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 إحياء زخارف اإليكريا الميسينية في مالبس المراهقات من خالل فن الكروشيه 

  شاكر ميخائيل حبشي فيفيان

 جامعه حلوان -كليه االقتصاد المنزلي  –قسم المالبس والنسيج 

 الملخص العربي

يهدف هذا البحث إلى تحقيق قيم زخرفية وجمالية مبتكرة لمالبس المراهقات وذلك بإحياء 
زخارف اإليكريا الميسينية  وتوظيفها من خالل فن الكروشيه ، وكذلك التعرف علي 
السمات الزخرفية الخاصة بتصميمات اإليكريا. ويعتبر هذا الفن فنا زخرفيا بالدرجة 

سيده لعالم الطبيعة في أشكال وزخارف متنوعة ترتبط  األولى يتلخص مضمونة في تج
 بتاريخ الحضارة الميسينية القديمة. 

وقد كان من أهم نتائج هذا البحث تنفيذ أربعة تصميمات كروشيه مستوحاة من زخارف  
اإليكريا ألربعة نماذج لمالبس المراهقات )بلوزة ، صديري قصير ، جونلة ، صديري 

المتخصصين ألعضاء هيئة التدريس وعددهم  الرأي لعينة من وقد تم استطالع طويل(. 
( في مجال المالبس والنسيج بكلية االقتصاد المنزلي بجامعة حلوان. وايضا عينة  15)

(  50( سنة وعددهم )18:  12لفتيات مراهقات تتراوح اعمارهن من )  من المسـتهلكات 
دراسة علي قبول من خالل استبيان خاص بكل منهما. وقد اسفرت نتائج هذه ال

التـصميمات األربعة المنفذة بغرز الكروشيه المتنوعة والتي حققت درجة من القبول 
والنجاح في ضوء متوسطات تقييم كل من المتخصصين والمستهلكات وكان ترتيبها  
كاآلتي )البلوزة ، الصديري الطويل ، الصديري القصير ، الجونلة(. هذا باإلضافة الي 
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اإليكريا للمالبس لم تكن معروفة من قبل في عالم الزخرفة والموضة   التعرف على زخارف
 مما اثرى مالبس الفتيات المراهقات.

ومن توصيات هذه الدراسة إجراء المزيد من الدراسات المتخصصة في مجال زخارف 
الحضارات القديمة للتعرف علي السمات الخاصة بها بشكل أكثر واقعية من خالل زخرفة 

ا بجانب محاولة إدراج هذه الفترة من تاريخ فن الحضارة المسينية ضمن  المالبس، هذ 
مناهج تاريخ الفن ، األزياء والتصميم والتطريز بالكلية ألن فن اإليكريا الميسينية هو  

 أساس الفن اليوناني الذي له صلة وثيقة بحضارتنا . 
 

    :  Key wordsالكلمات المفتاحية  
   -  المراهقة  -  المالبس -  الميسينية  -اإليكريا   - التصميم الزخرفي  -إحياء      

 . فن الكروشيه
   Introductionالمقدمة  

تعد مرحلة المراهقة أحد مراحل الحياه الهامة بين الطفولة والرشد ، وتتميز هذه المرحلة 
بما يعتريها من العديد من التغيرات الجسمية واالنفعالية واالجتماعية المختلفة التي تحدث 

( وتمثل ظهور  57 – 1993 –في تلك الفترة من حياة األنسان )سيد محمود الطواب 
ت جديدة ، واالعتداد بالنفس والذات المتمثل بصورة واضحة في اهتمامات وطموحا

الملبس والشكل العام . هذا باإلضافة الي الرغبة في التزيين وحب الظهور مما يجعل 
الفتاة ترغب في مسايرة كل ما هو جديد ومختلف بعالم الموضة وتحاول من خالل 

لي أعجاب األخرين  مالبسها الظهور بمظهر جذاب ولفت األنظار واالستحواذ ع
 (.  25،   24 –   2010 –وباألخص من الجنس األخر ) علية عابدين  
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لذلك البد ان يلبي المنتج الملبسي لمرحلة المراهقة احتياجاتها ويفي بمتطلباتها ،        
حيث تشكل المالبس عامال هاما في اشباع الحاجات العاطفية واالجتماعية ، والمراهقات 
عادة في منتهي الحساسية بالنسبة النتقاء المالبس والظهور بمظهر مالئم وجذاب فمن  

ح شخصيتها وتكتسب ثقتها بنفسها. لذلك اصبح االهتمام  خالل الملبس تتشكل مالم
بمالبس المراهقات من حيث تصميمها ، وألوانها ، وخاماتها مطلبا هاما وحيويا مدروسا 
علميا بحيث يتم من خالله إشباع احتياجات المراهقات وفقا لمتطلبات كل مرحلة من  

من الدراسات التي اهتمت (. وهناك العديد  42 – 2002-مراحل النمو )علية عابدين 
( 2010 –بدراسة مالبس فترة المراهقة من نواحي متعددة ومنها دراسة )ياسمين شعبان 

التي هدفت إلي التعرف علي السلوك الملبسي للفتيات في سن المراهقة ومدي ارتباطه 
( والتي ركزت 2007 –بالثقافة الدينية لديهم ، ودراسة ) سميحة باشا وعمرو حسونة 

التعرف علي مدي مالئمة مقاسات الدريش للفتيات المصريات للمرحلة العمرية من  علي  
( سنة وقدمت بعض التصميمات المالئمة لهذه المرحلة ، وايضا دراسة )مني  11:14)

( التي هدفت الي التعرف علي العوامل المؤثرة علي اتجاهات 2007 –علي ابراهيم 
بيئات المختلفة علي ذلك .هذا باإلضافة إلي المراهقات نحو اختيار مالبسهن وتأثير ال

( التي هدفت الي الكشف عن اثر القنوات الفضائية   2006  –دراسة ) ماجدة إسماعيل  
 علي اختيار طالبات الجامعة لمالبسهن وإتباع خطوط الموضة . 

وقد اتفقت الدراســـــــــــات الســـــــــــابقة مع هذه الدراســـــــــــة الحالية علي اهمية دراســـــــــــة مالبس 
ولكن الدراســة الحالية  المســاهمة في رفع الذوا العام لالختيارتهن الملبســية .المراهقات و 

من خالل الجوالت  ركزت علي ابتكــار تصــــــــــــــميمــات جــديــدة لمالبس المراهقــات ، وهــذا
الميـــدانيـــة لمنـــافـــذ عرا المالبس الجـــاهزة للمراهقـــات إنـــه ال تتوافر لهـــا تصــــــــــــــميمـــات 
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ــيه بتكوينات زخرفية مالئمة لهذه الفئ ة العمرية مع النمطية الغالبة علي المالبس للكروشـ
ــتخدام عناصـــر  ــديد السـ ــافة إلي االفتقار الشـ ــجية. هذا باإلضـ ــميماتها وخاماتها النسـ بتصـ
ــتمدة من التراث القديم حيث ان الفنون  ــيلة مســــ زخرفية جديدة ذات مرجعية تاريخية أصــــ

ت الباحثة من القديمة بمثابة معين ال ينضـــــــــــــب ومصـــــــــــــدرا عتيقا ال يفنى ، لذلك فقد رأ
خالل دراســــتها لزخارف اإليكريا الميســــينية القديمة المتميزة بأشــــكالها الطبيعية وأنماطها 
الهندســــية . إمكانية احيائها وتوظيفها بمالبس المراهقات من خالل فن الكروشــــيه. ومن 

  الدراسات التي تعرضت لهذه الفترة التاريخية دراسة

 (Mary C. Shaw,1980)  ي دراســــــــة زخارف اإليكريا الميســــــــينية في التي ركزت عل
اماكن متنوعة في اليونان القديمة خالل العصـر الميسـيني ومقارنة تلك األماكن ببعضها 

 ( Georgina Muskett – 2004)البعض علي اسـس علمية وأثرية واضـحة. ودراسـة 
تفســـيرل الفنون الزخرفية  التي هدفت إلي تقديم رؤي جديدة عن طريق البحث النفســـي في

للحضـارة الميسـينية من خالل تطبيق المبادا األسـاسـية للفهم البصـري للعصـر البرونزي 
 , Margaret C. Perivoliotis)وايضــــــــــــــا دراســــــــــــــةالمـتأخر على الجزيرة اليوـنانـية.  

