قطنية )حبال مجدولة

المنتج الثاني عشر

التقنية : غرز المكرمية
 القطعة المنفذة :شنطة و حزام

 اللون : البيج والبني   مع
 التطعيم بالخرز في اليد

 الخامات المستخدمة : خيوط
) اصطناعية )حبال مجدولة

المنتج الثالث عشر   

التقنية : غرز المكرمية
 القطعة المنفذة :شنطة

 اللون : البيج الفاتح  )االوف
)وايت

 الخامات المستخدمة : خيوط
) قطنية )حبال مبرومة

 المنتج الرابع
عشر
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التقنية : غرز المكرمية
القطعة المنفذة :شنطة و حزام
اللون : األبيض مع يد خشبية
 الخامات المستخدمة : خيوط
) اصطناعية  )حبال مبرومة

المنتج
الخامس عشر  

التقنية : غرز المكرمية
القطعة المنفذة :شنطة و حزام
 اللون : البيج والتطعيم بالخرز

بيد خشبية
 الخامات المستخدمة: خيوط

) قطنية   )حبال مبرومة

  المنتج
السادس عشر

النتائج ومناقشتها:

أوال : وصف أدوات الدراسة: 
أدوات الدراسة:  1- استبان “بعنوان صياغة فنية جديدة إلنتاج قطع 

ملبسية نسائية ومكمالتها باستخدام فن المكرمية لدعم المشروعات 
متناهية الصغر”  )الخاص بالمحكمين(:

●تجريب  وتقنين االستبيان )ضبط االستبيان(: تم تقنين االستبيان 
وذلك بالتحقق من صدقها وثباتها:

أوال : صدق االستبيان :  1- الصدق الظاهري)صدق المحكمين(:
تم عرض االستبيان في صورته األولية على المحكمين وعددهم )5( 

محكم وذلك ال بداء آرائهم فيما يلى:
1- تحديد انتماء كل عبارة من عبارات االستبيان للمحور الذى ورددت 

ضمنه او عدم انتمائها.
2- صالحية العبارة لقياس ما وضعت من اجله.

3- شموليه االستبيان لكل جوانب الدراسة
4- كفاية عدد العبارات لتوضيح المحور الذى يتضمنها.

5- وضوح صياغة  كل عبارة ألفراد العينة وإمكانية تعديل صياغة او
    حذف أو باإلضافة بنود جديدة  ليصبح االستبيان اكثر قدرة على 

    تحقيق الغرض الذى وضع من أجله.
6- وفى ضوء اتفاق المحكمين استبقت الباحثة على البنود التي حصلت 

    على نسبة اتفاق)٨0% فاكثر( من عدد المحكمين , وثم اعادة 
    صياغة بعض العبارات وأدخل بعض التعديالت عليها بناءات 

    على مالحظات المحكمين. 

2-الصدق البنائي)التجانس الداخلي(:والصدق البنائي يقاس بالتجانس 
الداخليInternal Consistency(( الختبار مدى تماسك مفرداته, 

وهى تعد كافيه للتأكد من صدق االستبيانات الجديدة.
جدول )2(  يوضح معامالت ارتباط التوافق بين درجات  كل عبارة م 
والدرجة الكلية لالستبيان الخاص بالمحكمين دال احصائيا عند مستوي 

)0.01(

يتبين من الجدول )2( ان جميع عبارات االستبيان تتمتع بعالقة 
ارتباطية دالة احصائيا مع الدرجة الكلية لالستبيان وجميعها دالة 

عند مستوى داللة )0.01( وبالتالي فان عبارات االستبيان الخاص 
بالمحكمين متماسكة مما يدل على التجانس الداخلي لالستبيان 

واالستبيان يقيس ما وضع من اجله

===
=

=

1=.871GG=0.01 7=0.709GG=0.01 
2=.762GG=0.01 8=0.901GG=0.01 
3=873GGK=0.01 9=0.881GG=0.01 
4=897GGK=0.01 10=0.677GG=0.01 
5=778GGK=0.01 11 873GGK==
6 0.673GG=0.01 ===
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جدول )3( يوضح معامل  االرتباط     بين     الدرجة الكلية للمحور الذى تنتمى اليه العبارة في االستبيان )الخاصة بالمحكمين( ** دال إحصائيا عند مستوى) ) 0.01
 

