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لمواجهة سوق  اليدوى بعض غرز نول التريكو  لتقنياتلطالب ا تعلم اثر
 العمل

 رباب محمد السيد
 جامعة الفيوم -كلية التربية النوعية  - قسم االقتصاد المنزلي

 
 الملخص باللغة العربية

يحظى فن التريكو بأهمية بالغة في مجال ويعتبر من أهم وأشهر الخبرات اإلنسانية      
،وتأخذنا دراستة إلى فروع كثيرة من الجمال، وتشكل الخيوط بأشكالها األسطوانية أو 
الشريطية معظم أنواع النسيج ،وتختلف باختالف مواصفات األلياف المكونة لها، وتؤثر 

لداخلة في تكوينها، لنحصل في النهاية على مجموعة كبيرة على مواصفات األقمشة ا
: فى)ما امكانية اجراء مشكلـة البحث جًدا من مواصفات وميزات المنتج النهائي وتمثلت 

دراسة تطبيقية الليات بعض غرز نول التريكو الحديث وعالقتها باستخدام الخيوط  
وضيح طرق واليات أهـدافه تانت  المختلفة وانتقال اثرها للطالب لمواجهة سوق العمل( وك

تنفيذ بعض غرز نسيج التريكو بالنول الحديث بطريقة مبسطة، وتوظيف الخيوط المختلفة  
لتنفيذ منتجات تتسم بالنفعية والحداثة، وانتقال اثر التعلم للطالب لمواجهة سوق العمل 

الباحثة: المنهج  وقد اتبعت  .واستخدم البحث ادوات متنوعة الختيار الغرز والخيوط،
الوصفى التحليلي في وصف طريقة تنفيذ كل غرزة من الغرز المختارة، كذلك الصعوبات 
التي قد تواجه الطالب باستخدام الخيوط المختلفة، والمنهج التجريبي لتحديد اختيار بعض 
الغرز إلجراء التجارب لنول التريكو، و مدي كفاءة استخدام الخيوط المختلفة . ومن  

( ، e-warpئج  وصف طرق عمل بعض غرز النول اليدوى وهي :)غرزة اللف )النتا
( ، غرزة braid(، غرزة البريدة ) Crossed Stockinet الغرزة المزدوجة)المطاطية()

(، Figur8) 8( ، غرزة شكل Honeycomb( ،غرزة عش النحل )Wovenالنسيج )
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( ، غرزة drop stitch) ( ، الغرزة المنزلقةDiamantes steakالغرزة  االلماسية)
 (  Flowerالغواصة ،غرزة الوردة   )

انيا تحديد الخيوط المناسبة لكل غرزة، ثالثا:نقل الخبرات الى طالب الفرقة الثانية قسم ث
( طالب في الفصل 10االقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم وعددهم )

وتمكنيه من انتاج منتج يتسم بالحداثة  2018- 2017الدراسي األول من العام الدراسي 
 وتسويقه . 

 
 Introduction المقـدمــة:
وهو يمثل عنصرًا  يعتبر فن التريكو واحدا من أهم وأشهر الخبرات اإلنسانية ،      

هامًا في صناعة المالبس وغيرها من القطع النسيجية ، سواء كان حرفة أو هواية يمارسها 
العديد من الفوائد التي تعود بالنفع عليه، فعلى الرغم من أننا ال نستخدم الفرد حيث ان له  

إال أدوات بسيطة إلنجازه إال أنه يعطي أمثلة عميقة من اإلبداع ، ويمكن تنفيذ الغرز 
باستخدام أدوات مختلفة مثل إبر التريكو، وآالت وانوال التريكو المختلفة الحجم والشكل، 

وتشكل الخيوط بأنواعها    www.wikipedia.org  األصابع.كما يمكن شغله باستخدام  
المختلفة األسطوانية أو الشريطية معظم أنواع النسيج ، وتختلف باختالف مواصفات 
األلياف المكونة لها، وتؤثر على مواصفات األقمشة الداخلة في تكوينها، لنحصل في 

 جموعة كبيرة جًدا من مواصفات وميزات المنتج النهائي. النهاية على م
ولقــد الحظــت البــاحثــة من خالل تتبعهــا للطالب بــالقســــــــــــــم ان تعلم وتنفيــذ بعض غرز 
ــائع اما نول التريكو فلم يكن لديهم فكرة  ــتخدام االبر وهو الشـ ــيطة يكون باسـ التربكو البسـ

رات تنفـيذ بعض غرز نول عـنه نهـائـيا ، الى جـاـنب عـدم وجود محتوى مكتوب لتعلم مهـا
التريكو اليــدوى، اومرجع يتعلمون منــه تلــك المهــارات .ممــا دعي البــاحثــة الى البــدء فى 
ــة بهذا المجال، و لك الن التريكو من الفنون  ــة تطبيقية على التقنيات الخاصـ عمل دراسـ
المهمة حيث انه يمثل اسـس معاونة وعناصـر ابداع تسـاعد على ترجمة عناصـر الجمال 

http://www.wikipedia.org/
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غبـــت البـــاحثـــة بـــالوقوف على اثر تعلم الطالب لتقنيـــات بعض غرز نول التريكو لـــذا ر 
اليدوى وكذلك مدي كفاءة اســــــــــــــتخدام الخيوط  باختالف انواعها ، وامكانية توظيفها فى 

 تنفيذ مشروع صغير لمواجهة سوق العمل للخريجيين.
وقد اكدت بعض الدراسات على ما سبق على سبيل الذكر دراسة )حسين تينة  

( وهدفت الى مقارنة خصائص أقمشة التريكو المصنعة من الخيوط  2013واخرون:
% وبالمقارنة وجد أن خيوط الغزل   100الحلقية، و التوربينية ، والهوائية وبتركيب قطن  

الحلقي والهوائي تملك أداء جيدًا في أثناء تشغيله على آلة التريكو، وقد وجد أن األقمشة 
الحلقي تمتلك قوة شد عالية وعيوبًا قليلة و مقاومة انفجار المحاكة من خيوط الغزل 

جيدة، اما المحاكة من خيوط الغزل الهوائي تمتلك قابلية انثناء ضعيفة؛ و لك بسبب 
(: rainsford–f :2005بنية الخيط الصلبة وكذلك مقاومة احتكاك جيدة، ، واما دراسة)  

"فهدفت إلى  التعرف على   hand knitting yarns on a roller coasterبعنوان " 
سوق خيوط التريكو اليدوي وخاصة صوف )االلبكة(،حيث أثبتت تزايد الطلب العالمي 
لخيوط )االلبكة(، من اجل شغل مالبس التريكو لخصائص مميزة له،وبالبحث لم تجد 
اى من الدراسات التى تناولت موضوع البحث سواء عربية او اجنبية مما كان له اكبر 

 ى التطرق الى مثل الموضوع الحديث نسبيا. ف
"  يمكن صياغة المشكلة الرئيسية   Statement of the problem: مشكلـة البحث

 كاالتى:
ما اثر تعلم الطالب لتقنيات بعض غرز نول التريكو اليدوى لمواجهة سوق  .1

 العمل؟
 - ويتفرع من التساؤل الرئيسي االسئلة االتية:

رز نول التريكو اليدوى وما كفاءة استخدام بعض الخيوط كيف يمكن تحديد بعض غ  -1
 الصناعية( لتنفيذ ها؟ -الطبيعية الصوفية  -)الطبيعية القطنية 

 ما اليات وصف الطرق المبسطة لبعض غرز نول التريكو اليدوى؟  -2 
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 ما امكانية توظيف الخيوط المناسبة لغرز نول التريكو لتنفيذ مشروعات صغيرة ؟ -3
 Objectives of the Studyحث: أهـداف الب-
توضيح اثر تعلم الطالب لتقنيات بعض غرز نول التريكو اليدوى لمواجهة سوق - 1

 العمل.
 توضيح طرق واليات تنفيذ بعض غرز نسيج التريكو بالنول اليدوى بطريقة مبسطة.   -2
 توظيف الخيوط المختلفة لتنفيذ منتجات تتسم بالنفعية والحداثة.- 3
 انتقال اثر التعلم للطالب لمواجهة سوق العمل . -4

 تكمن اهمية البحث فى االتى:   ySignificance of the Stud:أهميـة البحث 
يقدم البحث الطرق المتبعة لعمل بعض غرز نول التريكو اليدوى، مع كتابه الخطوات  •

على الطالب   وطريقة العمل حيت ان طرق التعلم الوحيدة هى الفيديوهات. و لك للتيسير
وغيرهم من الهواه غير القادرين على التواصل عبر شبكة االنترنت لمتابعة مثل هذه 

 التقنيات المستحدثة فى انتاج مشروعات التريكو بطريقة مبسطة وسريعة. 
إظهار كفاءة كل نوع من أنواع الخيوط المستخدمة في نول التريكو وتأثيره علي القيمة   -

 والنفعية لنسيج التريكو .الجمالية 
مساعدة الطالب على االستفادة من األعمال اليدوية التي تفتح مجاالت بسوق   -

 العمل،الى جانب تزويدهم بمهارات االبتكار واالبداع فى المجال.
 تقتصر حدود البحث على:اوال: بعض غرز النول اليدوى وهي :  حـدود البحث: •

 (          e-warpغرزة اللف )- 1
 (        Crossed Stockinet الغرزة المزدوجة)المطاطية( )-2
 ( ،     braidغرزة البريدة )  -3
 ( Wovenغرزة النسيج )- 4
 (            Honeycombغرزة عش النحل )  -5
 (        Figur8)8غرزة شكل    -6
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 (   Diamantes steakالغرزة  االلماسية) -7
 (  drop stitchالغرزة المنزلقة ) -8
 (     subsغرزة الغواصة )   -9

 ( Flowerغرزة الوردة   )- 10
 الخيوط المستخدمة فى التجربه:  -تانيا 

(:مثل الصوف الطبيعى المصنوع من صوف الخروف Spun Yarn*خيوط مغزولة )
 وغيره. 