تـاريخ النســــــــــــــيج بـالفترة الهلينيســــــــــــــتيـة في تطوير التي ركزت على إبراز دور   (2005
في للمنسوجات المعاصرة حيث أن الفترة الهلينيستيه تلي الفترة الميسينية. التصميم الزخر 

 هذا باإلضافة الي دراسة
 (Bernice R. Jones- 2009)  التي هــدفــت الي دراســـــــــــــــة ازيــاء اللوحــات الجــداريــة

للحضــــــــارة الميســــــــينية مســــــــتندة الى األدلة األثرية لهذه الرســــــــومات. والبيانات النصــــــــية 
وقد اتفقت الدراسـة الحالية مع الدراسـات السـابقة علي اهمية  دارية .والخطية للوحات الج

الطراز الزخرفي للحضارة الميسينية  وهو المعروف باإليكريا الميسينية ، وقد افادت هذه 
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ــة ببعض  ــمات الزخرفية الخاصــ ــات البحث الحالي في التعرف على المالمح والســ الدراســ
ندرة الدراسـات السـابقة التي تناولت زخارف   فنون الحضـارة الميسـينية. ومما سـبق يتضـح

اإليكريا الميســـينية كمصـــدر لالقتباس وربطه بمجال التصـــميم الزخرفي للمالبس ، لذلك  
فقد اهتمت هذه الدراســـــــــــة بتوظيي واحياء اإليكريا الميســـــــــــينية في تصـــــــــــميمات زخرفية 

 لمالبس المراهقات باستخدام فن الكروشيه. 
الفنون المتطورة بمعني انه يمكن نقل الزخرفة بها تبعا لشكل   هذا ويعتبر فن الكروشيه من

الغرز وتناسبها مع القطعة الملبسية المصمم لها .حيث يمكن استحداث العديد من الغرز 
واألشكال الزخرفية المناسبة ، هذا باإلضافة الي تناسب تقنية الكروشيه مع شكل زخارف 

ان الكروشيه هو الدانتيل Laura Wilder) )اإليكريا الميسينية. وتؤكد )لورا وليدر( 
الحقيقي الذي ينفذ من خالل تصميمات زخرفيه تتناسب معه. ويتيح الكروشيه االبتكار 
فيه بواسطة خامات الخيوط المستخدمة والغرز الزخرفية الجميلة واأللوان المتناسقة  

 متنوعة. الجذابة لتنفيذ القطع الملبسية بأشكال متعددة وانماط 
).Doily-Wilder-Ingalls-https://www.scribd.com/document/210089735/Laura( 

وهناك العديد من الدراسات التي تناولت فن الكروشيه منها دراسة  )علي حسن      
( التي هدفت إلي استلهام زخرفة زهرة الالله اإلسالمية بأسلوب 2017 –واسماء محمد 

- الكروشيه الفيلية علي المنسوجات. دراسة )والء دياب ، سوزان السيد وهدي أبراهيم  
( التي هدفت إلي امكانية توليي الكروشيه اليدوي مع خامات أخري في التشكيل 2016

( التي قدمت 2013  -حسني, وفية وجيه والتصميم علي المانيكان. وكذلك دراسة )تغريد  
أفكارا لتصميمات مبتكره في التشكيل علي المانيكان من الكروشيه اليدوي ، وايضا دراسة 

( التي هدفت الي استخدام تقنيات أشغال اآلبرة لكل من  2011 –)اسمهان النجار 

https://www.scribd.com/document/210089735/Laura-Ingalls-Wilder-Doily
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ة النسائية ، الكروشيه( إلثراء الجوانب الجمالية للمالبس المنزلي –األبليك  –)التطريز 
( التي ركزت على دمج بعض غرز وتقنيات 2016 –وايضا )سالي عشماوي واخرون 

الكروشيه بأقمشة مالبس السهرة للرفع من قيمتها الجمالية. هذا باإلضافة إلي دراسة 
( وكان هدفها إظهار العالقة بين نوع المنتج والخامة المستخدمة في 2009-)هبه فوزي 

ية الجوانب الجمالية والوظيفية لمستخدميها واستخدامها في منتجات الكروشيه  لتنم 
الصناعات الصغيرة. وقد اتفقت هذه الدراسات جميعا علي اهمية الكروشيه في إثراء 
الجوانب الجمالية للتصميم. وفي دراستنا الحالية فقد تم التركيز علي احياء وتوظيي 

الل فن الكروشيه وقد افادت هذه زخارف اإليكريا الميسينية في مالبس المراهقات من خ 
الدراسات البحث الحالي في التعرف علي الجوانب الجمالية والتقنية لفن الكروشيه.  
وباإلضافة إلي ذلك نجد ندرة لتصميمات الكروشيه المناسبة لمالبس المراهقات في 

تقوم  األسواا والموجود منها ذو تصميمات نمطية غير مناسبة لتلك الفئة العمرية ، لذلك  
هذه الدراسة على استلهام األشكال الزخرفية لإليكريا الميسينية في تصميمات ملبسية  

 مبتكرة للمراهقات من خالل فن الكروشيه. 
 Statement of the problem مشكلة البحث 

( سنة  18:  12إن التصميمات التي تناسب الفتيات في فترة المراهقة للمرحلة العمرية ) 
تصميمات مبتكرة لفن الكروشيه ذات مرجعية تاريخية زخرفية مبتكرة ، والتي تتضمن 

تتالءم مع المتغيرات النفسية والجسدية لمرحلة المراهقة وبالتالي تحقق متطلبات هذه 
المرحلة. لهذا تحاول الباحثة في هذه الدراسة توظيي زخارف اإليكريا الميسينية في 

ومن هنا يمكن صياغة   فن الكروشيه تصميمات مبتكرة لمالبس المراهقات من خالل
  تساؤالت البحث فيما يلي:
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التساؤل الرئيسي: ما إمكانية إحياء زخارف اإليكريا الميسينية في مالبس المراهقات من  
خالل فن الكروشيه تجد قبول من قبل المتخصصين والمستهلكات ؟ وينبثق من هذا 

 التساؤل عدة تساؤالت فرعية على النحو التالي: 
 هي السمات المميزة لزخارف اإليكريا الميسينية  ؟ ما  .1
 ما خصائص مرحلة المراهقة ومتطلباتهم الملبسية  ؟  .2

ما إمكانية احياء زخارف اإليكريا الميسينية في تصميمات مالبس المراهقات من   .3
 خالل فن الكروشيه ؟ 

 ما آراء كل من المتخصصين والمستهلكات في تصميمات الكروشيه المنفذة  ؟  .4
   Objectivesأهداف البحث 

 :  يهدف البحث إلي 

توظيي زخارف اإليكريا الميسينية من خالل فن الكروشيه البتكار تصميمات زخرفية  .1
 لمالبس المراهقات إلثراء جوانبها الوظيفية والجمالية . 

 قياس آراء المتخصصين في تصميمات الكروشيه المنفذة لمالبس المراهقات.  .2
 المستهلكات لتصميمات الكروشيه المنفذة.تحديد درجة تقبل  .3

  Significance Study أهمية البحث 

التعرف علي السمات المميزة لزخارف اإليكريا واإللمام بأنماطها المتعددة في الحضارة   .1
 الميسينية القديمة.

تقديم مشغوالت يدوية منفذه بتقنية الكروشيه تجمع بين األصالة والمعاصرة وتحمل  .2
 ائل ابداعية . في طياتها رس
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 – االستفادة من نتائج البحث في تدريس مواد التخصص )التصميم الزخرفي  .3
 تاريخ االزياء( بقسم المالبس والنسيج .  -الكروشيه

 Terminology مصطلحات البحث 
 Renewalإحياء   •

التراث اليوناني الروماني في عصر النهضة االوربية  إحياء تسمية أطلقت على حركة
وفي هذه الدراسة كلمة “إحياء" تعني نظرة جديدة  .( 1985  -أنيس وآخرون  )إبراهيم

لطراز فني زخرفي يعود لفترة تاريخية سابقة، وإعادة إنتاجه بصورة جديدة تم تحديثها  
   لتلبية اتجاه المعايير المعاصرة من حيث األداء والوظيفة

     https://dictionary.cambridge.org 
    Decorative Designالتصميم الزخرفي  •

يقصد بالزخرفة فن تزين األشياء بالنقش أو التطريز أو التطعيم أو غير ذلك )إبراهيم  
(. والوحدة الزخرفية هي األساس المكون للتصميم وكل  45 – 1985 –أنيس وآخرون 

(. 22 – 1975 –في الزخرفة )محمد عبد العزيز  األشكال التي يصلح استخدامها
والتصميم الزخرفي هو ترجمة لموضوع أو لفكرة معينة هادفة لها عالقة بوسيلة التنفيذ 