بعالقة  تتمتع  االستبيان  عبارات  جميع  ان  الجدول)3(  من  يتبين 
وجميعها  اليه  تنتمى  التي  المحور  درجة  مع  احصائيا  دالة  ارتباطية 
االستبيان  عبارات  فان  وبالتالي   )0.01( داللة  مستوى  عند  دالة 
يدل على  مما  يتضمنها  الذى  المحور  الى  وتنتمى كل عبارة  متماسكة 
اجله  من  وضع  ما  يقيس  واالستبيان   , لالستبيان  الداخلي  التجانس 

ثانيا: ثبات االستبيان :
 للتأكد من ثبات االستبيان  ثم حساب معامل االتساق الداخلي بواسطة 
النتائج كما في جدول )4( ألفا كرونباخ )Alpha( وقد جاءت  معادلة 

جدول )4( ألفا كرونباخ لمحاور استبيان المحكمين:

وفى ضوء نتائج معامالت الثبات لمحاور االستبيان الثالثة الرئيسية 
الموضحة بالجدول السابق , لم يتم حذف اى محور من المحاور, حيث 

كانت معامالت الثبات مرتفعة فى كل المحاور, وتراوحت ما بين 
)0.٨٨3 ( و )0.950(  كما يتضح من الجدول رقم )4(  أن معامل 

ثبات االستبيان الكلى )0.٨23( وجميعها دالة. 

2- استبيان صياغة فنية جديدة إلنتاج قطع ملبسية نسائية ومكمالتها 
باستخدام فن المكرمية لدعم المشروعات متناهية الصغر 

)الخاص بالمستهلكين(:
● تجريب وتقنين االستبيان )ضبط االستبيان(:تم تقنين االستبيان وذلك 

بالتحقق من صدقها وثباتها:
أوال : صدق االستبيان: 1 . الصدق الظاهرى )صدق المحكمين(:
تم عرض االستبيان فى صورته األولية على المحكمين , وعددهم 

)10( محكم وذلك ال بداء آرائهم فيما يلى :
1- صالحية العبارات لقياس ما وضعت من اجله.

2- شمولية االستبيان لكل الجوانب.
3- كفاية عدد العبارات لتوضيح المحور الذى يتضمنها.

4- وضوح صياغة  كل عبارة ألفراد العينة وإمكانية تعديل صياغة او 

======

=FE=2 0.876GG 0.01=

1 0.902GG=0.01 3 0.778GG=0.01=

2 0.882GG=0.01===

3 0.871GG=0.01=1 0.905GG=0.01=

4 0.932GG=0.01=2=0.802GG 0.01=
==3 **0.882 0.01 

1 0.874GG=0.01=4 0.871GG=0.01 

  
 

 0.883 
 0.891 

 0.950 
 0.823 

حذف أو اإلضافة بنود جديدة  ليصبح االستبيان اكثر قدرة على تحقيق 
الغرض الذى وضع من أجله.

5- وفى ضوء اتفاق المحكمين استبقت الباحثة على البنود التي حصلت 
على نسبة اتفاق)٨0% فاكثر( من عدد المحكمين , وثم اعادة صياغة 

بعض العبارات وأدخل بعض التعديالت عليها بناءات على مالحظات 
المحكمين.

2- الصدق البنائي)التجانس الداخلي(:
 Internal Consistencyوالصدق البنائي يقاس بالتجانس الداخلي

الختبار مدى تماسك مفرداته, وهى تعد كافيه للتأكد من صدق 
االستبيانات الجديدة.

جدول )5( يوضح معامالت ارتباط التوافق بين درجات  كل عبارة 
والدرجة الكلية لالستبيان الخاص بالمستهلكين.

