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  هالكى لمالبس األطفالاإلست إقتصادية إلطالة العمر همعالجات تصميميتوظيف 
  نجالء عبد المجيد محمد فرج

  جامعة حلوان -كلية اإلقتصاد المنزلى -قسم المالبس والنسيج

  ٩/٦/٢٠١٤ :تاريخ القبول                                   ٣٠/٣/٢٠١٤ :تاريخ التسليم

 الملخص

لمالبس األطفال بمرحلة الطفولة  هالكىسة هو تقديم معالجات تصميميه مبتكرة إلطالة فترة إستخدام العمر اإلستالغرض من هذه الدرا
سنوات مما يرشد اإلنفاق على شراء المالبس الجاهزة داخل األسر المصرية، وقد تم تقديم ثالثة عشر معالجة تصميميه ) ٨-٦(الوسطى

، ثم معالجة تلك "اإلقتصادى –الزخرفى –الوظيفى" لتصميميه المقترحة لتقييمها من المحاور الثالثمتنوعة، ثم جرى تحكيم تلك المعالجات ا
  :البيانات إلستخراج النتائج التالية

 .  فى محور الجانب الوظيفى١٢.٠٥وأخيرا الخامسة بنسبة ١٤.٣يليها العاشرة بنسبة ١٤.٤أفضل معالجة تصميميه مقترحة األولى بنسبة  - 
فى محور الجانب  ١٠.١وأخيرا الثالثة بنسبة ١١.٢٥، يليها األولى بنسبة ١١.٥ة تصميميه مقترحة العاشرة بنسبة أفضل معالج  - 

 . الزخرفى
فى محور الجانب  ٦.٩٥، وأخيرا الرابعة بنسبة ٨.٥٥، يليها الثامن بنسبة ٨.٦أفضل معالجة تصميميه مقترحة األولى بنسبة  - 

 . اإلقتصادى
     .٢٩، وأخيرا الخامسة بنسبة ٣٤.٢، يليها العاشرة بنسبة ٣٤.٤األولى بنسبة :قترحة ككلأفضل معالجة تصميميه م - 

  .مالبس األطفال -التصميم الجيد -العمر اإلستهالكى :كلمات دليلية
  

  المقدمة
هتمـام  تجاهات الدوليـة المطالبـة باإل  تزايد اإلت

جمهورية مصر العربيـة   تحرص، وورعايتهابالطفولة 
عدد كبيـر مـن المؤسسـات     ءإنشالى عبصفة خاصة 

بالطفولة ومتطلباتها، وذلك لما لهـم مـن ثقـل     المعنية
المسـتقبل   اوأهمية في المجتمع فأطفال اليوم هم صانعو

  .ورواد تنميته ورقيه
قد حظيت مرحلة الطفولـة بالعديـد مـن    عليه فو

الدراسات والبحوث في شتى مجاالت الحيـاة بحسـب   
حقوق الطفل األساسـية   ومن بين ،تخصصات الباحثين

الحصول على منتج ملبسـي يلبـي إحتياجاتـه ويفـي     
بمتطلباته، فمن خالل الملبس تتشكل مالمح شخصـيته  

لـذلك أصـبح اإلهتمـام     ويكتسب ثقته بنفسه وقدراته،
 -ألوانهـا  –تصـميمها " البس األطفال مـن حيـث   بم

مطلبا هاما وحيويا وعلما مدروسا يـتم مـن   " خاماتها

إحتياجات األطفال وفقـا لمتطلبـات كـل    خالله إشباع 
ـ  مرحلة من مراحـل النمـو،   ى أضـحى مـن   الوبالت

متخصصون يجمعـون بـين   ذلك الضرورى أن يتولى 
والوعى بالجانـب   للتصميم، البراعة فى الجوانب الفنية

حتـى   مراحل النمو،المتغير بتغير  للنمو،ى السيكولوج
ـ  زخرفىيتكامل الجانب الوظيفى وال ذى فى التصميم ال

  . عن إحتياجات األطفال الملبسية يأتى معبرا
أن ) ١٩٩٢(وترى كفاية سليمان ونجوى شـكرى 

ترتـب   ثالثـة جوانـب  تصميم مالبس األطفال يشمل 
 "designتصـميم وظيفـى  : هميتهاحسب أعلى  كالتالى

function at  "تصــميم بنــائىو" design  structural  "
  ":"decorative designتصميم زخرفى و
عى وهذا هام فداء النكيفية األالمعنى ب :وظيفىالميم تصال