 ( .21 –  1978  –وتحمل في طياتها قيما فنية معينة )روبرت جيالم  
    Mycenaean Ikriaاإليكريا الميسينية    •

( ا.م 1200:    1600هو األسلوب الزخرفي الخاص بالحضارة الميسينية في الفترة من )
، وقد تميز بالثراء الزخرفي ، والخطوط األفقية المتتالية والنماذج الزخرفية التجريدية  
الغير متشابهة األنماط والمستمدة من الطبيعة بجانب النماذج الهندسية. وكانت هذه 

لذلك فقد ي القوة والسيطرة البحرية التي تميزت بها هذه الحضارة  الزخارف كرموز تشير إل

https://dictionary.cambridge.org/
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 -Bernice R. Jones)  اعتبرها مؤرخي التاريخ بدايات للفنون اليونان الكالسيكية

2009) 

 (Mary C. Shaw, 1980) 
 Mycenaean  Theالميسينية  •

هو مصطلح يستخدم ليصف تلك الحضارة التي تعبر عن الفن والثقافة اليونانية في الفترة  
في منطقة    (Mycenae)( ا.م  ويشتق االسم من مدينة ميسينيا  1200:  1600ما بين )

  ( 58 –د.ت  – ، بجنوب اليونان ) هنري رياا  (Peloponnese) ببليونسيس 
(Marks – 1999 – 33)  (Ellen and Jay – 1990 – 100)  . 

 Clothingالمالبس :  •
هو مصطلح عام يطلق علي كل ما يتعلق بالكساء وفنون استخدامه )عبد المنعم صبري 

 (. 244  – 1992  –ورضا صالح  
 Adolescenceالمراهقة : •

هي مرحلة انتقالية بين الطفولة والشباب، وهي المرحلة التي يعتريها العديد من التغيرات 
  –  1986- الجسمية والنفسية والعقلية تمهيدا لالنتقال لمرحلة النضوج )حامد زهران 

289  .) 
 Crochet Art فن الكروشيه :  •

شكيل لنسيج يدوي يعتبر فن الكروشيه من فنون المتعلقة بإشغال اإلبرة وهو عبارة عن ت
من خيط مستمر يتكون من عراوي منفردة تتشابك مع بعضها البعض بواسطة ابرة  
الكروشيه الخطافية الشكل والتي يطلق عليها الصنارة ، مكونة غرز وتكوينات عديدة 

المستخدمة تتنوع خاماتها من  والخيوطومختلفة يكون اساسها غرزة السلسلة. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B7
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وغيرها. هذا باإلضافة إلي الخامات  والحرير الصوفلخيوط ا إلىية القطن الخيوط
 (  1992 –)عبد المنعم صبري ورضا صالح   المخلوطة والصناعية

(https://www.scribd.com/document/210089735/Laura-Ingalls-Wilder-Doily). 

كلمة الكروشيه كلمة فرتسية األصل اشتقت من الكلمة الفرنسية     Croche  
1340صنارة التى استخدمت فى الفترة لالنتقالية فى فرنسا من )   croc التى تعنى 

( التي أصبحت فيها اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية للمملكة الفرنسية بداًل  1611-
 https://ar.wikipedia.org/wikiمن اللغة الالتينية    

   :Delimitationsحدود البحث 
 : تقتصر حدود البحث على

 . دراسة تفصيلية ألنماط الزخارف المختلفة  زخارف اإليكريا الميسينية : •
   الخامات واإلبر واالسلوب المتبع كاآلتي: •

 Crochet Yarnخيوط الكروشيه   الخامات االساسية:       

 الخيوط القطنية، الخيوط الحريرية والخيوط الصناعية المخلوطة.             

 Crochet Needle:  إبر الكروشيه      
 : )الكروشيه اليدوي(. األسلوب المتبع 

أربعة تصميمات بالكروشيه من مالبس الفتيات المراهقات )بلوزة ،  وقد تم تنفيذ  •
صديري قصير ، جونلة ، صديري طويل( بخيوط متنوعة الخامات تتناسب مع فترة 

للتأكيد على   S & M)سنة( بمقاسات  ) 18: 12للمرحلة العمرية من )المراهقة 
 صالحيتها للتطبيق ولتحقيق اهداف البحث.

 إجراءات البحث:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.scribd.com/document/210089735/Laura-Ingalls-Wilder-Doily
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 : Methodologyمنهج البحث  .1

يتبع البحث المنهج التاريخي الوصفي التحليلي للتعرف علي األنماط المختلفة لزخارف 
اإليكريا الميسينية وأصولها التاريخية. هذا إلى جانب المنهج الوصفي الستطالع أراء كل 

تخصصين والمستهلكات في التصميمات المنفذة للفتيات المراهقات للفترة العمرية من الم
 ( سنة لإلجابة علي تساؤالت البحث. 18: 12من )

 : Samplesعينة البحث  .2
 اشتملت عينة البحث على كل من:

( وهم السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية االقتصاد 15عددهم )المتخصصين:  •
والكليات المناظرة للتعرف علي آرائهم تجاه التصميمات المقترحة ومدي المنزلي 

 نجاحها في تحقيق أهداف البحث واإلجابة علي تساؤالته .
( وهن مجموعة من الفتيات من افراد المجتمع للمرحلة  50عددهم ) المستهلكات:  •

للتعرف علي آرائهن تجاه   S & M)) ( عام ومقاساتهن من18: 12العمرية من )
لمقترحات التصميمية المستلهمة من زخارف اإليكريا الميسينية والمنفذة بأسلوب  ا

 الكروشيه ومدي تقبلهن لها . 

  :Research toolsأدوات البحث  .3

(( والمستهلكات ))ملحق رقم 1استبانة لمعرفة أراء كل من المتخصصين ))ملحق رقم ) •
من زخارف اإليكريا  (( في التصميمات المنفذة بأسلوب الكروشيه والمستلهمة2)

 الميسينية. 

 الخامات األساسية من الخيوط واإلبر المستخدمة في تنفيذ التصميمات.  •

 . cs5) (Adobe Photoshop برنامج " أدوب فوتوشوب  •
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 الهدف من االستبيان: 
 التعرف على آراء كل من المتخصصين والمستهلكات نحو التصميمات المنفذة. 

 وصف االستبيان:  
(  15الخاص بالمتخصصين من جدول يحتوي على خمسة عشرة )  االستبيان االوليتكون  

 عبارة لقياس الجوانب الجمالية والوظيفية للتصميمات من وجهة نظر المتخصصون. 
الخاص بالمستهلكات فيتكون من جدول يحتوي على ثالثة عشرة   االستبيان الثانيأما 

المستهلكات في التصميمات المنفذة. وتقيس عبارات االستبيان   ( عبارة لقياس آراء13)
جميعها االتجاه االيجابي سواء للمتخصصين او المستهلكات، وقد خصص امام كل 
عبارة مكان توضع فيه عالمة تعبر عن آرائهم وذلك بإعطاء مقياس تقدير ثالثي: مالئم  

)درجة واحدة(، وقد بلغت  غير مالئم -مالئم إلى حد ما )درجتان(  –)ثالثة درجات( 
الدرجات الكلية لالستبيان االول الخاص بالمتخصصين خمسة واربعون درجة بينما بلغت 

 الدرجات الكلية لالستبيان الثاني الخاص بالمستهلكات تسعة وثالثون درجة. 
   :االستبيانانوثبات بنود  صدا .1

ويقصـــــــــــد به عرا االســـــــــــتبيان على مجموعة من األســـــــــــاتذة   "Validity"الصـــــــــــدا 
المتخصـصـين بهدف التحقق من مدى فعالية بنود االسـتبيان وتحقيها لهدف الدراسـة وما 

ــعت من أجله ــدا المحتوى حيث . ُوضـ ــتبيان عن طريق صـ ــدا االسـ تم   تم التأكد من صـ
جامعة   - زليأســاتذة متخصــصــون بقســم المالبس والنســيج بكلية االقتصــاد المنآراء  اخذ 

حلوان حول عبارات االســـــــتبيان لكل من المتخصـــــــصـــــــين والمســـــــتهلكات، ومن ثم عمل 
وقد أصبح االستبيان صالحا للتطبيق من حيث الحذف او االضافة ،    التعديالت الالزمة

االتســاا )  بهويقصــد  “Reliability“واالخذ به. كما تم التصــديق على ثبات االســتبيان  
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واتساقه فيما يزودنا به من  ر في القياس وعدم تناقضه مع نفسهو دقة االختبا( االداخلي
معلومات عن سلوك المفحوص بحيث تكون كل عبارة من عبارات االستبيان متسقة مع 
ــاتذة  ــابه عن طريق ثالثة من المحكمين من األســــــ المجال الذي تنتمي إليه. وقد تم حســــــ