دال احصائيا عند مستوى )0.01(

تتمتع  االستبيان  عبارات  جميع  ان  الجدول)5(  من  يتبين 
تنتمى  التي  المحور  درجة  مع  احصائيا  دالة  ارتباطية  بعالقة 
فان  وبالتالي   )0.01( داللة  مستوى  عند  دالة  وجميعها  اليه 
على  يدل  مما  متماسكة  بالمستهلكين  الخاص  االستبيان   عبارات 
اجله  من  وضع  ما  يقيس  ,واالستبيان  لالستبيان  الداخلي  التجانس 
تم  االستبيان   ثبات  من  :للتأكد  االستبيان  ثبات   : ثانيا 
ألفا  معادلة  بواسطة  الداخلي  االتساق  معامل  حساب 
)6( جدول  في  كما  النتائج  جاءت  وقد   )Alpha(كرونباخ
المستهلكين: استبيان  لمحاور  كرونباخ  ألفا  الثبات  معامل   )6( جدول 

===
1 .910GG=0.01 
2 .932GG 0.01=
3 .921GG 0.01=
4 .898GG 0.01=
5 0.882GG 0.01=

 
 

 
0.971 
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يتضح من الجدول رقم )6( ان معامل ثبات االستبيان الكلى مرتفع وقيمته )0.971( وهى قيمه دالة .

المعامالت االحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات :
تم تحليل البيانات واجراء االحصائيات باستخدام برنامج  spssالستخراج النتائج وفيما يلى بعض األساليب االحصائية المستخدمة:

1- معامل ارتباط بيرسون:  لحساب صدق المحتوى )التجانس الداخلي( لالستبيان
2-  معامل ألفا كرونباخ:  لحساب الثبات وصالحية االداء ويعتبر من أشهر معامالت الثبات   حيث يعتمد على حساب االرتباط الداخلي لإلجابة 

على العبارات.
3- المتوسط المرجح والمتوسط المئوي المرجح: حيث يعتبر من افضل اساليب قياس االتجاهات للتعرف على مستوى جودة كل عبارة من وجهه 

نظر المحكمين ويستخدم في مقاييس واستبيانات التدرج.
4- االنحراف المعياري: هو أحد المقاييس المهمة لمعرفة مدى تشتت البيانات عن وسطها الحسابي ,كما أنه يفيد في ترتيب المتوسطات عند تساوى 

بعضها ,حيث تعطر الرتبة األفضل للفقرة التي انحرافها المعياري أقل.
5-اختبار تحليل التباين األحادى في اتجاه واحد One Way ANOVA  هو احدى االختبارات المعملية ويستخدم في حالة وجود أكثر من عينتين 

مستقلتين .

جدول )7( يوضح المتوسط المرجح والمتوسط المئوي المرجح واالنحراف المعياري وترتيب التصميمات وتقديرها طبقا الستجابات السادة 
المتخصصين   لجميع المحاور

  

  
 

 

 

 

 

 

  �

¨ 
1 87 23 0 307 2.79 0.41 93%   
2 110 0 0 330 3.00 0.00 1oo%   
3 63 47 0 283 2.57 o.50 85.8%   
4 98 12 0 318 2.89 o.31 96.4%   
5 75 35 0 295 2.68 0.47 89.4%   
6 99 11 0 319 2.90 o.30 96.7%   
7 75 28 7 288 2.62 0.61 87.3%   
8 84 26 0 304 2.76 0.43 %92.1   
9 63 47 0 283 2.57 o.50 85.8% 

 
 

10 96 14 0 316 2.86 o.29 96.1%   
11 87 23 0 307 2.79 0.41 93% 

 
 

12 75 35 0 295 2.68 0.47 89.4% 
 

 

13 60 50 0 286 2.53 o.53 84.6% 
 

 

14 100 10 0 315 2.85 o.26 95.7%   
15 84 26 0 304 2.76 0.43 %92.1 

 
 