(: مثل االصواف الصناعية تشمل البولي استر  Compound Yarnخيوط مركبة )
 واالكريللك.

".والمنتجة من بواقى المالبس القطنية  وتسمى Pearl Cotton*خيوط قماش قطنية  " 
 باألسواق خيوط تى شيرت.

طالب الفرقة الثانية قسم االقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم  ثالثا:
 م. 2018-2017( طالب في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 10وعددهم )

: يتبع البحث المنهج الوصفى التحليلي في وصف طريقة تنفيذ كل غرزة منهـج البحث
من الغرز المختارة، كذلك الصعوبات التي قد تواجه الطالب باستخدام الخيوط المختلفة، 
والمنهج الشبه التجريبي لتحديد اختيار بعض الغرز إلجراء التجارب لنول التريكو،ومدي 

 خيوط المختلفة .كفاءة استخدام ال
 أدوات البحث: من إعداد الباحثة:

 استمارة تحكيم اليه اختيار الغرز والخيوط المناسبة. - 
 اختبار مهارى لقياس مدى انتقال اثر تعلم الغرز . -
 بطاقة مالحظة لالختبار المهارى .  -
المختلفة ومدى استبانة  اراء المتخصصين فى قطع نول التريكو المنفذة بالغرز  -

 صالحيتها للتسويق. 



 

ــــــــــــــــيةالمجـــــــــــــــــــلة العلمـــــــــــــــــية للتربيــــــــــــــــة النوعيـــــــــــــة والعــــــــــــــلوم التطبيق  

The Scientific Journal of Specific Education and Applied Sciences 

 

6 
 

 :مصطلحــات البحث 
(،وَحاَك الثوَب: َنسَجُه Tricot(،)بالفرنسية:  Knittingالتريكو) الحياكة(: )باإلنجليزية:    -

مَن الصوف الناعم ،الحاِئُك يُحوك الثوب، وجمع الحاِئك َحَوكٌة، الَحْيك النسج. الَمَحاَكة 
( والحياكة او التريكو هي طريقة لشبك الخيوط 1990الوجيز ؛موضع الحياكة. )المعجم  

وتحويلها إلى قماش وهو يتألف من عدد من صفوف الحلقات المتتالية وتسمى غرًزا، 
ومع تقدم الصف تسحب حلقة جديدة عبر الحلقات القديمة. وتكون الغرز النشطة محتجزة  

ر هذه الغرزة. وتستخدم أنواع  بواسطة اإلبر حتى تتمكن الغرزة التالية من المرور عب 
مختلفة من الخيوط واإلبر لتحقيق التنوع ،وهذه األدوات تعطي القطعة النهائية لوًنا مختلًفا  

 ( . Shelagh ;1983وسطًحا ووزًنا ومتانة.)
" من الخيوط حول نفسها Loopsويعرف ايضا بانه العملية التى يتم بها عقد حلقات"

الغرز فى صفوف منتظمة وبدورها تتشابك مع الصفوف لتكوين مجموعة من الحلقات او  
 ( . David .J.Spender:1991التى قبلها وبعدها لتكوين القماش)

)وتسمى أنوال الحياكة( ،او التريكو الحلقي ،أو حياكة (loom   Knittingنول التريكو )  -
الملفات )المعروف باسم التريكو كثير العقد أو تريكو الدمى( 

(.www.wikipedia.org)) 
والنول يشبه االنوال المستخدمة فى النسيج اليدوى مع اختالف المقاسات ،وهو مصنوع   

من البالستيك المتين او من الخشب كما يمكن صنعه من علب الكرتون او زجاجات 
البالستيك ويوجد منه نوعان .النوع االول : النوع المستطيل وله اربع مقاسات مقاس رقم 

( 3( سم ، ومقاس رقم )35.8( وطوله )2، و مقاس رقم )( سم25.8( وطوله )1)
(  سم  : النول الدائرى :وهو  و 55.8( وطوله )4( سم ،مقاس رقم )45.8وطوله )

سم ( كما ظهرت 30سم وينتهى عند دائرة قطرها 10مقاسات مختلفة ييدأ بدائرة قطرها 
دائرية ،واالشكال المختلفة  حديثا االنوال التركيبية التي تجمع بين االنوال المستطيلة وال

( ،ثم  8للمنحنيات خيث يسهل فكها وتركيبها على الشكل المراد تركيبه كشكل حرف )
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اظهرت ماكينة التريكو اليدوى حيث تشبه نول التريكو اليدوى ولها يد تستخدم إلنتاج 
الغرز بطريقة سهلة وسريعه ولكن تنتج غرزين فقط) العدلة والمقلوبه(.وهناك بعض 

وات المساعدة مثل )ابر الكروشيه( لرفع الغرز، ووصل قطعتين تريكو،وتصليح الغرز األد 
 الساقطة. 

:الخيط شعيرة مستمرة من األلياف النسيجية، ،والَخْيَطُة: الحْبل اللَّطيف Yarn)(الخيوط-
ْلب:هو ما ُغِزل من الشرانق المبلولة) لب. السَّ ( http://fabinbc.comُيتَّخذ من السَّ

. وا ا تم تمشيط األلياف لتتوازى مع sأو برم  z،يكون برم الخيط باتجاهين خيط برم 
بعضها، يصبح الخيط أنعم ويسمى خيط ممشط )ورستد( وا ا تم تشكيله من األلياف 

 مجموعات:بدون تمشيطها مع تجعيده ، يسمى خيط مغزول) وولن(. وتصنف الى ثالث  
(: هو سلك مستمر من األلياف تتماسك مع بعضها Spun Yarnالخيوط المغزولة )-1

البعض بفعل ميكانيكي. واأللياف القصيرة تكون بطول قياسي، وتتماسك مع بعضها 
 بفتلها مع بعضها. 

(: تتركب من شعيرات مستمرة تتماسك مع  Filament Yarnخيوط الشعيرات )-2
والشعيرات أطوال من األلياف القصيرة، وهذا يعطي خصائًصا بعضها ببرم أو بدونه. 

 مختلفة لهذا النوع . 
(: تتألف هذه الخيوط من جزئين على األقل. Compound Yarnالخيوط المركبة )-3

يشكل األول لب الخيط واألخر يشكل غالف الخيط. يتكون )اللب( عادة من ألياف 
الشعيرات. وهذا النوع من الخيوط  و قطر متجانس على  قصيرة، والثاني )الغالف( من 

(: يختلف شكلها عن أنواع الخيوط Fancy Yarnطوله، مثال  لك الخيوط المزخرفة )
األخرى المزوية أو المبرومة لوجود التوليد العشوائي لها أثناء إنتاجها. وتتألف من عدة 

ط مركزي والذى يشكل قوام خيوط، تكون إحداها ملفوفة أو معقودة أو مبرومة حول خي
 .  (Rains Ford ,2005الخيط المزخرف.) 

http://fabinbc.com/
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والخيوط اما مصنعه او من األلياف الطبيعية، وتختلف كيميائًيا بحسب البروتينات 
والكربوهيدرات، والبوليمرات التركيبية. وتتضمن األلياف الحيوانية )الحرير، ومن األغنام  

نجورا( والالما ،األلبكة(.اما األلياف النباتيه  )الصوف( والماعز)الكشمير(، واألرنب )األ
مثل) القطن ،الكتان ،الخيزران ، الرامي القنب وغيرها(. وتشمل األلياف الصناعية  
الشائعة )األكريليك ،البوليستر مثل الداكرون ، والنايلون وغيرها من البولي أميدات 

 (  .(James : 1995واألوليفينات .
 الخيوط المستخدمة حديثا واالنوال الدائرية والمستطيلة. ( بعض اشكال من 1صورة )

 والمركبة الزخرفية الخيوط اشكال( أ1) صورة    

 الحديثة 
 ( أ ب ) الصورة        

     

 المختلفة  االنوال وانواع اشكال( د 1) الصورة (ج1) الصورة

     
 

 ::بحثالخطوات اإلجرائية لل
 عينة البحث : 
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 الفرقة الثانية قسم االقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم البط ثالثا:
 م.2018-2017في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي طالب ( 10) موعدده

 :إعداد أدوات البحث
 (.1: *)ملحق رقم :استمارة تحكيم اليه اختيار الغرز والخيوط المناسبة – 1