ي عملية التقييم حيث وذلك باســتخدام مقياس التقدير ف( ع  –ص  – س)  المتخصــصــين
ــحح بعملية التقييم بمفرده، كما قمنا بحســـــــاب معامل ثبات   (ألفا كرونباخ)  قام كل مصـــــ

والجدول التالي يوضـح قيم معامل الثبات “SPSS “ باسـتخدام برنامج اإلحصـاء الشـهير
 (.1لكل استبيان على حدة والفروا بين تقييمات االساتذة المحكمين كما بالجدول رقم )

 (1ل رقم )جدو   
 لكل من المتخصصين والمستهلكات لبنود االستبيان معامالت االرتباط 

 استبيان المستهلكات استبيان المتخصصين م

 0.9 0.85 ص   –س 

 0.84 0.86 ع –س 

 0.77 0.79 ع   –ص 

 0.84 0.83 المتوسط

وقيامها أعلى من   وحيث ان قيمة معامل االرتباط تتراوح بين الصــــــفر والواحد الصــــــحيح
ــح من الجدول فهي   60% ــتبيان، وكما يتضـــ ــدا وثبات االســـ قيم مقبولة للحكم على صـــ

وهي تقترب   (0.01)عند مســـتوى  الســـابق ان جميع معامالت االرتباط لالســـتبيانين دالة 
ــحيح  ــدا من الواحد الصـــــــ ــتبيانان يتمتعا بدرجة عالية من الصـــــــ مما يدل على ان االســـــــ

 . والثبات 
  واإلجابة علي التساؤالت:   Results نتائج البحث
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 " ينص التساؤل األول علي "ما هي السمات المميزة لزخارف اإليكريا الميسينية  ؟ .1
زخارف اإليكريا هو األسلوب والنمط الزخرفي الخاص بالحضارة الميسينية القديمة التي  

والجزر المجاورة  (  ا.م تقريبا في جنوب اليونان 1200:  1600ازدهرت في الفترة من ) 
. وتميزت هذه الزخارف  (Hellanic)المبكروقد عرفت هذه الفترة بالعصر الهلينى  لها ،

بالخطوط األفقية المتتالية التي تحصر فيما بينها نماذج زخرفية تجريدية متعددة وغير  
متشابهة األنماط )طبيعية وهندسية( والتي تشير إلي رموز القوة البحرية المميزة للحضارة  

ائط وقد ظهرت زخارف اإليكريا في التصاوير الجصية لرسومات حو الميسينية القديمة. 
(: 1كما في تصميمات اإليكريا للوحة ))(. وتتضح انماطها  Myceneanقصر ميسينان  )

أ ، ب ، ج ، د(( ، حيث أنها تتألف من العديد من الزخارف موزعة في اربعة لوحات 
مستطيلة الشكل عريضة ذات خلفية بيضاء مصفرة تقسم أفقيا إلى أربعة آفاريز مزخرفة 

وبشكل عمودي ممتد إلى أعلى باللون   ندات الضيقةفصلت عن بعضهم البعض بالبا
بشكل مثلثان  زخرفية  األسود يتقاطع من قبل الخطوط األفقية ، ويزخرف هذا الخط بأنماط  

 ( Mary C. Shaw, 1980الساعة الرملية ) يشبه متقابالن من القمة عند الرأس
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وقد تميزت تصميمات اإليكريا الميسينية بالتنوع والثراء الزخرفي المتميز وذلك لتبنيها -2
( ا.م 1400:    2200لفترة من )تقنية التصوير الجصي للثقافة المينوية السابقة لها في ا

وأضافت إليها مواضيع الزخارف البحرية مما ادي إلى اتجاهها نحو التجريد الزخرفي 
لألشكال الطبيعية باإلضافة إلي األنماط الهندسية، لذلك اعتبرها مؤرخي الفنون والتاريخ  

 -Bernice R. Jones)    ( Marks –  1999 – 55)بدايات للفنون اليونان الكالسيكية

 ج(1التصميم رقم ) أ(1التصميم رقم )

 د(1التصميم رقم ) ب(1)التصميم رقم 
 (Mary C. Shaw, 1980)(: أ ، ب ، ج ، د (( التصميمات الزخرفية لإليكراي امليسينية 1لوحة رقم ))
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(: أ 1من اللوحة ))  الميسينية وفيما يلي شرح للتصميمات الزخرفية لإليكريا  . (2009
 ، ب ، ج ، د((.

( تداخل لشـكل أقواس مع سـلسـلة الدوائر 1أ( تألفت من : رقم )1تصـميم اإليكريا رقم ) •
ن ( اشــــــــــــــكـال متـداخلـة م 3،  2الصــــــــــــــغيرة على طول الخط الـداخلي للقوس، وارقـام )

 الخطوط المتوازية الصغيرة باتجاهات مختلفة.
ــميم اإليكريا رقم ) • وهي نوع من   nautili)( النيوتيليا )4ب(  تألفت من : رقم )1تصـــــــــ

ــكلها المنحني العديد األلتفافات األنبوبية ، رقم ) ( 5البحريات اليونانية التي تميزت بشـــــ
 ة. شبكة المعينات الذي يتخللها خطوط لزخارف األعشاب البحري

( 7( بتالت الزهور البحريـة ، رقم )6ج( تـألفـت من : رقم )1تصــــــــــــــميم اإليكريـا رقم ) •
األشـــــــكال المتموجة والمنحنيات المتداخلة لشـــــــكل الموجات البحرية. وهذه الزخارف قد  

 (.3وجدت ايضا علي األزياء الميسينية كما في اللوحة )

( أوراا 8( األشـــــــكال المتموجة ، رقم )7د( تألفت من : رقم )1تصـــــــميم اإليكريا رقم ) •
األشـجار بنماذج زخرفية مضـلعة وهذه النماذج اسـتخدمت ايضـا في زخرفة األزياء كما 

 (.Mary c. Shaw -(1980 ( 3،  1في اللوحات )

لقوائم الخشبية التي  هذا ويجدر بنا اإلشارة الي األصل التاريخي لتسمية اإليكريا يرجع ل
ا.م  500استخدمت كحوائط حاملة مزخرفة في أول مسرح عرف في أثينا باليونان في 

 والتي اطلق عليها إيكريا وقد اعتبرت اإليكريا هي ُملهمة للمسارح اليونانية 
 Encyclopedia Britannica, 2011)) ( (http://en.wikipedia.org/wiki/Suda 

اعتبر المؤرخين ان أجزاء التصوير الجصي لرسومات اإليكريا التي  لذلك فقد       
وجدت في قصر ميسينان إما أن تكون "معلقات حائطية" أو أشرعة خاصة بالسفن كرمز 

http://en.wikipedia.org/wiki/Suda
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لميسينية في ذلك الوقت. وهذا األسلوب الزخرفي قد للقوة والسيطرة البحرية للحضارة ا
ظهر بصورة واضحة في تزيين االزياء بالباندات المزخرفة التي ظهرت بوضوح في 
النهايات الطرفية لتنورات ازياء النساء وكانت من المميزات الخاصة لألزياء الميسينية  

األزرا   –األحمر    –بيض  الذي كان في اغلب األحيان تستخدم فيه األلوان األساسية )األ
   - (Mary c. Shaw ) 2009 -(1980 المائل للبنفسجي( في هذه الفترة من التاريخ  

John G. Younger) 
 (E. J. W. Barber – 1991)  (Captain A.I. Tzamtzis-  1985)                       
وقد اتخذ تصميم أزياء النساء نفس شكل اإليكريا في تقسيمها الي اجزاء متعددة بالباندات 

  ( Mary c. Shaw -(1980العرضية التي تحصر فيما بينها تكوينات زخرفية متعددة 
( علي ان النساء الميسينيات قد  - Mary Hoseten -1947 20) وتؤكد هوستون 

عددة عرضية ومزينة بزخارف متعددة. وكانت تلك ارتدين جونالت مؤلفة من تقسيمات مت
الجونالت جرسية الشكل مثبتة بضيق حول الخصر ، وتصنع إما من الكتان أو الصوف 
وزينت بشكل رائع منسجم مع روح حيطان القصور، بأنماط اإليكريا المجردة في أغلب 

نت من أهم  األحيان كانت من األلوان: األصفر األحمر، أزرا، واألرجواني والتي كا
األزياء في هذه (. وقد انتشرت 3:  1األلوان المفضلة لديهن ويوضح ذلك اللوحات )