ـ  جدا فى مالبس األ  هطفال حتى يحقق الملـبس الوظيف
 ضـرار إلاجلها لضمان سالمة الطفل وعدم أالمنتج من 
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الموديـل  " فيحدد بناء الـزى  التصميم البنائىما أ – به
ن يتناسب بناء الزى أضافات والبد إى أ نود "ساسىاأل

فل والتغيرات التى تحدث فيه خـالل  مع بناء جسم الط
خـاص  هـو  ف التصـميم الزخرفـى  ما أ -مراحل النمو

نه قد أورغم ، " appearance" بالمظهر الخارجى للملبس
ال إال أنه مـن الهـام أ  غراض مرئية فى الغالب أيخدم 

كل مـن   كملداء وهو ييؤثر على المالئمة الحيوية واأل
           .           التصميم الوظيفى والبنائى

 " ٣٤ – ١٩٩٢نجوى شكرى  –كفاية سليمان "

 " "Patrick johnوهو ما يتفق مـع مـا ذكـره    

من ضرورة وجود أليات تسـاعد فـى تعـديل    (1995)
الملبس من حيث الطول والعرض، وذلك بإضافة مقدار 
راحة مناسب ومالئم لطبيعة النمو المتزايدة والحركـة  

فيشـعر   -النمـو والنشاط المصاحبين لهذه الفترة مـن  
الطفل بأن الملبس ال يعوق حرية الحركة لديه، كماأشاد 
بضرورة إشباع حاجـات الطفـل النفسـية بإسـتخدام     
الزخارف المضافة للملبس سـواء كانـت متصـلة أو    

وذلك لما تلعبـه مـن    ،)اإلكسسوارات –كلف(منفصلة 
دورا سيكولوجيا هاما يمكن أن يسبب إرضـاء نفـس   

 .    لعكسالطفل عن الملبس أو ا

 مواكبــة علــى أهميــةBary.n" (1986)"وتؤكــد
ــا  المعاصــرةالتصــميمات  ــا وألوانه ــي خطوطه ف

خطوط وإتجاهات الموضة العالمية ل وزخارفهاوخاماتها
مع مراعاة توافقها ومالئمتها للبيئة المحيطة بـه حتـى   

فإن إفتقاد المالبس لعنصر ، تتناسب مع نموه اإلجتماعي
لطفل بـالنقص عـن بقيـة    الموضة يؤدي إلى شعور ا

زمالئه وإنعزاله عن المجموعة مع إمكانيـة إسـتعمال   
  .إكسسوارات ذات ذوق رفيع

وجد الـبعض   ،وعن البحوث والدراسات السابقة
طفال من زوايـا مختلفـة عـن    الذى تناول مالبس األ
نيفين يوسـف  " كدراسة كل من موضوع البحث الحالى،

الء عبد نج"و "٢٠١١-على زغلول  سحر"و " ٢٠٠٧ –
حيث تناولن الموضوع من زاوية تعدد "٢٠١٣-المجيد 
بالنسبة لمصمم " ستلهاممصادر اإل"الرؤى الفنية  مصادر

كما إهتمت بعض الدراسـات بـربط مجـال     األزياء،
تصميم أزياء األطفال ببرامج وإستراتيجيات التـدريس  

 –سـحرزغلول "و" ٢٠٠٣-هدى عبد العزيـز "كدراسة 
فترة إستخدام المنتج الملبسـى   جانب إطالة أما "٢٠١٠

طفال فقد وجد به قصور فى تنـاول تلـك الجزئيـة    لأل
حيث لـم يتـوفر أثنـاء     األكاديمية، بالتحليل والدراسة
مرتبطة جزئيا بمجال البحـث وهـى   البحث إال دراسة 

إهتمت بإلقاء الضوء والتى  "٢٠٠٦ -رانيا كامل"دراسة 
فترة إسـتخدام  الذي تلعبه األقمشة في إطالة  الدورعلى 

على جودة  عملية الغسيل المتكرر مالبس األطفال وأثر
األطفال، واإلسـتفادة مـن    مالبسباألقمشة المستخدمة 

مالبس لستخدامي اإل مستلزمات اإلنتاج في زيادة العمر
ما يتفـق مـع الدراسـة     وهو سنوات،) ٦-٣(األطفال

همية التركيز على دراسة مجـال مالبـس   أالحالية فى 
بالمراحل العمرية المختلفة وبما يفى بإحتياجات  األطفال

، وبما يحقق لألسر النمو المصاحب لكل مرحلة عمرية
وتلبى فى " الجانب اإلقتصادى"المصرية ترشيد اإلنفاق 
المالئمـة  " الوظيفية والزخرفية"ذات الوقت المتطلبات 

  .للنمو المصاحب للمرحلة السنية قيد الدراسة
 دراسـة إسـتطالعية   وقد قامت الباحثـة بعمـل  