16 99 11 0 319 2.90 o.30 96.7% 
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يوضح الجدول )7( ترتيب المنتجات المنفذة وفق استجابات السادة المتخصصين بالنسبة لجميع المحاور فقد حصل المنتج )2(على مستوى مناسب 
بمتوسط مرجح )3,00( ونسبة )100%( وترتيبه األول , يليه المنتج )6،16( حصل على مستوى مناسب بمتوسط مرجح )2.90( ونسبة )%96.7( 
المنتج )10( حصل  ,يليه  الثالث  وترتيبه  بمتوسط مرجح )2.٨9(ونسبة )%96.4(  مناسب  المنتج )4( حصل على مستوى  يليه   , الثاني  وترتيبه 
مرجح)٨5.2(  بمتوسط  مناسب  مستوى  علي  )14( حصل  ,يليه   الرابع  وترتيبه  ونسبة)96.1%(  مرجح)٨6.2(  بمتوسط  مناسب  مستوى  على 
 ، السادس  %(وترتيبه   93( )2.79(ونسبة  مرجح  بمتوسط  مناسب  مستوى  على  )1،11( حصل  المنتج  ,يليه  الخامس  وترتيبه   )95.7%( ونسبة 
يليه المنتج )15،٨( حصل على مستوى مناسب بمتوسط مرجح )2.76(ونسبة )92.1%(وترتيبه السابع ,يليه المنتج )12،5(حصل على مستوى 
)2.62(ونسبة  مرجح  بمتوسط  مناسب  مستوى  على  )7(حصل  المنتج  يليه   , الثامن  وترتيبه   )٨9.4%( )2.6٨(ونسبة  مرجح  بمتوسط  مناسب 
المنتج  يليه   ، العاشر  بمتوسط مرجح )2.57(ونسبة )%٨5.٨( وترتيبه  المنتج )3،9(حصل على مستوى مناسب  يليه  التاسع،  )%٨7.3( وترتيبه 
المقترحة  التصميمات  افضل  تكون  وبالتالي  عشر  الحادي  وترتيبه   )٨4.6%( )2.53(ونسبة  مرجح  بمتوسط  مناسب  مستوى  على  )13(حصل 
)%100الى  بين  ما  تتراوح  بنسب  مناسب  مستوى  على  حصلوا  )2،6،16،4،10،1،11،٨،15(حيث  بالتصميمات  المتخصصين  أراء  وفق 
%92.1(.وبذلك يكون تحقق صحة الفرض االول توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات السادة المتخصصين على المنتجات المقترحة .

جدول )8( تحليل التباين لدراسة معنوية الفروق بين استجابات السادة المتخصصين  على التصميمات المقترحة

يوضح الجدول)٨( توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )0.05(بين استجابات السادة المتخصصين على المنتجات المقترحة في المحور 
األول حيث بلغت قيمة )ف()2.422( ومستوى الداللة أقل من مستوى المعنوية )0.05(, مما يدل على وجود فروق بين المنتجات في هذا المحور ، كما 
توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )0.01( بين استجابات السادة المتخصصين على المنتجات المقترحة في المحور الثاني حيث بلغت قيمة 
)ف(5.٨51(( ومستوى الداللة أقل من مستوى المعنوية )0.01(, مما يدل على وجود فروق بين المنتجات في هذا المحور كما توجد فروق ذات داللة 
احصائية عند مستوى داللة )0.01( بين استجابات السادة المتخصصين على المنتجات المقترحة في المحور الثالث  حيث بلغت قيمة )ف(3.107(  ( 
ومستوى الداللة أقل من مستوى المعنوية )0.01(, مما يدل على وجود فروق بين التصميمات في هذا المحور. وبذلك يكون تحقق صحة الفرض الثاني 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات السادة المتخصصين على المنتجات المقترحة في المحور األول والثاني والثالث مما يحقق اهداف الدراسة.