بمقاييس طولية   من غرز نول التريكوتنفيذها العينات التى تم قطع  اختيارإلى ت وهدف
المواصفات الجيدة فيها والتي تشمل محورين،  ، ودرجة توافرسم(X10سم10)وعرضية 

( بنود ، والمحور الثاني   7احتوى علي)  بالنول وقد المحور االول خاص بغرز التريكو 
 . ( بنود 5)وقد احتوى على لكل غرزة على حداختيار الخيوط المناسبة خاص با

س  : تم عرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في المالباالستمارةصدق    -
، وقد  ال( / )نعموالنسيج، وكذلك المناهج وطرق التدريس، وكانت بدائل االستجابة هي 

%(  90% (: على مالئمة االستبانة لموضوع البحث ،ومالئمة المحاور،) 90اتفق )
 . على دقة صياغة االستبانة

 .للقياس ،وتم إجراء التعديالت الالزمة مارة% ( على صالحية االست100) 
 (.3، 2المهارى وبطاقة المالحظة: *)ملحق رقم :االختبار -2
فى الجانب  الطالب مهارى لقياس مستوى اداء تم إعداد اختبار الدراسة لتحقيق أهداف  

سؤال واحد، وكذلك تصميم بطاقة مالحظة لقياس لمستوى  ًتكون من  المهارى لتنفيذ الغرز  
حيث تم  م التصميمات عبارات لتقيي( 10)ادائهم فى االختبار المهارى. وتكونت من 

 الطالب كاختبار عملى. تطبيقه على 
وقد تم عرضهما بصورتهما األولية  صدق أختبار المهارات اليدوية وبطاقة المالحظة :-

على لجنة التحكيم إلبداء الرأي في العبارات الموضوعة وتقنين االختبار ، وقد كانت 
السادة المحكمين    علــى رأىتحتوى على خمسة عشر بندا وقد تم حذف خمس بنود بناءا  

اختيار  –،وقد أشتملت نتائج التحكيم على بعض التعديالت وهى )تغيير بعض الكلمات 
 التقديرات )مناسب / غير مناسب(.
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الثبات: تم استخدام طريقة التجزئة النصفية لصعوبة اعادة االختبار التطبيقى مرة ثانية 
وزوجى( وعن طريق التحليل االحصائى  ، وقد قسم االختبار الى نصفين )فردى، 

( وهو معامل ثبات دال 0 ,95=)   21+ر 1/  21ر 2= 11لمعادلة سبيرمان بروان ر
 الختبار المهارات 

 
 ( :نتائج تحكيم بطاقة مالحظة االختبار المهارى. 1جدول )                   

العبارات  المحكمين
 المتفق عليها

العبارات غير 
 المتفق عليها

% المتفق 
 ليهع

% لغير 
 المتفق  عليها

 األول
 الثاني
 الثالث
 الرابع

 الخامس

10 
11 
11 
10 
10 

5 
4 
4 
5 
5 

66.8% 
73.3% 
73.3% 
66.8% 
66.8% 

33.2% 
26.6% 
26.6% 
33.2% 
33.2% 

استبانة اراء المتخصصين فى قطع نول التريكو المنفذة بالغرز المختلفة ومدى  -3
:هدفت الى التعرف على آراء المتخصصين  (. 4صالحيتها للتسويق. *ملحق )

والمستفيدين في مدى نجاح و كفاءة التصميمات لالستخدام، وتكونت االستمارة من ثالثة  
 الخيط(  - الغرزة  -محاور) التصميم 

صدق االستمارة: تم عرض االستمارة بهذه الصورة األولية على السادة أعضاء هيئة   -
ال بعض العبارات البديلة لسهولة صياغتها، و التدريس )أ( المتخصصين وقد تم إدخ

 إعطاء السادة المحكمين العبارات األساسية، والعبارات البديلة الختيار األفضل .
صدق االتساق الداخلى: تم حساب معامالت االرتباط الخاصة باراء المتخصصين  

 والمستفيدين نحو االستبانة.  
 10ن =  (:  معامالت ألفا ألبعاد االستبيان 2جدول )
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 المحور معامل االرتباط  الداللة
 التصميم 0.785 ** 
 الغرزة 0.893 ** 
 نوع الخيط 0.912 ** 

 
( مما 0.01يشير الجدول الى ارتفاع معامالت االرتباط وهى دالة عند مستوى داللة )

 يدل على وجود اتساق داخلي بين محاور االستبيان.
تم إجراء معامل ثبات ألفا على محاور االستمارة للتأكد من ثباتها، واستخدام  الثبات:

 طريقة التجزئة النصفية، وقد جاءت النتائج كما يلي 
 

 
 

 (: معامل ثبات الفا والتجزئة النصفية لالستبيان.3جدول )
بعد التصحيح اثر  

 التجزئة 
قبل التصحيح اثر  

 االبعاد  الفا التجزئة 

 التصميم 0.82 0.89 0.87
 الغرزة 0.87 0.82 0.78
 نوع الخيط 0.78 0.87 0.88

 الدرجة الكلية  0.92

وهى نسبة ثبات لألبعاد عالية   0.92يتضح من الجدول السابق أن معامل ثبات ألفا = 
 0.001وكذلك قيم معامالت االرتباط عالية عند مستوى داللة  

 ثانيا : الدراسة التجريبية:
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 االستطالعية "االستكشافية"، ونتائجها.الدراسة  -
تم إجراء تجربة استطالعية علي كيفية اختيار الغرز المناسبة للطالب كمبتدئين حيث 

( عينة من غرز مختلفة بالنول،وعرضها على السادة المحكمين الختيار 15تم تنفيذ عدد )
ع الخيوط وسمكها افضلها من خالل استمارة تقييم وكذلك الخيوط الختبار مدي مناسبة نو 

 لشغل نول التريكو )بالغرز المختلفة(. 
 وكانت النتائج كالتالى:

( غرز يمكن تعليمهم للطالب وتنفيذهم بسرعة وسهولة والتطبيق  10اختيار عدد )  -
 عليهم .

ط الخيو عليها ثالث تجارب باستخدام ثالث خيوط مختلفة هي:  كل غرزة ُاجريت  -
، والخيوط الصوفية الطبيعية، والخيوط الصوفية الصناعية ، وتم تثبيت العوامل القطنية

وتم عرضها مرة اخرى على   األخرى وهي:نوع الغرزة ،حجم العينة ، مقاس النول
 المحكمين الختيار افضل الخيوط المناسبة.  

العمود " و"سمك النولجد عالقة طردية بين "سمك الخيوط المستخدمة في تو  وجد انه-
"، لن  لعمود النولفإ ا كانت الخيوط المستخدمة "رفيعة جدا بالنسبة  المثبت فى النول،

حيث سينتج عنه غرز  المنفذة،يكون الخيط  و كفاءة في إظهار القيمة الجمالية للغرز 
 وخفيفة .صغيرة الحجم 

لن يكون الخيط   ،سمك العمود للخيوط المستخدمة "سميكة جدا بالنسبة " وا ا كانت ا -
خيوط ال، حيث نواجه صعوبة في اختراق للمنتج و كفاءة في إظهار القيمة الجمالية 

 اثناء العمل.
 .المستخدمة  الغرزونوع النول وجد عالقة طردية بين "نوع الخيوط المستخدمة في ت  -
. فالخيوط المزخرفة سهلة التمييز بسبب عدم انتظام قطرها  الخيطيمكن تمييز نوع  -

 على 
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الخيط   كذلكطول الخيط، بينما أنواع الخيوط األخرى  ات قطر متجانس على طولها. 
المركب بعد شده بحيث يظهر لب الخيط. وتمييز الخيوط المغزولة عن خيوط الشعيرات 

لى األلياف المكونة لهذا الخيط، قطعة من الخيط ثم حل البرم للحصول ع اخذ يكون ب
يكون الخيط من الشعيرات وان    المأخو ةفإ ا كان طول األلياف على طول قطعة الخيط  

 كانت األلياف أقصر كان الخيط مغزول من ألياف قصيرة.
الذاتية واالطالع على الفيديوهات وترجمة وكتابة الخطوات بعد التجربة االستطالعية  -

ة بتدريب الباحث  قامت لى حدا لتسهيل نقل المعلومات الخاصة بهم ،  االجرائية لكل غرزة ع
الطالب على  النتائج السابقة واختيار تصميم لكل مشروع على حدا وتعليمهم الغرز 

 تصميمات تصلح كمشروع  يمكن تسويقه بكل مقوماته. (  10تنفيذ )المناسبة ل 
 مناقشة نتائج الدراسة :

:) كيف يمكن  ينص على:ولإلجابة على التساؤل االول والذى  نتائج التساؤل االول-
)الطبيعية  ما كفاءة استخدام بعض الخيوط و  اليدوى تحديد بعض غرز نول التريكو 

 ؟ الصناعية( لتنفيذ ها -الطبيعية الصوفية-القطنية 
لحساب متوسط اتفاق  االولىتم إجراء المعامالت االحصائية للبيانات الُمجمعة باألداة 

التريكو اليدوى  نول    ء السادة المحكمين والتي حصلت عليها العينات المنفذة للغرز عليآرا
 ( وكانت كالتالي:الصوفية الصناعية  – الطبيعية الصوفية  –  القطنيةباستخدام خيوط )

 غرزة )اللف( 

 
 الخيوط القطنية 

 
الخيوط الصوفية  

 الطبيعية

 
الخيوط الصوفية  

 الصناعية 
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باستخدام الخيوط  للف ( نتائج متوسط االتفاق بين اراء المحكمين لغرزة ا4جدول )
 المختلفة 

يتضح من الجدول السابق أن أعلي نسبة حصلت عليها العينة من السادة المحكمين   
)اختيار الغرز (، )اختيار الخيوط المناسبة ( باستخدام "الخيوط الصوفية  بالمحورين 

المصنعة سواء المزوية او التركيبية الزخرفية"، مما يعني أنها أكثر كفاءة في عمل 
يليها خيوط الصوف الطبيعي  لها،  فقد ساعدت علي ظهور القيمة الجمالية الغرزة،

للغرزة  القطنية هي األقل كفاءة في اظهار القيمة الجماليةبينما كانت الخيوط   ، المغزولة
 .حيث كانت نتائج العينة اكثر سمكا

المزدوجة باستخدام الخيوط   ةغرز لل( نتائج متوسط االتفاق بين اراء المحكمين 5جدول )
 المختلفة. 