بهدف الوقوف على مـدى   بمحافظتى القاهرة والجيزة،
 مالئمة مالبس األطفال الجاهزة لمتطلبات عملية النمـو 
لألطفال في مرحلة الطفولة الوسطى، وقد إتضح مـن  

أن هناك قصور في مـدى   المصرية، خالل آراء األسر
تناسب مالبس األطفال الجاهزة مـع متطلبـات النمـو    

األطفال في مرحلة الطفولة الوسـطى، ممـا   الخاصة ب
على فترات متقاربة ومع  ةيجعل عملية الشراء المتكرر

 التزايد المستمر في أسعار مالبس األطفال عبئا إقتصاديا
 ،"البسيطة والمتوسـطة الحـال  "على األسرة المصرية 

وخاصة لو تزامن وجود أكثر من طفل بمراحل عمرية 
وهو ما دعـى الباحثـة   . ة متفاوته داخل األسرة الواحد

إلى محاولة إيجاد حلول مناسبة لهـذه المشـكلة، عـن    
المتنوعة في  هطريق إجراء بعض المعالجات التصميمي

 محاولة إلطالة فترة إستخدام القطعة الملبسية وبما يفـي 
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بإحتياجات النمو في هذه المرحلـة العمريـة ،ويكمـن    
  : تحديد المشكلة فى تساؤالت البحث األتيه

ه إقتصـادية  ما إمكانية تقديم معالجـات تصـميمي   -
لمالبس األطفال  إلطالة العمر اإلستهالكى مقترحة

  ؟  "سالوبيت"
 هما أراء المتخصصين فى المعالجـات التصـميمي   -

إلطالة العمـر اإلسـتهالكى لمالبـس     المقترحة
 ؟ "سالوبيت"األطفال 

للمعالجـات  " األمهـات "ما مدى تقبل المسـتهلكات   -
يه المقترحة إلطالة العمـر اإلسـتهالكى   التصميم

 ؟ "سالوبيت"لمالبس األطفال 

 يهتصميممعالجات الما إمكانية تنفيذ مختارات من ال -
  المقترحة ؟
  :أهداف البحث

متنوعة إلطالـة فتـرة    هإبتكار معالجات تصميمي .١
) ٨-٦(إستخدام المنتج الملبسي لألطفال في سـن  

  .سنوات
طفال مـن خـالل   ترشيد اإلنفاق على مالبس األ .٢

المبتكرة بأسـاليب   هإستخدام المعالجات التصميمي
  .فنية مختلفة

ــيم .٣ ــي  تقي ــين ف ــات  آراء المتخصص المعالج
إلطالة العمـر اإلسـتهالكى   المقترحة مية التصمي

 ."سالوبيت"لمالبس األطفال 

معالجات التصـميميه  في ال مستهلكاتآراء التقييم  .٤
بـس  إلطالة العمـر اإلسـتهالكى لمال  المقترحة 
 ."سالوبيت"األطفال 

  :أهمية البحث
فـي  المناسـب  إستخدام األسلوب العلمي والتقني  .١

مالبس لألطفال تصـلح لمرحلـة    تصميم وتنفيذ
تفي بإحتياجات  سنوات )٨ -٦(الطفولة الوسطى 

  .تلك المرحلةل المصاحب النمو
المنتج الملبسـي مـن خـالل    وجودة رفع كفاءة  .٢

 . لزخرفىكامل بين التصميم الوظيفى واالت

 المصـرية  األسـرة  تخفيف العبء المادى علـى  .٣
مردود إقتصادي من خالل إطالـة فتـرة    بتحقيق

  .إستخدام مالبس األطفال
قد تسهم نتائج البحث فى تقديم أسـاليب وفـرص    .٤

تسويقية جديدة للمنتج المصرى تزيد من منافسـته  
المحلية والدولية بما يساهم في زيادة الدخل للسوق 
 . القومي

   :طلحاتالمص
هي الفتـرة   :" The consumer  age"هالكىالعمر اإلست

التي يتم فيها اإلستعمال واإلستفادة من المنتج، والعمـر  
للملبس هي فترة اإلسـتفادة الفعليـة مـن     هالكىستاإل

 "Patrick john-1995-35 "      .القطعة الملبسية 

 مـن سـن  : " child hood Middle" الطفولة الوسطى
عدها علماء التربية من أهم مراحـل  : اتسنو) ٨ -٦(

لها األثـر األكبـر فـي تكـوين      أن حياة الطفل حيث
  .   شخصيته وإعداده للحياة 

  "  ٥١ – ١٩٩٤ –مال صادقوأفؤاد أبو حطب " 
يتميز األطفال في هذه المرحلة بمميـزات كـالنمو    -