 الدول المجاورة لهم والى كل من سوريا بالشرا وإسبانيا بالغرب عن طريق التبادل التجاري 
W.D-78) - François Boucher )1982 -33) - Better berry ) 

2009 )-   John G. Younger ) 
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هذا وقد حرصت النساء علي فخامة المنسوجات ألزيائهن ومن أبرز ما يميز          
المنسوجات القديمة األلوان واألصباغ المتميزة الخاصة بفنون زخارف اإليكريا الميسينية  
التي تميزت بميلها الشديد لأللوان القوية المضيئة ، وقد سيطر هذا االتجاه في العصر 

إلى العصر البيزنطي. وكانت األلوان هي األحمر، األصفر، األزرا،   اليوناني وأمتد أيضا
األخضر، األرجواني، األسود،  األبيض، وكانت هذه األلوان تستخدم على نطاا واسع 

 Margaret)(2،  1، وهذا ما نالحظه أيضا من لوحات التصوير الجصي باللوحات )

C 

Margaret C. Perivoliotis , 2005))   من مؤرخي التاريخ واآلثار الي   ويشير العديد
ان زخارف اإليكريا واسلوب توزيعها الزخرفي بالفنون الميسينية وباألخص في فن األزياء  
تحاكي في انماطها وخطوط ازيائها العصر الحديث حيث ان من يري اللوحات وباألخص 

 ( ال يكاد ان يصدا انها ترجع الي القرن السادس قبل الميالدي 1اللوحة رقم )
(Captain A.I. Tzamtzis 1985) 2009 ) -  John G. Younger )W.D -

79) 

(Bernice R. Jones-2009)- François Boucher   
 



 

ــــــــــــــــيةالمجـــــــــــــــــــلة العلمـــــــــــــــــية للتربيــــــــــــــــة النوعيـــــــــــــة والعــــــــــــــلوم التطبيق  

The Scientific Journal of Specific Education and Applied Sciences 

 

19 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

( توضح شكل التنورات المزخرفة باإليكريا الميسينية  وإلي يسارها شكل توضيحي  1لوحة رقم ) 

 (John G. Younger  -( 2009لشكل األزياء وزخارفها   



 

ــــــــــــــــيةالمجـــــــــــــــــــلة العلمـــــــــــــــــية للتربيــــــــــــــــة النوعيـــــــــــــة والعــــــــــــــلوم التطبيق  

The Scientific Journal of Specific Education and Applied Sciences 

 

20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لإليكريا الميسينية كاالتي: ويمكن ايجاز السمات واألسس الفنية الزخرفية
العرضـــــــية والنماذج الزخرفية المتنوعة غير اعتمدت اســـــــلوبها الزخرفي علي  الخطوط  •

 متشابهة في األنماط )الطبيعة والهندسية(

تقســـــــــيم الفراغات المحصـــــــــورة بين الخطوط العرضـــــــــية إلى زخارف متنوعة في الحجم  •
 تحصر فيما بينها فراغات يتم تكرارها بانتظام تام لنفس الموضوع الزخرفي. 

تنوع وتعدد مجموعة األلوان المســتخدمة بالتصــميم والتي اشــتملت بشــكل اســاســي علي  •
ــود واألبيض(  ــفر، االحمر، األســــ ــية في التكوين مثل )األزرا، األصــــ ــاســــ األلوان األســــ

 بجانب األلوان الفرعية التي يمكن استخدامها ايضا كاألخضر واالرجواني 

 ( شكل زخارف اإليكريا تشبة الموجودة 3لوحة رقم ) 
 1400:   1350علي الرسومات الجصية ترجع 

W.D -88 ) -  Francois Boucher ) 

 

 ( رسم جصي ملون يظهر ألوان  اإليكريا2لوحة رقم )
 لجونلة باألزياء الميسينية

(Margaret C. Perivoliotis , 2005) 
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تاج ملمس أو تظليل وتميزت هذه اســــتخدام األلوان بشــــكل صــــريح دون أي محاولة إلن •
التكويـنات الزخرفـية بتصــــــــــــــميم خطوط خـارجـية عـامـة لتحـدـيد التصــــــــــــــميم في الخطوط 

 السوداء السميكة وايضا العناية بالتفاصيل الداخلية للزخارف.
تحقيق الوحدة والترابط في التصـــــــــــــميم الزخرفي ككل بين الوحدات المتعددة المكونة له  •

الطولية والعرضـــــــية بها. وهذا يتفق مع ما جاءت به نتائج رغم تنوعها وتعدد الخطوط 
 دراسات كل من

(Mary C. Shaw, 1980  (Georgina Muskett – 2004) (Margaret C. 

Perivoliotis , 2005)  (Bernice R. Jones- 2009)   التي ركزت علي دراســـــة
 الحضارة الميسينية واسلوب زخرفتها المميز )اإليكريا(. 

 ينص التساؤل الثاني علي "ما خصائص مرحلة المراهقة ومتطلباتهم الملبسية ؟"-2

تمثل مرحله المراهقة االنتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد والنضج ، وهي تمتد من 
الفرد فتبدأ من الثالثة عشر إلى التاسعة عشرة ، أو قبل وبعد ذلك بعام  العقد الثاني من حياة 

أو عامين تقريبا. ويمكن وصف المراهقة بأنها فترة في مجرى النمو لها بداية ونهاية ، فبدايتها  
البلوغ ونهايتها الرشد ، وايضا تعني التدرج نحو النضج الجسمي والعقلي واالنفعالي  

 (.289:   287  – 1986-  واالجتماعي )حامد زهران

 خصائص مرحلة المراهقة:  
النمو الجسمي والفسيولوجي حيث زيادة الوزن زيادة ملحوظة مع بداية المرحلة ونشاط الغدد 
واكتمال النمو العظمي كما ان النمو النفسي له أهميته في حياة المراهق لكونه يرتبط بشكل 

ي والجسمي واالنفعالي. كما ان النمو  واضح بكل جوانب النمو المختلفة مثل النمو النفس
االجتماعي يظهر في االهتمام بالمظهر الشخصي من حيث الملبس ويبدو ذلك واضحا في  
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اختيار مالبسه  واالهتمام باأللوان الزاهية الالفتة للنظر ، وكذلك االهتمام بالموضة ومتابعتها،  
 علي الغير إلى االعتماد على ويالحظ علي المراهق حب االستقالل واالنتقال من االعتماد 

النفس ، وكذلك ميله إلي الزعامة والتوحد مع شخصيات خارج نطاا األسرة )علية عابدين  
 .)92 –  2002 – 

 المتطلبات الملبسية لمرحلة المراهقة

والظهور بصــــــــــــورة واضــــــــــــحة في اهتمامها ومن احتياجات الفتاة في هذه المرحلة حب الذات 
 وعـدم الـقدرة علي ارـتداء المالبس الجـذاـبة ـقد يؤدي لملبس الملـفت للنظر،ـبالزيـنة الخـارجـية وا

ــية لمرحلة  ــح بذلك ان هناك متطلبات ملبســــ بها الى الكآبة وعدم الثقة  وعدم الرضــــــا. ويتضــــ
المراهقة ، حيث أنها مرحلة تحتاج إلي إشـــــــــــباع االحتياجات الملبســـــــــــية التي تحتاجها الفتاة  
ــية   ــا والراحة النفســــ ــعرها بالرضــــ المراهقة. والبد ان تتناســــــب المالبس مع فترتها العمرية ويشــــ
واالنتماء االجتماعي فأول خطوة تقوم بها الفتاة هو االهتمام باختياراتها  الملبســـــــــــــية . لذلك 
ــية،    ــبة للفتاة وقد يؤثر بشـــكل كبير علي حالتها النفسـ ــيا وهاما بالنسـ ــاسـ تعد المالبس أمرا أسـ
ــديدة. كما تتأثر الفتاة   ــها بعناية شــ لذلك يجب علي الفتاة  يف مرحلة المراهقة أن تختار مالبســ
ــائل   في اختيار مالبســـــــها بالموضـــــــة وبمن تعتبرهن مثلها األعلى ومن تحبهن ، وتلعب وســـــ
االعالن والـدعـايـة دورا هـامـا في اختيـار المالبس فهي تنتقـل من جيـل ألخر ومن مجموعـة  
 ألخرى في المجتمع الواحد و كذلك من مجتمع إلي آخر  )علية عابدين  - .)83 -٢٠١٠

هذا بجانب ان األلوان تؤثر علي شــــــــخصــــــــية الفتاه المراهقة حيث أن اختيار ألوان المالبس 
ــعرها ولون عينها هو األمر الذي يزيد من ثقتها   ــرتها وشـ ــية الفتاة ولون بشـ ــخصـ ــبة لشـ المناسـ
بنفســها.  هذا بجانب نوعية الخامات المســتخدمة التي بجب أن تتوافق مع شــكل وجســم الفتاه  
)حــامــد زهران -1986 – 288(. وتري البــاحثــة إن اختيــار اإلمكــانيــات التشــــــــــــــكيليــة لغرز 
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الكروشـيه في تصـميمات جديدة ومبتكرة لمالبس المراهقات التي تبحث عن كل ما هو جديد 
ومختلف في عالم األزياء والموضـــــة وهذا يتفق مع ما جاءت به كل من د راســـــات )ياســـــمين  

 شعبان – 2010( )مني علي ابراهيم – 2007( )ماجدة إسماعيل – 2006(.
 