نسبة المحور 
 االول 

78.07% 87% 91.55% 

نسبة المحور 
 الثاني

73.50% 83.89% 90.66% 

 الغرزة المزدوجة  

 
 الخيوط القطنية

 
الخيوط الصوفية  

 الطبيعية

 
الخيوط الصوفية  

 الصناعية 

 %94.45 %89.36 %83.34 المحور االول

 %90.33 %85.09 %88.67 المحور الثاني
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غرزة المزدوجة اليتضح من الجدول أن أعلي نسبة حصلت عليها العينة الخاصة ب
نسبة اتفاق اعلى  ، حيث حصلت عليالمصنعة المزويه باستخدام "الخيوط الصوفية
ر القيمة  اظهفى ا أكثر كفاءة هامما يعني أن، ينبالمحور بين اراء السادة المحكمين 

هي األقل كفاءة قطنية  خيوط الال، وكانت  الصوفية الطبيعيةخيوط  الالجمالية لها، يليها  
 . في اظهار القيمة الجمالية للغرزة

غرزة البريدة  باستخدام الخيوط  ل( نتائج متوسط االتفاق بين اراء المحكمين 6جدول )
 المختلفة. 

الغرزة البريدة 
 المضفرة

 
 الخيوط القطنية

 
الخيوط الصوفية 

 الطبيعية

 
 الخيوط الصوفية الصناعية

 %90.66 %85.66 %78.50 المحور االول

 %91.16 %89.83 %79.37 المحور الثاني

يتضح من الجدول السابق أن أعلي نسبة حصلت عليها العينة الخاصة " بغرزة البريدة 
المضفرة " باستخدام "الخيوط الصوفية"المصنعة المزوية، حيث حصلت علي نسبة اتفاق 
عالية بالمحور االول الخاص بالغرزة، والمحور الثاني الخاص بالخيوط المستخدمة ، 

عمل الغرزة فقد ساعدت علي ظهور القيمة الجمالية لها، مما يعني أنها أكثر كفاءة في 
يليها الخيوط الطبيعية، وكانت الخيوط القطنية هي األقل كفاءة في اظهار القيمة الجمالية  

 للغرزة. 
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( نتائج متوسط االتفاق بين اراء المحكمين بغرزة النسيج باستخدام الخيوط  7جدول )
 المختلفة. 

 غرزة النسيج  

 
 الخيوط القطنية

 
الخيوط الصوفية 

 الطبيعية

 
الخيوط الصوفية 

 الصناعية

 %95.55 %82.20 %86.99 المحور االول

 %84.01 %79.19 %83.66 المحور الثاني

 
يتضح من الجدول أن أعلي نسبة حصلت عليها العينة الخاصة "بغرزة النسيج" باستخدام 
"خيوط القماش"، حيث حصلت علي نسبة عالية بالمحور االول ، والثاني الخاص ، مما 
يعني أنه أكثر كفاءة في عمل الغرزة وظهور القيمة الجمالية لها، يليها الخيوط الصوفية  

وكانت الخيوط الطبيعية هي األقل كفاءة في اظهار القيمة  المصنعة وخاصة المزوية،
 الجمالية للغرزة.  
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( نتائج متوسط االتفاق بين اراء المحكمين بغرزة عش النحل باستخدام  8جدول )
 الخيوط المختلفة. 

غرزة عش 
 النحل

 
 الخيوط القطنية

 
 الخيوط الصوفية الطبيعية

 
 الخيوط الصوفية الصناعية

 %89.70 %82.70 % 90 المحور االول

 %83 %7 8 %96 المحور الثاني

يتضح من الجدول أن أعلي نسبة حصلت عليها العينة الخاصة بالغرزة باستخدام خيوط 
القماش ، وهذا يعني أنها أكثر كفاءة في شغل الغرزة، فقد ساعدت علي ظهور القيمة 

يليها الخيوط الصوفية المزخرفة، بينما كانت "الخيوط الصوفية الطبيعية،  الجمالية لها، 
 هي األقل كفاءة . 

( نتائج متوسط االتفاق بين اراء المحكمين الغرزة الساقطة باستخدام الخيوط 9جدول )   
 المختلفة. 

 الغرزة الساقطة

 ) العمود(
 

 القطنيةالخيوط 

 
الخيوط الصوفية 

 الطبيعية

 
الخيوط الصوفية 

 الصناعية
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 %90.11 %89.90 %82.70 المحور االول 

 %93.89 %90.76 %89.67 المحور الثاني 

يتضح من الجدول السابق أن أعلي نسبة حصلت عليها العينة الخاصة بالغرزة باستخدام 
اتفاق مرتفعة بين اراء "الخيوط الصوفية المصنعة المزوية، حيث حصلت علي نسبة 

السادة المحكمين ، مما يعني أنها أكثر كفاءة في عمل الغرزة ، يليها الخيوط الصوفية  
 الطبيعية. 

( باستخدام  8( نتائج متوسط االتفاق بين اراء  المحكمين لغرزة شكل )10جدول )
 الخيوط المختلفة. 

غرزة  شكل 
(8) 

 
 الخيوط القطنية 

 
الخيوط الصوفية  

 الطبيعية 

 
الخيوط الصوفية  

 الطبيعية 
 % 92.36 % 87.08 % 77.24 المحور االول 

 % 90.25 % 83.08 % 80.59 المحور الثاني 

غرزة  " اليتضح من الجدول السابق أن أعلي نسبة حصلت عليها العينة الخاصة " ب 
االول   نسبة اتفاق بالمحور  اعلى  ، حيث حصلت عليالمزويةباستخدام "الخيوط الصوفية"

بالمحور الثاني الخاص بالخيوط المستخدمة ، مما يعني أن الخيوط الصوفية   كذلك، و 
 . كانت اكثر كفاءة 
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باستخدام الخيوط االلماسية ( نتائج متوسط االتفاق بين اراء المحكمين بغرزة 11جدول)
 .المختلفة

 الغرزة االلماسية

 
 القطنيةخيوط ال

 
 الخيوط الصوفية الطبيعية

  
 صناعيةالخيوط الصوفية ال

 %78.28 %90.95 %87 المحور االول

 %78.87 %91.64 %84.89 المحور الثاني 

غرزة" اليتضح من الجدول السابق أن أعلي نسبة حصلت عليها العينة الخاصة " ب
بالمحور  عالية"، حيث حصلت علي نسبة اتفاق الطبيعية باستخدام "الخيوط الصوفية

والمحور الثاني الخاص بالخيوط المستخدمة ، مما يعني أن الخيوط الصوفية  ، االول
كانت اكثر كفاءة في عمل الغرزة فقد  ساعدت علي ظهور القيمة الجمالية لها، يليها 

قيمة الجمالية  الخيوط المصنعة، وكانت الخيوط القطنية هي االقل كفاءة في اظهار ال
 للغرزة. 