السريع وزيادة الميـل إلـى النشـاط الحركـي     
الجري والقفـز  والعضلي الذي يبدو في حركات 

والتسلق والتعرف على البيئة المحيطـة، فيمـر   
الطفل بحكم خروجـه إلـى المدرسـة بمواقـف     

إجتماعية تسهم فـي تشـكيل وبنـاء     وتفاعالت
شخصية الطفل، وتعد المالبس من أهم الوسـائل  
.        المعينة والمحفزة للطفل على اإلندماج مع أقرانه

 "  ١٩٩٠ –حامد زهران "

بس فى المرتبة الثانية من حيث األهميـة  تأتى المالو -
بالنسبة للطفل بعد الغذاء، فكما أن الغذاء مهم فى 
نمو الطفل كذلك فإن الراحة وسهولة الحركة مـن  
خالل المالبس تعمل يداً بيد مع الغذاء فى تسهيل 
عملية النمو والتطور، وهو ال يحصل على الراحة 

  .المطلوبة إال بحسن إختيار مالبسه

  "Mary Wolf -1998-294"  
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كلمة فرنسية تعنى الثوب  " The Salopette"  سالوبيت
مريـول الطفـل أو    الذى يرتديه العامل وقت العمـل، 
 -رجب عبد الجـواد ."سروال حماية يرتديه الصيادون 

عرف بإسـم   م،١٧٩٢ظهوره عام  بدأ ،"٢٢١-٢٠٠٠
ثم شـاع إسـتخدامه كقطعـة     ،Over ALL""أوفر أول 

تعـددت تصـميماته    ، م١٩٨٠ال عـام  ملبسية لألطف
  .وخاماته التى يصنع منها

 http://en.wekipedia.org/wiki/overall 
قطعتـين،   تصـمم مـن  ما غالبا  قطعة ملبسية، هو -

كورساج بدون أكمام متصـل ببنطلـون تتعـدد    
ـ  تصميماته تبعـا لمتطلبـات الموضـة،    ر ينتش

إستخدامها بين مالبس األطفال لما تتميز به مـن  
غالبا مـا   سهولة فى اإلرتداء وحرية فى الحركة،

             . لجبـردين  وا يصنع من أقمشة القطيفة والجينـز 
 "تعريف إجرائى  للباحثة  "

هو الشكل المبتكـر   :"Good Design"التصميم الجيد 
ظيم أجزائه الذي يحقق الغرض منه، بمعنى أنه قد تم تن

  .ابخامات مناسبة، أحسن إستعماله
Mary Wolf -1998-64""                              

  :إقتصرت حدود البحث على :حدود البحث
 "ثالثة عشـر "تقديم بعض المقترحات التصميميه  -١

-٦(من طفولة المتوسطة خالل مرحلة ال سالوبيت
، وذلك ألنه من "بنات"لألطفال يصلح  سنوات) ٨
قطع الملبسية المفضلة للطفلة حيث تـوفر لهـن   ال

سهولة الحركة كمـا يسـهل علـيهن إرتـداؤها     
المظهر األنيق أثنـاء   نتوفر لهكذلك و بمفردهن
  .اللعب

المقترحة  يهالتصميمالمعالجات تنفيذ مختارات من  -٢
السـادة   والتى حصلت على أعلى النتائج من قبل

  .المحكمين
  : فروض البحث

صـائيا بـين المعالجـات    توجد فروق دالـه إح  .١
) ٨-٦(التصميميه المبتكـرة لمالبـس األطفـال   

 .سنوات ومدى تحقيق القيمة الوظيفية

توجد فروق دالـه إحصـائيا بـين المعالجـات      .٢
) ٨-٦(التصميميه المبتكـرة لمالبـس األطفـال   

 .سنوات ومدى تحقيق القيمة الزخرفية

توجد فروق دالـه إحصـائيا بـين المعالجـات      .٣
ـ  ) ٨-٦(رة لمالبـس األطفـال  التصميميه المبتك

ترشـيد  "سنوات ومدى تحقيق القيمة اإلقتصـادية  
 ".اإلنفاق

يمكن أن تحقق المعالجات التصـميميه المبتكـرة    .٤
 .قبوال بين المستهلكات

 األسلوب البحثى

 التجريبـى  إتبع البحـث المـنهج   :منهج البحـث  :أوال
لتصميم معالجات مبتكرة لمالبس االطفـال  ) التطبيقى(
أراء الوصفى إلستطالع وكذلك المنهج  ات،سنو) ٨-٦(