ينص التساؤل الثالث علي "ما إمكانية احياء زخارف اإليكريا الميسينية في تصميمات -3

 لمالبس المراهقات من خالل فن الكروشيه ؟" 

في هذه الدراسة حاولت الباحثة إحياء الطراز الزخرفي لإليكريا وإعادة توظيي أنماطها  
الزخرفية بصورة جديدة من خالل فن الكروشيه لتتناسب مع اتجاه الموضة المعاصرة لمالبس  

(  18: 12الفتيات المراهقات وتلبي بعض من احتياجاتهم الملبسية في هذه المرحلة لسن )
وقد تم ذلك من خالل الدراسة التحليلية السابقة للسمات  (S &M).ن عاما، وبمقاسات م

الفنية المميزة لزخارف اإليكريا حيث وجدت الباحثة أن التقنيات التشكيلية لفن الكروشيه 
اليدوي العادي تعد من انسب األساليب التقنية المالئمة إلحياء األنماط الزخرفية لإليكريا  

تقوى   ر وغير نمطي. ويعد الكروشيه من الفنون الراقية التيالميسينية بأسلوب جديد مبتك
المالحظة والخيال وتدفع إلى التفكير االبتكاري. كما انها من فنون الحفاظ على التراث ، 

(  1991  –ألن األشغال الفنية تعد نشاط إنسانيا يرتبط بالتراث الفني للمجتمعات )هديل حسن  
ألعمال اليدوية الهامة في مجال الفنون التطبيقية وهو  هذا ويعتبر فن الكروشيه ايضا أحد ا

من األشغال الفنية لإلبرة ، وهي عبارة مشبكات تتألف بواسطة العراوي والنقاط من خيط 
مستمر مكونه التصميم الزخرفي المراد تنفيذه. وتعتمد مهارة العمل بالكروشيه علي الفكر 

إلمامه بتقنيات الغرز واتقانه لمهارات الفني واإلحساس الفردي للشخص المنفذ له ومدي 
الكروشيه. يستطيع اختيار الخيوط والغرز الخاصة لتنفيذ ذلك الفكر إلخراج عمل فني  
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المراد تنفيذها الشكل الزخرفي المراد   متكامل ومتناسب من حيث تصميم القطعة الملبسية
 (. (Jan Eaton-1999تحقيقه في تكوين جديد ومبتكر

قامت الباحثة بتنفيذ اربعة تصميمات زخرفية لمالبس المراهقات مستوحاه من زخارف       
وقد تم استخدام ابر من خالل التقنيات التشكيلية الخاصة بغرز الكروشيه  اإليكريا الميسينية  

األلومنيوم في التنفيذ فهي األكثر انتشارا لقوتها ونعومتها في العمل ومناسبتها مع مختلف  
 .  وطانواع الخي

  التصميم المنفذ األول: )جونلة(
 ( عاما 15:  12) المرحلة العمرية :

 : صوف اكريلك مخلوط الخيوط المستخدمة
 الفاتح ، البرتقالي ، الروز ( 

: غرزة السلسلة  ، غرزة العمود بلفة ، غرزة العمود بلفتين ، الحشو  الغرز المستخدمة 
 )الفستون( .

 توصيف التصميم: 
قصيرة ذات تصميم مثلثى الشكل ، الغرز مقتبسة من زخارف البتالت الزهرية رقم جونلة  

(6) 
ج( , يصل طولها الى الركبة تماما، بألوان متعددة فى 1لتصميمات اإليكريا برقم ) 

 تقسيمات 
عرضية متتالية ، تأخذ الشكل المثلثي من منتصف األمام والخلف وقصيرة من كال  

 جونالت النساء الميسينيات وفي توزيعها اللوني للستة    الجانبين تشبه في تصميمها
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(. وقد حقق التوزيع اللوني 2المستخدمة لإليكريا الميسينية كما في لوحة رقم )االوان 
واضفي نوعا من الخداع البصري بحركة التصميم المتموجة في  للمجموعة اللونية الوحدة  

 تكامل وتناغم تام للتصميم ككل.
 التصميم المنفذ الثاني: )صديري طويل(  

 ( عاما 18:  15) المرحلة العمرية :
 : حريرية  مخلوط الخيوط المستخدمة

 : األبيض ) أوف وايت ( األلوان 

 ( جونلة كورشيه متعددة األلوان1تصميم منفذ رقم )

 ( لتوزيع الغرز يف اجلونلة2منوذج رقم )
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 غرزة العمود بلفة ، المنزلقة.: غرزة السلسلة ، الغرز المستخدمة 
 توصيي التصميم:

أو جليه طويل يصل طولة الي اسفل األرداف مقتبس وحداته الزخرفية من رقم صديرى 
(5) 

ب( ألشكال شبكة المعينات المتتالية التي يتخللها خطوط 1بتصميمات اإليكريا رقم )
 زخارف

لخلف في صفوف عمودية  األعشاب البحرية والتي تم ترديدها في كل من األمام وا 
   متتالية وقد حقق الترديد الزخرفي التوازن بشكل متناسق في التصميم ككل .

 

 

 

  ( صديري طويل2تصميم منفذ رقم )
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 ( لتوزيع الغرز يف الصديري2منوذج رقم )
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  التصميم المنفذ الثالث: )بلوزة(
 ( عاما 18:  12) المرحلة العمرية :

 : صوف اكريلك مخلوط )شانجاه(  الخيوط المستخدمة
 : األحمر ، النبيتي ، الرمادي الداكن والفاتح واألبيض )األوف وايت(األلوان 

 : غرزة السلسلة  ، غرزة العمود بلفة ، الحشو )الفستون(. الغرز المستخدمة 

 توصيي التصميم:
النيوتيليا البحرية ( لزخارف 4بلوزة يصل طولها تحت الوسط مقتبس وحداته من رقم )

ب( والتي تم ترديدها في كل من األمام والخلف 1من تصميمات اإليكريا رقم )اليونانية 
 في
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 ( بلوزة3تصميم منفذ رقم )
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ي تتداخل بينها ايضا صفوف عرضية متتالية تتشابك فيما بينها بفواصل من العواميد الت
 لتحقيق الشكل الزخرفي للنيوتيليا البحرية . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  التصميم المنفذ الرابع: )صديري قصير(

 ( عاما 18:  12) المرحلة العمرية :
 : قطنية  الخيوط المستخدمة

 : األحمر البرتقالي األلوان 
 : غرزة السلسلة  ، غرزة العمود بلفة .الغرز المستخدمة 

 ة( البلوزة وشكل الغرز3منوذج رقم )
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  (vest)( صديري قصري 4تصميم منفذ رقم )
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 توصيي التصميم:
( 5صديري أو جليه طويل يصل طوله الي اسفل الوسط قليال مقتبس وحداته من رقم ) 

ب( . وقد اخذ األمام بحشو  1لزخارف شبكة المعينات المتتالية لتصميمات اإليكريا برقم )
األعمدة في شكل تصميم المعينات ، أما من الخلف فتأخذ شكل شبكي بسيط بغرزة 

 أ(. 1( لزخارف الدوائر للتصميم الزخرفي لإليكريا برقم )1السلسلة مقتبسة من رقم )

مما سبق يتضح أنه قد تم تنفيذ اربعة تصميمات من الكروشيه مستوحاة غرزها من  
  - 12التصميمات الزخرفية لإليكريا بصورة واضحة بهدف إثراء مالبس المراهقات من )

صديري  –بلوزة  –صديري طويل  –( سنة. وقد كانت التصميمات المنفذة )جونلة 18
إليكريا وإمكانية توظيفها في مجال التصميم  قصير( إلحياء القيم الجمالية للزخارف ا

الزخرفي للمالبس، مما يؤكد ذلك علي صحة المشكلة البحثية وصالحيتها للتطبيق. 