 ( يوضح متوسط االتفاق بين اراء السادة المحكمين بغرزة الغواصه. 12جدول)

غرزة  
 الغواصه

 
 القطنيةالخيوط 

 
الخيوط الصوفية 

 الطبيعية
 الخيوط الصوفية الصناعية
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المحور    
 االول

78.28% 87% 90.95% 

المحور  
 الثاني

83.08% 84.89% 91.64% 

الجدول السابق أن أعلي نسبة حصلت عليها العينة الخاصة " بالغرزة  يتضح من 
" باستخدام "الخيوط الصوفية الصناعية"، مما يعني أنها كانت اكثر كفاءة في عمل 

 الغرزة .
 ( يوضح متوسط االتفاق بين اراء السادة المحكمين بغرزة الورده.13جدول)

 غرزة  الورده
 

 القطنيةالخيوط 
الصوفية الخيوط 

 الطبيعية

 
الخيوط الصوفية 

 الصناعية

 %78.28 %90.95 %87 المحور االول

 %78.87 %91.64 %84.89 المحور الثاني 

يتضح من الجدول السابق أن أعلي نسبة حصلت عليها العينة الخاصة " بالغرزة  
االول " باستخدام "الخيوط الصوفية"، حيث حصلت علي اعلى نسبة اتفاق بالمحور 

الخيوط الصوفية كانت  ،والمحور الثاني الخاص بالخيوط المستخدمة ، مما يعني أن
اكثر كفاءة في عمل الغرزة فقد  ساعدت علي ظهور القيمة الجمالية لها، يليها الخيوط 

 هي االقل كفاءة في اظهار القيمة الجمالية للغرزة.   القطنيةخيوط الالطبيعية، وكانت 
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 مناقشة نتائج التساؤل االول:
 - مما سبق يتضح لنا انه عن طريق اجراء التجربة الذاتية ما يلى:

القطنية ، أوالصوفية الطبيعية، الخيوط وجود اختالفات لكفاءة استخدام الخيوط سواء  -
باستخدام الخيوط الصوفية المصنعة سواء المزوية و  او المصنعة، حيث كانت النتائج 

التركيبية عالية. مما يعني أنه كان أكثر كفاءة في اظهار القيمة الجمالية لشغل الغرز 
المختلفة، ، يليها الخيوط الصوفيةالطبيعية والمفضله بسبب المرونة الفائقة والدفء 

يسبب الحساسية لبعض االطفال.   والتلبيد مع انه أقل استجابة للتنظيف ،وكذلك ثبت انه
٪ حرير.  15٪ صوف األلبكة و  85ولكن يمكن مزج ألياف مختلفة في الغزل مثاًل 

ويعتبر صوف المارينو والقطن المصري من افضل االنواع ألنها تعطي ألياف طويلة ـ 
 (Spencer 1989وصحية. )

هي خيوط من نفس  ثبت بالتجربة أن أكثر الخيوط كفاءة في نسيج التريكو بالنول -
سمك المسمار المصنوع منه النول،كذلك  الخيوط األكثر مرونة لعدم االنتظام في الشد 
)الزخرفية(من السهل شغل التريكو بها، بينما من الصعب حياكة الخيوط المبرومة 
بقوة)الخيوط الطبيعية(، في حين تؤدي الخيوط غير المبرومة إلى انقسام الغرز)القماش(، 

اليمكن استخدام جميع الخيوط فى كل الغرز، بينما نجد ان الخيوط المغزولة  وبالتالي
جيًدا تعطي رؤية أفضل للغرز. في حين تعطي الخيوط المجعدة أو الرفيعة و وضوحية  

 أقل وضعيفة ألبعاد الغرز ويكون التصميم غير مرئي. 
اليدوي، *هناك صعوبة عند استخدام خيوط أقل سمكًا من سمك خيوط نول التريكو 

 فخيوط القماش القطنية؛ استغرقت وقت أطول واستنفذت جهد أكثر من الخيوط الصوفية.
:  3*عند تنفيذ الغرز باستخدام الخيوط الصوفية يزيد التواء الخيط "زوي الخيط" كل ) 

غرز( تقريبًا؛ مما يشكل عائق ، وللتغلب علي هذه الظاهرة  نترك الخيوط يتداعى  5
من الغرز،وان يكون لف الخيوط علي العمود عند تنفيذ الغرزة باتجاه تداعي حر كل عدد  

 زوي الخيوط.
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*يعتبر سماكة أو وزن الخيط من العوامل الهامة لتحديد النعومة والشد، أي كم يلزم من  
الغرز والصفوف لتغطية مساحة معطاة من تصميم ما. فالخيوط السميكة تتطلب غرز 

يم خشنة بالخيوط السميكة، وتعطي تأثيرات جميلة، أقل ووقت أقل. حيث تبدو التصام
 :Cyca news).بينما تفضل الخيوط الرفيعة للتصاميم الناعمة. وهذا ما اكدته دراسة )

حيث صنف الخيوط وفقًا للسمك إلى ستة أصناف: ناعم جدًا أو ناعم أو خفيف  2006
 ,1plyاإلنش ب) أو متوسط أو منتفخ أو سميك جدًا. وتقاس الكثافة بعدد الخيوط في

2ply, 3ply, 4ply, ply, 8ply  للتريكو.واكد على ضرورة تصنيف الخيوط طبقا )
 الستخداماتها. 

ولإلجابة على التساؤل الثانى والذى ينص على انه) ما اليات  نتائج التساؤل الثانى
وصع طرق محددة لبعض غرز نول التريكو اليدوى بطرق مبسطة؟ قامت الباحثة بعرض 

 ت المنفذة من قبل الطالب وطريقة عملها . التصميما
 نتائج التصميمات المنفذة:* 

 ( e-warpشال او اسكارف، الغرزة المنفذه :غرزة اللف)العدلة) (:1التصميم رقم ) -
%  35% قطن و65نوعية الخيط : خيوط مركبة مثل االصواف المخلوطة بنسبة -

 بولي استر . 
 

  خطوات العمل:
.watch?v=prz7xum6Wo4www.youtube.com/https://    
يلف بداية الخيط حول المسمار الخارجي المتواجد على الحافه الخارجيه للنول. ويشد - 1

 أ(.1الطرف الطويل من الخيط ألعلى بين المسمار األول واألخير كما يتضح في الصوره) 
المسمار االول بحيث يتقاطع من الداخل ثم  يشد الخيط بشد متوسط، ثم يلف حول  - 2

تكرر نفس الطريقة على المسمار الثاني ويستمر لف المسامير حتى المسمار األخير. 
 أ(.1كما في الصوره) 

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dprz7xum6Wo4&h=ATMu64JAlAqJePfB1oeiP9Ay1_puLfeSVs3AQT0TrGIppFm9YtaeZ9gz9n8MRalgBWKbSCDq868xf7S1hl_ftH11LX8Vbzjbuvuxm1HszzXXnOqNNfvTmIDive-VZLjeXDUArt5OvD16u_o&s=1
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تنزل الحلقات الملفوفه على كل مسمار الى االسفل )لترك مسافه فوقها للخطوة - 3
 التاليه( .  

ايه بالمسمار األول وانتهاء باألخير.كما يتضح  يلف للمرة الثانيه حول كل المسامير بد - 4
 ب(. 1بالصوره )

ثم بإستخدام السنارة الخاصه بالنول والملحقه معه. ترفع الحلقات السفلى من الخيط  - 5
فوق الحلقات العليا خارج المسمار. عند االنهاء سوف يكون لدينا سطر واحد من الحلقات 

 د(.1على كل مسمار. كما يتضح بالصوره )
تدفع الحلقات الى اسفل كل مسمار مره اخرى ثم يفلت الخيط من المسمار الجانبي -   6 

وتكرر الخطوات من الخطوة الرابعة والى الخطوة السادسة.حتي نهاية السطر . ثم تكرر 
 و(.1الخطوات السابقة بالترتيب الى نهاية العمل. كما يتضح بالصورة الصوره)

 
 

 
 
 
 

 (1خطوات عمل تصميم رقم )
 ج(1الصورة )          ب(.1الصورة ) أ(1صورة )    
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 (1و( تصميم )1الصورة ) د(1الصورة )            

     
   stitchالمنفذه :الغرزة المزدوجة غرزةاسكارف او كوفية طفل ، ال (:2رقم )  التصميم

(Crossed Stockinet   
% بولي 35% قطن و65 بنسبة  مخلوطةالثل االصواف منوعية الخيط : خيوط مركبة -

 . استر
  /watch?v=FSXudI13gBMwww.youtube.com: خطوات العمل

القصير  الخيط  بعقدة البداية مع وضعثبت الخيط علي النول المستطيل : يالسطر األول  -
، ثم يلف   ا(2كما يتضح بالصورة )االول من االمام الى الخلف   العموديلف على  و ،    السفل
التبادل ( .ويستمر العمل بx( في الجهة المقابلة  لفة عكسية لتعطى شكل )1رقم )  العمود على  

 ب(.2، كما يتضح بالصورة )هذا حتي نهاية السطر  كرريو 
  السقاط الغرز ثم يكرر ما تم عمله  لنضغط على السطر االول لألسفالسطر الثاني :  -

خرج الغرزة ثم ن  ج(2حتي نهاية السطر كما يتضح بالصورة )  بشكل عكسيفي السطر األول  
كما  حتي نصل إلي الطول المناسب ثم تكرر نفس الخطوات الغرزة الجديدة  وننزلالقديمة و 

 د(.2يتضح بالصورة )
اية العمل ثم ننهى العمل برفع غرزة من  نكرر ماتم عمله في الخطوتين السابقتيين الى نه -

الصف االول وضعها في العمود المقابل واخراج الغرزة السفلى منها ورفعها للخارج وكذا حتى 
  نهاية العمل .
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 (2خطوات عمل تصميم رقم ) 

 
 scarfشال طفل او اسكارف مزخرف بالغرزة ،غرزة البريدة المضفرة )  (:3التصميم رقم )
with braid ،) 

 % بولي استر. 35% قطن و 65نوعية الخيط : خيوط صوفيه المخلوطة بنسبة  -
 خطوات العمل

-sHlDGxhY-watch?v=RXwww.youtube.com/https://   
السطر األول :  يثبت الخيط علي النول الدائري ،ويلف الخيط من األمام  الى الخلف -