 يهالتصـميم المعالجات فى  والمستهلكات المتخصصين
  . المقترحة

: مفردة) ٨٧(من البحث  تكونت عينة :عينة البحث:ثانيا
من السادة ) ٢٢(المتخصصين وعددهم  -قسمت كالتالى

أعضاء هيئة التدريس بالكليـة والكليـات المنـاظرة،    
ويقصد بهم أفراد المجتمع من ) ٦٥(والمستهلكين عددهم

األمهات ذات التعليم العالى، للتعرف على مدى تقـبلهم  
ــة العمــر المللمعالجــات التصــميميه  قترحــة إلطال

، وسبب إختيـار  "سالوبيت"اإلستهالكى لمالبس األطفال 
هذه العينة ألن الطفلة فى هـذه المرحلـة العمريـة ال    

  .بمفردها ءشراالتستطيع إتخاذ قرار 
  :قامت الباحثة بإعداد إستبانتين هما :أدوات البحث :اثالث
إستبانة لتقييم المعالجات التصـميميه المقترحـة    -١

إلطالة العمـر اإلسـتهالكى لمالبـس األطفـال     
 "سالوبيت"

ستبيان موجه للمتخصصـين  إقامت الباحثة بإعداد 
بمجال التصميم بصفة خاصة والمالبس والنسيج بصفة 

طالـة  المقترحة إل هجات التصميميلتحكيم المعال –عامة 
ختيار إو ،"سالوبيت" طفاللمالبس األ هالكىستاإل العمر

ستبيان علـى  شتمل اإلإ، وهأفضل المعالجات التصميمي
وإشـتمل المقيـاس    ،هتقييم ثالثة عشر معالجة تصميمي
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 ،يول الجانـب الـوظيف  األالمحور  -على ثالثة محاور
انـب  المحـور الثـانى الج   –تضمن خمس عبـارات  

الثالث الجانب  المحور –الزخرفى تضمن أربع عبارات
ستخدم ميـزان  أقتصادى تضمن ثالث عبارات، وقد اإل

جابـة بموافـق   حيث تعطى اإلبتقدير ثالثى المستويات 
غير  ،)درجتين(لى حد ماإ، موافق )ثالث درجات(على

ول ، وكانت درجـة المحـور األ  )درجة واحدة(موافق 
درجـة، المحـور   ) ١٢(ىالمحور الثـان  درجة، )١٥(

وكانت الدرجة الكليـة لإلسـتبيان    -درجات) ٩(الثالث
 . درجة) ٣٦(

للتحقق من صـدق  : صدق المحكمين :صدق اإلستبيان
محتوى اإلستبيان تم عرضه فى صورته المبدئية علـى  
مجموعة من المحكمين من أساتذة التخصـص بكليـات   

القتصاد اإلقتصاد المنزلى، وكليات التربية النوعية قسم ا
المنزلى، وكلية الفنون التطبيقية قسم المالبس الجاهزة، 
المعهد العالى للفنون التطبيقية، وبلـغ عـددهم إثنـى    

، وذلك للحكـم علـى مـدى    "١ملحق"وعشرون محكم 
مناسبة كل عبارة للمحور الخاص بها، وكذلك صـياغة  
العبارات وتحديد وإضافة أى عبارات مقترحة، وقد تـم  

مما يدل على % ٩٥تفاق لدى المحكمين حساب نسبة اإل
صدق المقياس، وقد تم التعديل بناءعلى أراء المحكمين 
كالتالى، إضافة بعض العبارات  الجديدة  تعديل الشكل 

ملحق "العام لإلستبانة، ليصبح الشكل النهائى لإلستبيان 
٢ ."  

تم حساب الصـدق   :صدق اإلتساق الداخلى لإلستبيان
ـ  داخلى، وذلـك بحسـاب معامـل    بإستخدام اإلتساق ال

بين درجة كل محور " معامل إرتباط بيرسون"اإلرتباط 
  .والدرجة الكلية لإلستبيان، والجدول التالى يوضح ذلك

قيم معامالت اإلرتباط بين درجة كـل محـور   : ١جدول
  والدرجة الكلية لإلستبيان  

 الداللة اإلرتباط  محاور اإلستبيان
  ٠.٠١  ٠.٧٩٥  "الجانب الوظيفى"األول 
٠.٠١  ٠.٨٨٢  "الجانب الزخرفى"الثانى 
٠.٠١  ٠.٨٦٩  "الجانب اإلقتصادى"الثالث 

يتضح من الجدول السابق أن معامالت اإلرتبـاط  
، ومن ثم يمكن القـول أن  ٠.٠١كلها دالة عند مستوى 

هناك إتساقا داخليا بين المحاور المكونة لهذا اإلستبيان، 
ياسه، مما يدل علـى  كما أنه يقيس بالفعل ما وضعت لق
  .صدق وتجانس محاور اإلستبيان