 ( الصديري القصري وشكل توزيع الغرز4منوذج رقم )
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وتري الباحثة ان نتائج الدراسة التطبيقية تتفق مع ما جاءت به الدراسات السابقة لكل 
  - سني, وفية وجيه ( و)تغريد ح2016- من دراسة )والء دياب، سوزان السيد وهدي إبراهيم  

( في توظيي فن الكروشيه إلثراء الجوانب 2009-( وايضا دراسة  )هبه فوزي 2013
 الجمالية للملبس.  

ينص التساؤل الرابع علي "ما آراء كل من المتخصصين والمستهلكات في تصميمات - 4
 الكروشيه المنفذة  ؟" 

( للمتخصصين ، 1رقم ) االستبيان األوللإلجابة على هذا التساؤل تم تفريغ بيانات 
 واالستبيان 

وذلك بتحويل العالمات التي دونها أفراد العينة امام عبارات ( للمستهلكين 2الثانى رقم )
 الى

درجات ، وقد قامت الباحثة بحساب متوسط الدرجة الكلية والنسب المئوية للتصميمات 
(  يوضحان  3ء المستهلكات جدول رقم )( وآرا2المنفذة وفقا آلراء المتخصصين جدول رقم )

 ذلك.

 (2جدول رقم )
 متوسط آراء المتخصصين لكل تصميم على حدة من واقع بنود استمارة التقييم 

 رقم التصميم  عبارات استبيان المتخصصين  م 
المتوسط الكلي    

 لآلراء

1 
يصلح تصميم الملبس للفترة العمرية لمرحلة المراهقة 

 ( سنة. 18: 12)

 0.81 األول

 0.83 الثاني
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 0.90 الثالث

 0.88 الرابع

2 

يتناسب اسلوب الكروشيه المستخدم مع شكل زخارف  
 اإليكريا الميسينية.

 

 0.78 األول

 0.83 الثاني

 0.93 الثالث

 0.90 الرابع

3 

 
يتماشى اسلوب الكروشيه مع اتجاه الموضة الحالية  

 المراهقات.لمالبس 

 0.87 األول

 0.83 الثاني

 0.94 الثالث

 0.80 الرابع

4 
يتالءم نوع الخيط مع شكل غرزة الكروشيه المنفذة 

 في زخارف اإليكريا.

 0.84 األول

 0.87 الثاني

 0.95 الثالث

 0.88 الرابع

5 

يتناسب نوع الخيط وألوانه مع كل من شكل الغرزة  
 الملبس المنفذوتصميم 

 

 0.76 األول

 0.83 الثاني

 0.89 الثالث

 0.81 الرابع

 0.80 األول 6
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مالئمة اسلوب الكروشيه من الناحية الوظيفية 
 للملبس المنفذ.

 0.80 الثاني

 0.91 الثالث

 0.85 الرابع

7 

مدي تناسب شكل تصميم الغرزة ودقة تنفيذها في  
 اإليكريا الميسينية .إحياء زخارف 

 

 0.77 األول

 0.82 الثاني

 0.88 الثالث

 0.78 الرابع

8 

يحقق تصميم الملبس نوعا من الوحدة بين عناصره 
األساسية )الخط، اللون ، خامة الخيط ، شكل الغرزة 

 الزخرفية(.

 0.78 األول

 0.86 الثاني

 0.91 الثالث

 0.84 الرابع

9 

التصميم الزخرفي نوعا من التميز واالبتكار يحقق 
 في مجال مالبس المراهقات.

 

 0.89 األول

 0.84 الثاني

 0.90 الثالث

 0.83 الرابع

10 

تعبر شكل غرزة الكروشيه المنفذة عن الطابع المميز 
 لزخارف اإليكريا.

 

 0.87 األول

 0.86 الثاني

 0.89 الثالث

 0.88 الرابع
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11 
يساهم الكروشيه في اعالء قيمة الجانب الوظيفي 

 لمالبس المراهقات

 0.89 األول

 0.87 الثاني

 0.90 الثالث

 الرابع
0.85 
 

12 
يساهم الكروشيه في اعالء قيمة الجانب الجمالي  

 للمالبس المراهقات

 0.91 األول

 0.88 الثاني

 0.94 الثالث

 0.90 الرابع

13 
الزخرفة بالكروشيه في احياء زخارف اإليكريا تساهم 

 بشكل يتالءم مع الموضة.

 0.81 األول

 0.83 الثاني

 0.90 الثالث

 0.88 الرابع

14 
مدي تناسب توزيع الوحدة الزخرفية وتناسقه على  

 الملبس من خالل غرز الكروشيه.

 0.79 األول

 0.73 الثاني

 0.91 الثالث

 0.86 الرابع

15 
تؤثر المهارة اليدوية لتنفيذ الكروشيه علي جودة  

 التصميم ككل

 0.89 األول

 0.83 الثاني

 0.94 الثالث
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 0.85 الرابع

 (3جدول رقم )
 متوسط آراء المستهلكات لكل تصميم على حدة من واقع بنود استمارة التقييم 

 عبارات استبيان المستهلكات  م 
رقم 

 التصميم 

المتوسط الكلي 
 لآلراء

 يصلح التصميم المنفذ لمرحلتي العمرية.  1

 0.75 األول

 0.77 الثاني 

 0.80 الثالث 

  0.72 الرابع 

2 

 
يتوافق التصميم مع اسلوبي الملبسي وذوقي 

 الشخصي.
 

 0.71 األول

 0.79 الثاني 

 0.85 الثالث 

 0.81 الرابع 

3 

الكروشيه مع اتجاه الموضة  يتماشى اسلوب 
 الحالية لمالبس المراهقات.

 

 0.81 األول

 0.83 الثاني 

 0.90 الثالث 

 0.88 الرابع 
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4 
يتناسب شكل الزخرفة مع تصميم القطعة  

 الملبسية. 

 0.77 األول

 0.87 الثاني 

 0.88 الثالث 

 0.79 الرابع 

5 
الطابع  تعبر الزخارف المنفذة بالكروشيه عن 

 المميز لزخارف اإليكريا. 

 0.90 األول

 0.87 الثاني 

 00.86 الثالث 

 0.80 الرابع 

6 

يمثل تصميم الملبس من خالل الكروشيه 
إضافة جديدة ومختلفة لمالبس المراهقات 

 عن ما هو موجود بالسوا.

 0.75 األول

 0.75 الثاني 

 0.80 الثالث 

 0.87 الرابع 

7 
توزيع الزخرفة مناسبة بالملبس  اماكن 

 وتضفي عليه التميز والجاذبية.

 0.85 األول

 0.86 الثاني 

 0.91 الثالث 

 0.88 الرابع 

 0.87 األول يساهم الكروشيه من رفع قيمة الملبس. 8
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 0.87 الثاني 

 0.92 الثالث 

 0.84 الرابع 

9 
انواع وألوان الخيوط تتناسب وتتكامل مع  

 تصميم الملبس. 

 0.83 األول

 0.87 الثاني 

 0.90 الثالث 

 0.98 الرابع 

10 
يحقق التصميم المنفذ نوعا من الجاذبية  

 تحفزك على شرائه. 

 0.80 األول

 0.79 الثاني 

 0.89 الثالث 

  0.80 الرابع 

11 
يحقق التصميم نوعا من التميز واالبتكار في  

 المراهقات.مجال مالبس 

 0.84 األول

 0.89 الثاني 

 0.94 الثالث 

 0.87 الرابع 

12 
تعبر الزخارف المنفذة بالكروشيه عن  

 مرجعية تاريخية لهذه الزخارف.

 0.75 األول

 0.78 الثاني 
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 0.87 الثالث 

 0.80 الرابع 

13 
اشعر بالتميز عند ارتداء زي يحمل طابع  

 تاريخي. 