ككل لالستبيان  المقترحة  التصميمات  على  المتخصصين  السادة  استجابات  بين  الفروق  معنوية  لدراسة  التباين  تحليل   )9( جدول 

 

   
  

F   

 
 

9 52.36 5.818 2.422 0.016  
 

)0.05( 

 
90 216.20 2,402 

 99 268.56 _ 

 
 

9 70,56 7.840 5.851 0.000  
)0.01( 

 
90 120.60 1.340 

 99 191.16 _ 

 
 

9 102.40 11.378 3.107 0.003  
)0.01( 

 
90 329.60 3.662 

 99 432 _ 

 

 
 

    
F  

 

=
=
=

=
=

9 
 
 
 

365.40 40.60  
 
3.897  

=

 
 
0.000 

=

 
 

 
0.01(E=



213 Volume 1, Issue 2, june  2020

المقترحة  المنتجات  على  المتخصصين  السادة  إستجابات  بين   )0.01( داللة  مستوى  عند  احصائية  داللة  ذات  فروق  )9(:توجد  الجدول  يوضح 
اإلستبيان  المنتجات في  بين  يدل على وجود فروق  ) )0.01  مما  المعنوية  أقل من مستوى  الداللة  ) ومستوى  قيمة )ف ) ٨97.3(  بلغت  حيث 
في  المقترحة  المنتجات  على  ككل  المتخصصين  السادة  إستجابات  بين  إحصائيه  داللة  ذات  فروق  توجد  الثالث  الفرض  صحة  تحقق  حيث  ككل 
الدراسة. اهداف  يحقق  مما  الصغر   متناهية  المشروعات  لدعم  المكرمية  فن  باستخدام  ومكمالتها  نسائية  ملبسية  قطع  إلنتاج  جديدة  فنية  صياغة 

جدول )10( يوضح المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح واالنحراف المعياري وترتيب التصميمات وتقديرها طبقاً إلستجابات 
المستهلكين لجميع المحاور

مستوى  )3،12(على  المنتج   حصل  فقد  االستبيان  لبنود  بالنسبة  المستهلكون  استجابات  وفق  المقترحة  المنتجات  ترتيب   (10  ) الجدول  يوضح 
بمتوسط مرجح )2.95( ونسب)  مناسب  المنتج  )14( حصل على مستوى  يليها  وترتيبها ألول،  ونسبة )100 %(   )3( بمتوسط مرجح  مناسب 
،يليه  الثالث  وترتيبهما  بمتوسط مرجح  )2.93(ونسبة )%٨.97(  مناسب  )11،5( حصال على مستوى  المنتج   يليه   ، الثانى  وترتيبه   )  %9٨.2
على  حصال   )16،7( المنتج  يليه   ، الرابع  وترتيبه   )97.3%( ونسبة   ))2.92 مرجح  بمتوسط  مناسب  مستوى  على  حصال   )1،10( المنتج 
مرجح  بمتوسط  مناسب  مستوى  على  حصل   )٨( المنتج  يليه    ، الخامس  وترتيبه   )96.9%( ونسبة   )2.59( مرجح  بمتوسط  مناسب  مستوى 
 )%٨٨.4( )ونسبة  مرجح)2.65(  بمتوسط  مناسب  مستوى  على  )13،9،4( حصل  المنتج   يليه   ، السادس  (وترتيبه   96.7%( ونسبة    )2,91(
المنتج)15،2(  يليه  الثامن.  وترتيبه   )%2.٨6( ونسبة   )2.55( مرجح  بمتوسط  مناسب  مستوى  على  حصل  المنتج)6(  يليه   ، السابع  وترتيبه 
وفق  المقترحة  التصميمات  أفضل  تكون  وبالتالي  التاسع  وترتيبهما   )%٨.٨5( ونسبة   )2.75( مرجح  بمتوسط  مناسب  مستوى  على  حصال 
تحقق  بين)%100الى)%٨.97(  ما  تترواح  بنسب  مناسب  مستوى  على  حصلوا  حيث   )14،12،11،5،3( التصميمات  المستهلكين   أراء  إتفاق 
الدراسة. اهداف  يحقق  مما  المقترحة  المنتجات  على  المستهلكين  السادة  إستجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الرابع  الفرض  صحة 
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8 68 7 0 218 2.91 0.29 96.7%   
9 49 26 0 199 2.65 0.48 %88.4   