تم حساب ثبـات اإلسـتبيان بمعامـل    : ثبات اإلستبيان
وهى قيمة ذات داللة  ٠.٨٤١إرتباط ألفا، فكانت قيمته 

، كما تـم حسـاب الثبـات أيضـا     ٠.٠١عند مستوى 
بالتجزئة النصفية عن طريق حساب معامل اإلرتباط بين 

جيـة وكانـت قيمتـه    مجموع درجات العبـارات الزو 
، مما ٠.٠١وهى قيمة ذات داللة عند مستوى  ٠.٠٨٧٣

  .يشير إلى أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات
فى " األمهات"ستبانة إستطالع رأى المستهلكات إ -٢

المعالجات التصميمية المقترحة إلطالـة العمـر   
 "سالوبيت"اإلستهالكى لمالبس األطفال 

د إسـتبيان إلسـتطالع رأى   قامت الباحثة بإعـدا 
المستهلكات فى أفضل المعالجات التصميمية المقترحـة  

، "سالوبيت"إلطالة  العمر اإلستهالكى لمالبس األطفال 
عبارات، وقد إستخدم ميزان ) ٧(اإلستبيان علىوإشتمل 

تقدير ثالثى المستويات يحيث تعطى اإلجابـة بموافـق   
 ،)تـين درج(، موافق إلى حد مـا  )ثالث درجات(على 

، وكانـت الدرجـة الكليـة    )درجة واحدة(غير موافق 
 . درجة) ٢١(لإلستبيان

عرضت اإلسـتبانة  : صدق المحكمين :صدق اإلستبيان
فى صورتها األولية على مجموعة من أساتذة التخصص 

، "١ملحق "بكليات اإلقتصاد المنزلى والكليات المناظرة 
قـاط  وذلك إلبداء الرأى فى محتواها، ومدى تـوفر الن 

صياغة العبارات، مدى صالحيتها للحكم علـى  : التالية
ــة العمــر  المعالجــات التصــميمية المقترحــة إلطال

، مـن قبـل   "سـالوبيت "اإلستهالكى لمالبس األطفـال  
% ٩٣المستهلكات، وجاءت نسبة اإلتفاق بين المحكمين 

مما يدل على صدق المقياس وصالحيتها للحكم، وقد تم 
العبـارات بنـاءعلى أراء    تعديل وتغيير صياغة بعض

  "٢ملحق ."المحكمين 
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تم حساب معامالت  :صدق اإلتساق الداخلى لإلسـتبيان 
اإلرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لإلستبيان، 

  .والجدول التالى يوضح ذلك
قيم معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبـارة   :٢جدول

  والدرجة الكلية لإلستبيان  
 الداللة اإلرتباط م  لةالدال  اإلرتباط  م
٠.٠١  ٠.٧٦٥  ٥  ٠.٠١  ٠.٩٢٦  ١
٠.٠١  ٠.٨٧١  ٦ ٠.٠١  ٠.٨٦٢  ٢
٠.٠١  ٠.٩٤٥  ٧ ٠.٠١  ٠.٦٢٧  ٣
٠.٠١  ٠.٧٠٦  ٤     

يكشف الجدول السابق عـن معـامالت إرتبـاط    
مرتفعة بين العبارة والدرجة الكلية لإلسـتبيان، حيـث   

ما ، في٠.٠١معامالت اإلرتباط جميعها دالة عند مستوى 
، ومن ثم يمكن القول ٠.٠٥عند مستوى  ٣عدا العبارة 

أن هناك إتساقا داخليا بين المفردات المكونة لها ، كمـا  
أنها تقيس بالفعل ما وضعت لقياسه، ممـا يـدل علـى    

  .صدق وتجانس محاور اإلستبيان
تم حساب ثبـات اإلسـتبيان بمعامـل     :ثبات اإلستبيان

ى قيمة ذات داللة وه ٠.٨٦٤إرتباط ألفا، فكانت قيمته 
، كما تـم حسـاب الثبـات أيضـا     ٠.٠١عند مستوى 

بالتجزئة النصفية عن طريق حساب معامل اإلرتباط بين 
مجموع درجات العبـارات الزوجيـة وكانـت قيمتـه     

، ممـا  ٠.٠١وهى قيمة ذات داللة عند مستوى ٠.٩١٢
  .يشير إلى أن اإلستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات

  قية لدراسة التطبيا
  إعداد التصميمات المقترحة

 :ولالتصميم المقترح  األ

التحكم فى الطول من خالل يمكن  :التصميم البنائى -
شـريطى  "، وحمـاالت الكتـف  : تحريك كال من