( مسامير بالتوالى لفتين بحيث نخرج  الغرزة القديمة من الجديدة في كل مرة، ثم  4علي)
( مسامير بالتوالى  حتى  4ونكرر العمل على )مسامير بامتداد الخيط ،  (8نترك مسافة)

 أ ، ب(.3نهاية السطر . كما يتضح بالصورة )

 ( 2ج(           )تصميم 2الصورة ) ب( 2الصورة ) ا( 2الصورة )

    

 

  و( 2)الصورة  د( 2الصورة )

    

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRX-sHlDGxhY&h=ATPfc0f3pZ2VAaximdMVD_C17jEHNJuTOb14CUh79oPOQf6TZxc9CfKSEng6p6_2GUq2E5I7iLa53zC7nKpc1wkCy3k1gDhqCWEFsQ1oMzOR8SRJUxHLdSSzVjUwW_cG-iFCJTW4RajAhgk&s=1
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السطر الثانى : يترك المسمار االخير فارغ ونبدأ نفس الخطوات من المسمار الثاني ، -
ج 3ثم تكرر الخطوات السابقة حتي نصل إلي الطول المطلوب . كما يتضح بالصورة )

) 
( صفوف 3كالسابق ثم نضعها على ابرة الكروشيه ويقفل الشغل ثم نأخذ )  ننهى العمل  –

( خيوط لعمل غرزة الضفيرة وهكذا يتم اخذ ست 3باالصبع وعمل عقدة ونخرج منها )
( غرز 3( غرز باإلصبع ونترك )3غرز من غرز الخيوط المسلوتة بحيث نخرج )

هاية السطر ثم ننهى العمل األخرى اسفلهم حتي يعطي شكل غرزة الضفيرة وهكذا حتي ن
 د،و( 3كما يتضح بالصور ) 

 (3خطوات عمل تصميم رقم ) 
 ب( 3الصورة ) أ( 3الصورة )

    
 د( 3الصورة ) ج( 3الصورة )

    
 

 ( 3)تصميم        و( 3الصورة )



 

ــــــــــــــــيةالمجـــــــــــــــــــلة العلمـــــــــــــــــية للتربيــــــــــــــــة النوعيـــــــــــــة والعــــــــــــــلوم التطبيق  

The Scientific Journal of Specific Education and Applied Sciences 

 

27 
 

    
 
   حقيبة يد ، الغرزة المستخدمة :غرزة النسيج  (:4تصميم رقم )-
(Woven  open breiring ،) 

*نوعية الخيط :خبط القماش القطنى مع  مزيج من الخيوط المركبة الزخرفية الصناعية  
 المكونة من البولي استر واالكريلك. 

 watch?v=2L79yKdrTCg :.youtube.com/wwwخطوات العمل
الخطوة االولى :يثبت الخيط علي النول الدائري ، ويعقد من منتصفه، ويتم شغل الغرزة -

ابل من الخلف لألمام، وكذلك فى الغرزة االولى والثانية من الجهتين . كما بالمسمار المق
 أ(. 4يتضح بالصورة )

في المسمار الثالث يتم عقده و ، الخيط من تحت الغرزة االولي الثانية: ننزل بالخطوة 
المسمار الخامس يمينا  كرر هذا حتي نهاية ية و عالغرزة الراب ثماألول  جانب المسمار

 ب ،ج(.4ويسارا . كما يتضح بالصورة )
( عرضيا حيث ندخل طرف الخيط  6الخطوة الثالثة : ثم نبدا بالعمل بالمسمار رقم )

د(. ويتكرر العمل على  4ونعمل به غرزة وهكذا حتي ينتهي السطر كما يتضح بالصورة )
 و(.4باقى المسامير حتى النهاية. ، كما يتضح بالصورة )

 (4تصميم رقم ) خطوات عمل 
 ب( 4الصورة ) أ( 4الصورة )
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 د( 4الصورة ) ج( 4الصورة )

  0  
 (4)تصميم  و( 4الصورة )

   
 
 Honeycomb(: شنطه اطفال، الغرزة المستخدمة :غرزة عش النحل:5تصميم رقم )   -

Stitch  
المكونة من البولي استر  *نوعية الخيط مزيج من الخيوط المركبة الزخرفية الصناعية 

 واالكريلك، وخيوط القماش القطنية  " 
                  =https://www.youtube.com/watch?v=72663XPlskU  العمل: خطوات 

السطر االول : يثبت الخيط علي النول المستطيل بعقدة البداية في المسمار االول  -
أ(، ثم يلف الخيط على المسمار االول في 5لصورة ) في الجهة اليمنى من  النول. كما با

نفس  اليسرى( من الخلف الى االمام ،ثم المسمار الذى يليه فىالجهة المقابلة)
،ثم ننتقل بالعمل الى المسمار الثانى في (ب 5 كما يتضح بالصورة ) الجهه)اليسرى(

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D72663XPlskU&h=ATPsm6Voag1DvokeUkQ_ueLkNUZxi3zGCRoM1h7dicixg3QLw5S2HOEcAuPlDTJFngV99tQuQvay7qdwZMLxytpQ9MwfoGGkZ4JLg3yP7AMbZb3pgid-Vcq7UsCulQ12iGRspoiqApWXcuY&s=1
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تكون شكل الزجزج لي الحهة اليمنى ثم الذى يليه بنفس االليه ،وهكذا حتى نهاية السطر
. 
كما فى الخطوة االولى ولكن بلف لفتين علي المسمار يتكرر العمل :  الثانىالسطر -

الغرزة الجديدة إلي أن ينتهي   منحتي نهاية السطر, ثم نخرج الغرزة القديمة    االول ،و لك
 ثم ننهى العمل كالطريقة السابقة. د(،5ج(، )5السطر . كما يتضح بالصورة )

 (5صميم رقم ) خطوات عمل ت
 ب( 5الصورة ) أ( 5الصورة )

    
 د( 5الصورة ) ج( 5الصورة )

    

 و( 5الصورة )



 

ــــــــــــــــيةالمجـــــــــــــــــــلة العلمـــــــــــــــــية للتربيــــــــــــــــة النوعيـــــــــــــة والعــــــــــــــلوم التطبيق  

The Scientific Journal of Specific Education and Applied Sciences 

 

30 
 

   
 
    Stitch (Figur8).  (8)غرزة شكل    جونلة طفل، الغرزة المستخدمة  (:6تصميم رقم )-
   .% بولي استر35% قطن و 65خيوط صوفيه المخلوطة بنسبة   نوعية الخيط :-

 www.youtube.com/watch?v=2L79yKdrTCg-طريقة العمل
المسمار الثالث ثم الثاني لف الخيط علي نترك المسمار االول ثم يالسطر األول :  -

عرض أي نلف الخيط من االمام الى الخلف عل المسمار الثالث ( بال8عل شكل رقم )
ونكرر هذا علي النول حتي نهاية  ، ثم نرجع من الخلف الى االمام على المسمار الثاني

كما يتضح  الجديدة . منالسطر ونرجع نلف بالعكس لفة واحدة ونخرج الغرزة القديمة 
 ب(. 6بالصورة )

األول حتي نهاية السطر حتي نصل إلي الطول   في السطر  نكرر كماالسطر الثاني :    -
   د(.6ا كما يتضح بالصورة )المناسب  لك نقفل الغرزة 

 (6خطوات عمل تصميم رقم ) 
 ج(6الصورة ) ب(6الصورة )              أ( 6الصورة )   

http://www.youtube.com/watch?v=2L79yKdrTCg
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 ( 6تصميم ) د( 6الصورة )

   
 
: الغرزة األلماسية  :الغرزة المستخدمة (: صديرى اطفال ،7رقم ) تصميم-
(Diamantes steak ) 

مزيج من الخيوط المركبة الزخرفية الصناعية المكونة من البولي استر :*نوعية الخيط 
 .واالكريلك

 - طريقة العمل :" 
 https://www.youtube.com/watch?v=SOQHtWcs-MA   

كما   .رزة  عدلة وغرزة مقلوبة ونكرر هذا حتي نهاية السطرغ   يتم عمل  السطر األول :  
 . أ(7يتضح بالصورة )

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSOQHtWcs-MA&h=ATOJfdwivHKyTutUyizQQltP-QisejGDL6xWwd9q92uB-hKmuLLlIPNmF6b-fWkVgP8SWBvIPrwHbAvWNg36Sp2draxczNCQyZjdwZrByMMldQVMTxbm25Gi_rqI_2cbWluF47y_nHwzFJE&s=1
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يلف الخيط علي المسمار ( ثم  2( ثم )3)لف الخيط علي المسمار رقميالسطر الثاني :  -
  منهم خرج الغرزة القديمة  ثم ت  (4ة ، ثم يلف الخيط علي رقم)نخرج الغرزة القديم ، و (5رقم)

 كرر هذا حتي نهاية السطر .يو 
يتم عمل الخطوات السابقة ، وهكذا بنفس الترتيب حتى نهاية السطر السطر الثالث : -

كما يتضح بالصورة     وبعد  لك نقفل الغرزة .    الى نهاية العملالسابقة   وتكرر الخطوات  
 ب( .7)