10 69 6 0 219 2.92 0.27 97.3%   
11 70 5 0 220 2.93 0.25 97.8%   
12 75 0 0 225 3.00 0.00 100%   
13 49 26 0 199 2.65 0.48 %88.4   
14 72 3 0 223 2.95 0.22 98.2%   
15 43 32 0 193 2.75 0.50 85.8%   
16 44 31 0 194 2.59 0.50 96.9%   
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جدول )11( تحليل التباين لدراسة معنوية الفروق الفردية بين استجابات المستهلكين على التصميمات المقترحة لالستبيان ككل

حيث  المقترحة  المنتجات  على  المستهلكين  استجابات  بين   )0.01( داللة  مستوى  عند  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد   )10( الجدول  يوضح 
ككل  اإلستبيان  في  التصميمات  بين  فروق  وجود  على  يدل  مما   )0.01( المعنوية  مستوى  من  أقل  الداللة  ومستوى   ))7.023 )ف(  قيمة  بلغت 
في  المقترحة  المنتجات  على  ككل  المستهلكين  السادة  إستجابات  بين  إحصائيه  داللة  ذات  فروق  توجد  الخامس  الفرض  تحقق  يكون  وبذلك   ،
الدراسة. اهداف  يحقق  مما  الصغر  متناهية  المشروعات  لدعم  المكرمية  فن  باستخدام  ومكمالتها  نسائية  ملبسية  قطع  إلنتاج  جديدة  فنية  صياغة 

Abstract:
 New art formulation for the production of women›s«
 clothing pieces and their accessories using the art of
».Macramé to support micro-projects
 Macramé art is a fine art, and it is very old art, and it
 differed in determining its source, whether it is from
 the ancient Egyptian or Phoenician civilization, or
 recently at the hands of Arab civilization. Macramé
 is a creative art that can be a source of inspiration
 for anyone who is skilled in manual work. Hence the
 idea of research came in an attempt to take advantage
 of the art of Macramé in the production of clothing
pieces and their supplements are suitable as micro-
 projects for different groups, where the study aimed
 to take advantage of the art of Macramé in new art
 formulations for women›s clothing and accessories and
 the implementation of some clothing pieces for women
 and their supplements in Using the art of Macramé
 where it has aesthetic, functional and economic values
 And the wear parts and their implemented supplements
 are suitable as micro-projects, where sixteen pieces of
 clothes and their accessories were produced using the
technique of macramé stitches. It works as a micro-
.enterprise

المراجــــــــــع:
متناهية  المشروعات   «  :  )2015( خلة  أميل  اسامة   .1
)659 العدد(  والمحاسبة-  االقتصاد  مجلة  الصغر«- 
2. أسامة محمود مشيمس )201٨( : » دور المشروعات الصغيرة في 
التنمية االقتصادية بمصر مع اشارة خاصة لمشروعات صناعة المالبس 

 :Conclusion الخالصة  
● االستفادة القصوى من تقنيات المكرمية في اثراء القيمة الجمالية 

    للمنسوجات المتنوعة .
● المنتجات المنفذة  تلبى احتياجات المستهلكين من الناحية الجمالية 

    والوظيفية واالقتصادية.
● يمكن استخدام فكرة البحث في عمل مشروعات متناهية الصغر تدر 

    دخل جيد.
● توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المتخصصين 

   والمستهلكات  في المنتجات المنفذة .

:Recommendation التوصيات
● إجراء المزيد من الدراسات الخاصة بامكانيات فن المكرمية  .

●  االتجاه نحو الدراسات التى تفتح آفاق جديدة في مجال المشروعات 
     الصغيرة وفقا الستراتيجية2030 .

● إبراز اإلمكانيات الغير محدودة لفن المكرمية والحث على االستفادة 
    القصوى من إمكاناته.

● زيادة االهتمام بالفنون اليدوية البسيطة والعمل على توظيفها في 
    مجاالت جديدة .

● ابتكار افكار جديدة لفن المكرمية  للمساعدة على تنشيط السياحة في 
    مصر.
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