الطول على جانبى أرجل البنطلـون المـزودين   
ليمكن ثنيهمـا أو فتحهمـا حسـب    " توك" بأبزيم
خط ب أستكتركيب أما اإلتساع فمن خالل  الرغبة،
مرد تركيـب مثبـت    -" الخلف منتصف"الوسط 

  .على جانبى السالوبيت

خارجيـة  جيـوب  : إسـتخدمت  :التصميم الزخرفى -
حياكات  -أزرار -شرائط مدككة -بييه -وداخلية
 .تجاور خامات -خارجية

 .جبردين -كتان -جينز خفيف: الخامة المقترحة -

  
  : التصميم المقترح الثانى

لحصـول علـى اإلتسـاع    ا يمكن :التصميم البنائى -
، تـدكيك قصـة الكورسـاج   المطلوب من خالل 

ـ ا أما عن ن،ولالبنط ستك بوسطألوا تحكم فـى  ل
إسـتخدام حمـالتى كتـف     من خالل، فيتم طولال

متحركتين وتقسيم البنطلون إلـى ثـالث أجـزاء    
متصلة بواسطة سوست للحصول على مسـتويات  

  .مختلفة للطول حسب قياسات الجسم

ـ : إسـتخدمت  :ىالتصميم الزخرف -  -داخليـة  وبجي
تجـاور    -حياكات خارجيـة  -زرارأ  -تدكيك
 .خامات

  .جبردين -فسكوز :الخامة المقترحة -
 : لثالتصميم المقترح الثا

يمكن الحصـول علـى مقـدار     :التصميم البنائى -
، بخط الوسـط  ستيكاإلتساع المطلوب بإستخدام أ

لـى  إضافة باإل –رجل البنطلونأوالتدكيك بنهاية 
للبنطلون، أما  بالونىالتصميم الاع الناتج من تساإل

ليتالئم مع " الساقط" تصميم خط الحجر الطول فتم
 .المقاسات المختلفة

 – تقاطعةمقصات  :إستخدمت :التصميم الزخرفى -
 . حياكات خارجية -تجاور الخامات –التدكيك

  .جبردين -فسكوز  :الخامة المقترحة -
 :التصميم المقترح الرابع

، تدكيك خط الوسط بأستكبيمكن  :لبنائىالتصميم ا  -
 سـورة ه ذات المطاطية بأالجريسيوإستخدام خامة 

الحصـول علـى   وقصة خط الوسـط   البنطلون
، مختلفـة المقاسـات  اإلتساع المالئم لعدد مـن ال 

زالة قصات الكتـف المثبتـه   إو أضافة يعززها إ
 ."سكوتشاإل"صقة اللابالشرائط 
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سطة  شريط اون بوالبنطلوساج وريتم الجمع بين الك -
ى أ –بخط الوسط هكبش مثبت + "سكوتشإ" الصق
 .بشكل منفصلرتداء كل قطعة إيمكن 

 –جيـوب مضـافة   :إستخدمت: التصميم الزخرفى -
 . تجاور خامات –حياكات خارجية 

خامـات ذات  "جيرسـيه   –ليكرا: الخامة المقترحة -
 ".مطاطية مناسبة

 :خامسالتصميم المقترح ال

 الطول من خالل لتحكم فيامكن ي :التصميم البنائى -
المتحركة بأزرار وعراوى بخـط   حماالت الكتف
أما اإلتساع فمن خالل أستك خـط   -وسط الخلف

األستك المركب بحدود قصـات  و ،"الخلف"  وسط
  . الكورساج والبنطلون

 –خارجيـة حياكات   :إستخدمت :التصميم الزخرفى -
 .تجاور الخامات -داخليةجيوب 

  .جبردين –فسكوز: الخامة المقترحة -
 : سادسالتصميم المقترح ال

يمكن التحكم فى الطول من خالل  :التصميم البنائى -
تدكيك خطى جنب البنطلون بشريط  ،حمالة الكتف

تساع من خالل تدكيك خط الوسـط  ما اإلأ داخلى،
 .ستيكأمن الخلف ب

 –خارجيـة حياكات  :إستخدمت :التصميم الزخرفى -
 .تجاور خامات -خارجى جيب

  .فسكوز -داكرون -جينز: مة المقترحةالخا -
 :بعالتصميم المقترح السا

يمكن بتحريك حمالـة الكتـف    :التصميم البنـائى    -
أما اإلتساع الـالزم  ، بوالتحكم فى الطول المطل

وأستيك خط وسط  نولالبنط هكالوني فحققه كال من
 .الخلف

 -كالونيـه   -باندات :إستخدمت :التصميم الزخرفى -
حياكـات   –تجـاور خامـات   -قصات متجاورة