 (7مل تصميم رقم ) خطوات ع
 ب( 7الصورة ) أ( 7الصورة )

    
 ن( 7الصورة ) ج(7الصورة )

    
 ( 7)تصميم  و( 7الصورة )
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(المنتج     drop stitch)  المنزلقةغرزة  اطفال الغرزة المستخدمة :ال(: قبعة  8تصميم رقم )-

 : صغيرة . 
 % بولي استر  35% قطن و 65نوعية الخيط : خيوط صوفيه المخلوطة بنسبة  -
   www.youtube.com/watch?v=SFIKgiBVUy8 خطوات العمل:-

السطر االول  : يلف الخيط لفة واحدة علي مسمار ونترك االخر ثم نخرج الغرزة القديمة  
 ب(  8ونكرر هذا حتي نهاية السطر ،ثم يكرر العمل في السطر الثالث . كما بالصورة )

غرزة  ( 3)رقم يتم شغل )م( ثم  2)ع(، 1رقم مسمار اليلف الخيط علي : السطر الرابع  
 4 )مسمار رقمعلى لف ثم يثالث لفات ، هوبعد  لك نلف الخيط مرة ثانية علي عدلة

نفس  كرر( وت5وننتقل الى رقم ) لفات  3لف عليه الخيط ي ونخرج منه غرزة عدلة ثم 4(
تسلت الغرزة الثالثية  :  الخامسب(السطر 8حتي نهاية السطر . كما بالصورة ) االلية

ونكرر كل  وتسلت وهكذا الى نهاية السطر يلف الخيط لفة واحدة علي النول غ )م( و
الخطوات السابقة    جميع ر  كر ت  ثم  هذه الخطوات السابقة حتي نصل إلي الطول المطلوب.  
 .ب(8حتي نصل إلي الطول المطلوب. كما يتضح بالصورة ) 
 (8خطوات عمل تصميم رقم ) 

 ( 8)تصميم        ب( 8الصورة ) أ( 8الصورة )

http://www.youtube.com/watch?v=SFIKgiBVUy8
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 ن( 8الصورة ) و(   8الصورة) د( 8الصورة ) ج( 8الصورة )

    
 (subs stitch  : الغرزة المستخدمة  غرزة الغواصة )   شال طفلة  (9تصميم رقم )-
   .% بولي استر35% قطن و 65نوعية الخيط : خيوط صوفيه المخلوطة بنسبة  -
  www.youtube.com/watch?v=RX-sHlDGxhY طريقة العمل:-
في المسمار الخلفي ثم نلف الخيط من األمام إلي الخلف  لخطوة األولي : نربط الخيطا

ثم نخرج األسفل بمعني ) نخرج الغرزة القديمة ونترك والثانى مرتين حول العمود األول 
 الجديدة ( ونكرر هذه الخطوة إلي نهاية السطر األول .

: كما فى الخطوة االولى ولكن بلف لفتين علي المسمار ويتكرر العمل  ةالثاني الخطوة
حتي نهاية السطر, ثم نخرج الغرزة القديمة وتترك الغرزة الجديدة إلي أن ينتهي السطر  

 د(، وبعد  لك نبدأ في تقفيلها .  9ج(، و)9، كما يتضح بالصورة )
 

 
 (9) خطوات عمل تصميم رقم 

 ب( 9)الصورة  أ( 9الصورة )

http://www.youtube.com/watch?v=RX-sHlDGxhY
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 ن( 9الصورة ) ج( 9الصورة )

    
 (9)تصميم  و( 9الصورة )

   
 Flower onالوردة )غرزة  (: تزيين اسكارف الغرزة المستخدمة :10تصميم رقم  )-

a Loom ) 
*نوعية الخيط :مزيج من الخيوط المركبة الزخرفية الصناعية المكونة من البولي استر 

 .واالكريلك
ثم يلف على المسمار الذى  لفة واحدة    المسمار االوللف الخيط علي  ي:  الخطوة االولى-

كما يتضح  .  ينصف النول الدائرى ثم يلف على المسمار المقابل له في الجهة االخرى   
 أ(.10بالصورة )
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لثانية: ثم يلف الخيط على المسمار الذى يليه ثم نذهب للمسمار المقابل في الخطوة ا -
 (مرات .3العكسية وهكذا الى نهاية السطر االول ، وتكرر الخطوات السابقة ) الجهة 

   ج(.10الصورة )
الخطوة الثالثة:يتم انهاء الغرزة بتثبيتها من المنتصف بابرة الكروشية اوال واخراجها من  

 النول ثم بابرة خياطة نعمل غرز تثبيت من المنتصف.  
 ( 10رقم )تصميم 

 ب(10الصورة ) أ( 10الصورة )

    
 ( د10الصورة ) ج(10الصورة )

    
 ( 10)تصميم 
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اما التساؤل الثالث فينص على " مامدى تقبل المنتجين والمستهلكين للتصميمات  
تم عرض االستبانة على مجموعة من المتخصصين، والمستهلكين وعددهم   المقترحة؟

( ، و لك للتعرف على ارائهم وتم اجراء اختبار "كروسكال وايلز" للتعرف على افضل 20)
 التصميمات المنفذة، والجدول التالي يوضح نتائج االختبار:  

    
 ( نتائج اختبار"كروسكال وايلز" لكل محور14جدول )

 المحور المحسوبة  2كا الداللة
 شكل التصميم  102,3 ** 
 الغرزةشكل  47.9 ** 
 الخيوط نوع  84.8 ** 
 الدرجة الكلية  45.2 ** 

يوجد تباين بين تفضيالت العينة، وبناء على  لك تم ترتيب   ه جدول أناليتضح من        
التصميمات من حيث االفضلية تبعًا لكل محور والمجموع الكلى للمحاور، والجدول التالى 

 يوضح  لك:     
 ( ترتيب التصميمات تبعا لكل محور والمجموع الكلى للمحاور 15جدول )

رقم 
 التصميم 

 المجموع الكلى الخامة اللون  التصميم 
 م  م الرتب  م  م الرتب  م  م الرتب  م  م الرتب 

1 210.19 1 230.19 1 128.16 1 220.19 1 
2 55,55 2 125.2 2 20.11 2 515,55 2 
3 128.16 3 328.05 3 289.02 3 318.05 3 
4 118.16 4 125.22 4 216.63 4 515.22 4 
5 128.16 5 38.16 5 38.16 5 118.16    5 
6 20.11 6 20.11 6 20.11 6 220.11 6 
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7 289.02 7 125.2 7 125.2 7 128.16 7 
8 216.63 8 216.63 8 216.63 8 216.63 8 
9 328.16 9 328.16 9 328.16 9 328.16 9 

10 839.02 10 118.16 10 118.16 10 125.2 10 
الخاصة  مالتقيي استبانه   عناصر ىلع بناءً  مالتقيي  متيتضح من الجدول السابق انه        
 اتفقت فقد  شكل التصميم، وقد جاءت النتائج كالتالي بالنسبة لمحور  ميمات بالتص

فقد أتفقت  شكل الغرزة%( من العينة علي أن التصميمات مناسبة ، اما محور 95)
%(.وقد رتبت 89%( عليها، اما نوعية الخيوط فكانت نسبة االتفاق ) 97العينة بنسبة )

 التصميمات وفقا لهذا التحليل.
الوصفية  التجريبية و لعرض السابق للتصميمات، وباستخدام الدراسة يتضح من ا      

المستخدمة في والمناسبة المختلفة والخيوط والتقنيات الغرز والتحليلية أمكن تحديد أنواع 
، وبإتباع إجراءات الدراسة أمكن إعداد تصميمات بغرز متنوعة وجديدة التصميمات عمل  

فى   المختلفة لنول التريكو ساليب  الا  وا  استخدمقد  الطالب  في التنفيذ ، فمن المالحظ ان  
وتوظيفها فى انتاج  ابتكار اساليب جديد تتناسب مع الفكر الحديث للتطور التكنولوجى

منتج يتسم بالنفعية والجمال الى جانب انخفاض سعره بمثيله فى االسوق مما اتيح تداوله 
(، 2004حنان عبد النبي ) اسة  مثل در بعض الدراسات  وهذا ما اكدته  ،  وتسويقه بسهولة  

بعنوان: فنون أشغال اإلبرة وامكانية االستفادة منها في عمل مكمالت المالبس وهدفت 
إلى توضيح إمكانية استخدام أشغال اإلبرة في عمل مكمالت زى  ات قيمة فنية وجمالية  

ل عالية، وتقليل النفقات المستخدمة في شراء مكمالت الزى، وقد توصلت الى ان أفض
فنون أشغال اإلبرة المستخدمة في عمل مكمالت المالبس هو التطريز يتساوى معه 

 . الكروشيه الذي يتساوى معه أيضا التريكو
 بالتالي:  الدراسةتوصيات الدراسة: توصي 
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الى جانب  التريكو اآللى فىهدف استخدام الخيوط المختلفة ب ةث تكميليابحاإجراء -1 
يساهم في رفع مستوى الجودة  بالنول ممالتريكو اليدوي ا غرز لل إعداد برنامج متكام،