 0.76 األول

 0.87 الثاني 

 0.89 الثالث 

 0.77 الرابع 

 

وبحساب المتوسط العام واالنحراف المعياري آلراء المتخصصين في التصميمات   .2
( ، يتضح ان متوسط الدرجة الكلية للتصميمات المنفذة 4االربعة كما في جدول رقم )
على    0.03و  0.05بانحراف معياري  0.91الى  0.82بالكروشيه قد تراوحت من 

  0.06بانحراف معياري    0.88الى    0.08ن  التوالي، وبالنسبة آلراء المستهلكات تراوحت م
    .على التوالي  0.04و 
وهذا انما يدل على إيجابية آراء المتخصصين الذين استطاعوا تعيين االشكال   .3

الزخرفية لإليكريا الميسينية بوضوح وسهولة في التصميمات المنفذة. هذا باإلضافة الي 
انها  يتحقق بها الوحدة بين عناصرها من حيث التوافق واالنسجام بين )الخط واللون  

تناسبة مع التصميم المنفذ والتي ترجمت شكل زخارف والمساحة( وايضا شكل الغرز الم
 اإليكريا بصورة واضحة ومبسطة 

 



 

ــــــــــــــــيةالمجـــــــــــــــــــلة العلمـــــــــــــــــية للتربيــــــــــــــــة النوعيـــــــــــــة والعــــــــــــــلوم التطبيق  

The Scientific Journal of Specific Education and Applied Sciences 

 

41 
 

وقد كانت هناك موافقة بدرجة كبيرة على ان احياء العنصر الزخرفي لإليكريا   .4
في كل تصميم على حدة من خالل غرزة الكروشيه المناسبة والتي اضفت عليه رؤية  

 لمعاصرة في آن واحد. زخرفية جديدة بما تحقق معها االصالة وا
كما يدل ذلك ايضا على ايجابية آراء المستهلكات وتقبلهم لتصميمات الكروشيه   .5

المنفذة حيث انها تلبي جزءا من احتياجاتهم ومتطلباتهم الملبسية في هذه المرحلة وايضا 
تتناسب مع اتجاهاتهم وميولهم نحو ارتداء مالبس مختلفة تميزهم عن اقرانهم ، وتختلف 

فعل عما هو متواجد باألسواا . مما كانت هناك موافقة كبيرة  منهم علي شراء هذه بال
 التصميمات وارتدائها حيث انها تمثل اتجاه ورؤية ملبسية جديدة لفترة المراهقة.  

 (4جدول رقم )
المتوسط العام واالنحراف المعياري للتصميمات المنفذة لكل من المتخصصين  

 والمستهلكات 

 التصميم 
المتوسط العام  
 للمتخصصين 

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط العام  
 للمستهلكين 

االنحراف 
 المعياري 

التقييم العام  
 للتصميم 

 0.81 0.06 0.80 0.05 0.82 األول

 0.83 0.06 0.85 0.04 0.83 الثاني 

 0.90 0.04 0.88 0.03 0.91 الثالث 

 0.83 0.05 0.82 0.04 0.85 الرابع 
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( يعبر عن المتوسط العام لكل تصميم على حدة من واقع آراء كل من  1)  بياني رقمرسم  
المتخصصين والمستهلكات ويظهر ذلك ايجابية اراء المتخصصين تجاه التصميمات 
المنفذة وإنها قد حققت قدرا كبيرا من األصالة من خالل توظيفها بأسلوب الكروشيه  

الغرز المستخدمة في التصميمات األربعة وتوظيفها لزخارف اإليكريا من خالل شكل 
المنفذة  مما اضفى لكل تصميم رؤية فنية جديدة لمالبس المراهقات،  وتتالءم خطوطها 
مع كل من الخيوط المستخدمة والوانها وشكل الغرز واسلوب توزيعها في التصميم  

راهقات ومساحات اللون به الذي يتماشى الي حد كبير مع اتجاهات الموضة لمالبس الم
 ، الالتي 

اجمعن علي الموافقة لشراء هذه التصميمات وارتدائها ألنها تمثل لهن اضافة جديدة لهذه 
النوعية من المالبس ، كما إنها مختلفة عن ما هو متواجد في االسواا في تصميمها 

 واسلوب زخرفتها وتحقق التميز والفردية لمرتديها . 
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المتوسط العام لكل تصميم على حدة من واقع آراء كل من  (: 1رسم بياني رقم ) 

 المتخصصين والمستهلكات 
 )االزرا واالحمر على التوالي(.

0.7
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( فيوضح التقييم العام للتصميمات المنفذة 5( وجدول رقم )2أما الرسم البياني رقم )

 للمتخصصين والمستهلكات معا
الثالث  كانت للتصميم  ان أعلي نسبة ترتيب التصميمات التي اوضحت وقد اظهر 

التصميم الثاني )الصديري الطويل( ثم التصميم الرابع )الصديري القصير(   يعقبه  )البلوزة(
 ( عام . 18: 12للفتيات المراهقات من الفئة العمرية )فالتصميم األول )الجونلة( 

 
 

 (5جدول رقم )
 والمستهلكات معاالتقييم العام للتصميمات المنفذة للمتخصصين 

 

 

 التقييم العام للتصميم  التصميم 

 0.81 األول

 0.83 الثاني 

 0.90 الثالث 

 0.83 الرابع 
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(: التقييم العام لكل تصميم على حدة اعتمادا على آراء 2رسم بياني رقم )
 المتخصصين والمستهلكات معا.
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 :  Conclusionالخالصة 
إحياء زخارف اإليكريا الميسينية في تصميم مالبس الفتيات  أثبتت الدراسة انه تم       

( عاما باستخدام فن الكروشيه بما يتواكب مع اتجاهات  18  -12المراهقات في الفئة العمرية ) 
الموضة الحديثة . ونجد ان التصميم الثالث للبلوزة قد القي قبوال ملحوظا من قبل عينة  

ليه التصميم الثاني للصديري الطويل ، وبعده  البحث من المتخصصين والمستهلكات ، ثم ي
الصديري القصير ، ثم تصميم الجونلة. وقد كانت المتوسطات الخاصة بهم تتراوح من  

كما اتفقت عينات البحث من المتخصصين والمستهلكات على أن        % (.%91 :  80)
لغرز المستخدمة بها  التصميمات تحقق االنسجام والتوافق التام بين الخيوط وألونها واشكال ا

وذلك بما يتناسب وايضا مع متطلبات الفتيات بمرحلة المراهقة. وهذا إنما يعكس نجاح  
التصميمات وقبولها من قبل فئة المستهلكات وموافقتهم على ارتدائها لما تمثله لهم من إضافة 

ل ورغبات  جديدة لمالبسهن. كما اتفقوا جميعا على توافق خامات الكروشيه وألوانها مع ميو 
المراهقات في هذا العمر وهو يتوافق مع اتجاه الموضة الحديثة هذه االيام إلى حد كبير.  
وهذا انما يدل علي ان الدراسة قد حققت اهدافها من خالل التصميمات المنفذة في محاولة 

ومما هو جدير بالذكر أن  . للربط بين فن الكروشيه ومتطلبات مالبس الفتيات المراهقات 
ام الغرز المتنوعة للكروشيه يثري مجال التصميم الزخرفي لمالبس الفتيات المراهقات  استخد 

   من خالل توظيفها للتصميمات اإليكريا الميسينية التي تعتبر مصدر فعال لإللهام واالقتباس. 
 : Recommendations التوصيات

 من خالل ما تم التوصل إليه من نتائج توصي الباحثة : 
إجراء المزيد من الدراسات المتخصصة في مجال زخارف الحضارات القديمة للتعرف علي  
السمات الخاصة بها بشكل أكثر واقعية من خالل زخرفة المالبس، هذا بجانب محاولة إدراج 
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هذه الفترة ضمن مناهج تاريخ األزياء والتصميم والتطريز بالكلية ألن فن اإليكريا الميسينية  
 اليوناني الذي له صلة وثيقة بحضارتنا . هو أساس الفن
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Abstract: 

 

       The aim of this research is to achieve innovative decorative 

and aesthetic values for adolescent clothing by reviving the 

decorations of Mycenaean-Ikria using it through the art of crochet. 

This art is a decorative art in the first place, which is guaranteed in 
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its embodiment of the world of nature in various forms and motifs 

associated with the history of ancient Mycenaean civilization.  One 

of the most important results of this research is the implementation 

of four crochet designs inspired by the Ikria decorations for four 

models of adolescent clothes (blouse, short vest, long vest, jupe). 

The questionary was conducted to15 members in the field of 

clothing and textiles at the Faculty of Home Economics, Helwan 

University. And also to a sample of 50 adolescent girls of ages (12: 

18) years  through a questionnaire for each of them  . 

         The results of this study resulted in the acceptance of the four 

designs executed with various crochet stitches, which achieved a 

degree of acceptance and success in the light of the averages of the 

evaluation of both specialists and consumables, and they were 

arranged as follows (blouse, long vest, short vest, jupe). In addition 

to introduce a new quality of Ikria decorations to the clothes were 

not known before in the world of fashion, which enriched the 

clothes of teenage girls. Among the recommendations of this study 

is to carry out more specialized studies in the field of decorations 

of ancient civilizations to identify their features more realistically 

through the decoration of clothing. In addition to the attempt to 

include this period from the history of art in the curriculum of the 

history of fashion and design in the college because the Mycenaean 

art is a Greek art that is closely related to our civilization . 

 