   ،للمنتجات الملبسية
م  تماه اال ىلع قائمة صغيرة مشاريع واقامة ،اليدويةرات  اهالم لذوي  عمل فرص  إيجاد    -2

 عالي فني جانباً قيق لتح ؛االقتصاد المنزلى م سالب قط لدى ،االبتكاري  الجانب  بتنمية 
 .يةلالعم التطبيقات  في

 المراجع
فنون أشغال اإلبرة وامكانية االستفادة منها في عمل  (:2004حنان عبد النبي ) - 1

 . قسم المالبس والنسيج-كلية االقتصاد المنزلى -مكمالت المالبس جامعة المنوفية 

مقارنة بين خصائص أقمشة   (:2013)محمد أبو عصفور  -حسين تينة**  -2
 التريكو المصنعة من الخيوط الحلقيةوالخيوط التوربينية والخيوط الهوائية

  .العدد الثاني  ،المجلد التاسع والعشرون ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية  ،

: "جودة التطريز االلكترونى ألقمشة التريكو (2011) هبة محمد محمد-3
لمرتبطة باستخدام بعض خامات الحشو"، المخلوطة بألياف الليكرا وا 

قسم االقتصاد  -كلية اتربية النوعية -جامعة االسكندرية -)ماجستير(
 شعبة تطريز وحياكة. -المنزلى

:"دراسة تطبيقية لمشاكل تطريز مالبس التريكو (2011)  ممدوح احمد فؤاد-4
امعة ج -وامكانية التغلب عليها لالرتقاء بمستوى جودة المنتج"، )ماجستير(

 قسم المالبس والنسيج.-كلية االقتصاد المنزلى-المنوفية
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: وزارة التربية والتعليم ؛ (1990)المعجم الوجيز  -مجمع اللغة العربية =5
  .مصر
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Study Transition to Students of Some of the Modern  

Loom Stitches to Face the Work Market 
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Rabab Mohammed El-sayed 

 

Summary 
The art of knitting is very important in the field and is considered 

to be one of the most important and famous human experiences, 

and takes us to many branches of beauty., the threads in cylindrical 

or striped forms form the most types of fabric, vary according to 

the specifications of their fibre, and affect the specifications of the 

fabrics In its composition, let's finally get a very large set of 

specifications and features of the final product and the problem of 

research: in (what is the possibility of a practical study of the 

mechanisms of some of the modern knitting stitches and their 

relationship to the use of different threads and the transition of their 

own to students to face the work market) How to illustrate the ways 

and mechanisms of implementing some of the modern tender fabric 

stitches in a streamlined manner, employing different threads to 

implement utilitarian and modern products, and shifting the impact 

of learning for students to cope with the work market. The search 

used various tools to choose stitches and threads, and the researcher 

followed: curriculum Analytical descriptive in the description of 

the method of implementation of each stitch of selected stitches, as 

well as the difficulties that the student may encounter using 

different threads, the experimental method of selecting some 

stitches to conduct experiments for the knitting, and how efficiently 

the different threads are used. Some of the results describe the 

methods of work of some manual handcrafted stitches:(the winding 

stitch (e-warp), double stitch (rubber) (crossed stockinet), Bride 

Stitch (braid), Fabric stitch (woven), wiped-ish stitch (comb), 8-

figure stitch (FIGUR8), basic stitch (diamantes steak), sliding 

stitch ( Drop stitch), Submarine stitch, Rose Stitch (Flower) 
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Second select the appropriate for each Stitch. Transfer of 

experiences to the students of the 2nd Division Home Economics 

Department of the Faculty of Quality Education University 

Fayoum and their number (10) are students in the first semester of 

the academic year 2017-2018 and are able to produce and market a 

modern product. 
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 المالحق
 يار الغرز والخيوط المناسبة.( استمارة تحكيم اليه اخت1ملحق )

 البنود م

ميم
تص

1 

ميم
تص

2 

ميم
تص

3 

ميم
تص

4 

ميم
تص

5 

ميم
تص

6 

ميم
تص

7 -
10 

 نعم
ل
            ا

غرز  اختيار  المحور االول :
  التريكو بالنول

       

الغرزة تم تنفيذها بطريقة  1
 صحيحة. 

       

الشكل العام للغرزة من  2
 . األمام صحيح.

       

 الشكل العام للغرزة من 3
 صحيح.   الخلف

       

من  منتظمة العينة 4
 الجانبين.

       

 لعينةالشكل العام ل  . 5
 .مناسب للغرزة

       

عدم وجود خيوط جانبية  6
 زائدة.
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االختبار العملى في مادة التريكو للفرقة الثانية الفصل  :(2)ملحق          
 (1(.نمو ج )2018-2017الدراسي األول)

تم إنهاء العينة بطريقة  7
 . صحيحة

       

: اختيار الخيوط المحور الثانى
 المناسبة:

       

مناسبة الوان الخيوط  1
المستخدمة فى دقة  

    تنفيذ الغرز

       

   للعينةالشكل العام  2
مناسب باستخدام 

 لقماش.الخيوط ا

       

الشكل العام للتصميم  3
المختار  مناسب 
باستخدام الخيوط 

 .صوفية الطبيعيةال

       

الشكل العام للتصميم   4
ناسب مالمختار  

 باستخدام الخيوط
 الصناعية 

       

المنفذ خيط حقق الت 5
بالغرزة قيمة نفعية 

 وجمالية .
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منتج من اشغال التريكو اللنول مكون من اكثر من عزيزى الطالب :اختار 
سم طول(  وغرزتين  احداهما مما درست  70سم عرض(*)15لون مقاس )

و قوم بتنفيذه بما يروق لك مع مالحظة إنهاء المنتج بالصورة جيدة 
 مستخدما أنواع الخيوط المختلفة والتشطيب المناسب.
 بطاقة تقييم االختبار العملى

رقم  م 
 الكود

اسم 
 0000000000000000الطالب:

درجة 
 الطالب 

الدرجة 
 النهائية   

ـــــل
عمـ

ت ال
طــــوا

خ
 

   وضع التصميم
   بداية العمل

   اختيار الغرز
   سيرخطوات العمل
   تجميع القطعة .

   إنهاءه القطعة بشكل صحيح.
 درجة20  مجموع درجات الطالب 

 التطبيقيفى االختبار الب أداء الط( :بطاقة مالحظة 3ملحق )
 التاريخ:      أسم المحكم :

 مناسب العبـــارات
ــر  غــــــــــــــــيــــــــــــــ

 مناسب
   المناسبة لغرض التصميم  الغرزاختبار  -1
حســـن إختيار االلوان المســـتخدمة فى تنفيذ  -2

 التصميم. 
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   للغرز المختارة مناسبة خامة الخيط -3
   لعمل الغرزة. اتباع الخطوات الصحيحة -4
 –الكروشـــــــــــيه جماليات تركيب )اســـــــــــتخدام   -5

 الشرائط ( – اللولى
  

   درجة انتظام الغرز -6
   دقة تنفيذ الغرز -7
   اختيار الغرز المناسبة لطبيعة التصميم.  -8
   التقنيات المستخدمة في انهاء المنتج. -9

   بريقة صحيحة انهاء المنتج -10
القطع المنفذة  مناسبةفى مدى والمستفيدين استبانة اراء المتخصصين 

 باستخدام الخيوط

ميم  البنود م 
ص

ت
1 

ميم 
ص

ت
2 

ميم 
ص

ت
3 

ميم 
ص

ت
4 

ميم 
ص

ت
5 

ميم 
ص

ت
6 

ميم 
صــــ

ت
7 -

10 

        المحور االول : التصميم 
مناســــــبة الغرزة مع القطعة   1

 المنفذة.
       

ــةالـتـوافـق الـلـونـى لـ  2   لـقـطـعـــــ
 المنفذة.

       

مســــــــتوى االبتكار والتجديد   3
 فى التصمم 

       

مناســـــبة التصـــــميم للغرض  4
 الوظيفى للمنتج  

       



 

ــــــــــــــــيةالمجـــــــــــــــــــلة العلمـــــــــــــــــية للتربيــــــــــــــــة النوعيـــــــــــــة والعــــــــــــــلوم التطبيق  

The Scientific Journal of Specific Education and Applied Sciences 

 

49 
 

تناســــــب الخيط المســــــتخدم   5
 القطعة المنفذة 

       

        التوازن فى التصميم  6
ــةـتواـفق غـرز  7 مـع  اـلقـطـعـــــ

 بعضها
       

        االنسجام فى التصميم   8
تناســـب الغرز المســـتخدمة   9

 مغ القطعة المنفذة 
       

1
0 

ــالى  ـتحــقـيق اـلعـرض اـلجـمـــــ
ــفــــى ل  ــيــ ــغــــرض الــــوظــ والــ

 المنتج المنفذ

       

ــبـــــة الوان الخيوط   8 منـــــاســــــــــــ
دقة تنفيذ  المســـــــــتخدمة فى 

 الغرز

       

المنفـــــــذ  يســــــــــــــــــــاير المنتج  9
 خطوط الموضة

       

1
1 

يحقق المنتج المنفـذ بـالنول  
 فكرة مبتكرة 
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