  .زراراأل -خارجية

 .كتان -جبردين -جينز -فسكوز :الخامة المقترحة -

 :ثامنالتصميم المقترح ال

يمكن الحصـول علـى اإلتسـاع     :التصميم البنائى -
ستك وأكروازية الالكورساج : المطلوب من خالل

كـورنيش الكتـف مثبـت    الخلف، أما خط وسط 
سـتويات  عطـاء م إل" سـكوتش إ"بشرائط الصقة 

" قالبـات  "نـدات  اب ، كـذلك مختلفة من الطـول 
 .عطاء مزيد من الطوليمكن فتحها إل البنطلون

داخلية مثبته بخط  كباسينيثبت الكورساج بالبنطلون ب -
كل قطعة على  ءدارتا إلميمكن فصله ، أىالوسط
 .هحد

 –ضـافة مجيـوب   :إستخدمت :التصميم الزخرفى -
تجـاور   –زرارأ –حياكـات خارجيـة   -قصات
 . خامات

  .جبردين -كتان -جينز خفيف :الخامة المقترحة -
 :لتاسعالتصميم المقترح ا

يمكن الحصـول علـى مقاسـات     :التصميم البنائى -
األستك المـدكك علـى هيئـة     مختلفة من خالل

عطاء إل بطنقصة المتتالية بمحيط  دائريةصفوف 
 الطوليـة لقصـة   كسـرات ، التساع المطلوباإل
 التوازن المطلوب بـين  أعطت العلوية رساجوالك

العلوى والسفلى، أما الطول فيمكن  إتساع الجزئين
 . بإستخدام حمالتي الكتفالتحكم فيه 

  -حياكات خارجيـة  :إستخدمت :التصميم الزخرفى -
  .تجاور خامات -أزرار  –شرائط زخرفية

  .كتان -جبردين -جينز -فسكوز :الخامة المقترحة -
  : لعاشرالتصميم المقترح ا

يمكن التحكم فى الطول بتحريـك   :م البنائىالتصمي -
خـط حجـر    –حمالة الكتف بـأزرار وعـراوى  

إلسـتيعاب أكبـر مـدى مـن     " ساقط"البنطلون 
المقاسات المختلفة، أما اإلتساع فيتحقق من خالل 
األستك المثبت بخط وسط الخلف، كشكشة قصـة  
الصدر الطولية، إسورة القدم مدرجة بأزرار على 

  .ب محيط الساقمسافات مختلفة بحس
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تطريـز   -نيرفيرات :إستخدمت :التصميم الزخرفى -
 -كشكشـة  –آلى ويدوى بإستخدام شرائط الستان

  .حياكات خارجية –تجاور خامات
 .فسكوز -جينز -جبردين :الخامة المقترحة -

  
  

 : حادى عشرالتصميم المقترح ال

 يمكن التحكم في الطول من خالل :التصميم البنائى -
قسـم  ي، تف بكباسـين داخليـة  تحريك حمالة الك

البنطلون إلى ثالث أجزاء متصلة متتالية يركـب  
ـ  ىا شريطممنهمختلفين بمستويين   ينتدكيك داخلي

كمـا يمكـن    –حسب اإلتساع المطلـوب  انيضم
كبوليزون لتقصير الطـول وإعطـاء    ماستخدامهإ

  . مزيد من اإلتساع
 –خارجيـة  حياكات :إستخدمت :التصميم الزخرفى -

  .تجاور الخامات - تقصا -كرانيش
  .فسكوز -داكرون -جينز: الخامة المقترحة -

 :ثانى عشرالتصميم المقترح ال

يمكن الحصـول علـى مقاسـات     :التصميم البنائى -
توظيف خامـة الجيرسـيه ذات    مختلفة من خالل

المطاطية فى قصة البرنسيس للكورساج وقصـة  
خط الوسط للبنطلون، باإلضافة إلى شريط إسورة 

  .الكتفحمالة تحريك من خالل  الطول القدم، أما

 -الجيوب -زراراأل :إستخدمت :التصميم الزخرفى -
 .الحياكات الخارجية

خامـات ذات  "ليكرا، جيرسـيه  : الخامة المقترحة -
  ".مطاطية مناسبة
 : عشر ثالثالتصميم المقترح ال

يمكن التحكم في الطـول   :التصميم الوظيفى البنائى -
اإلتسـاع  ، أمـا  حماالت الكتفتحريك من خالل 

              خـط وسـط  وأستك  من خالل كسرات البنطلونف
  ".الخلف"

 –قصـات متداخلـة   :إستخدمت :التصميم الزخرفى -
 .  كسرات –خارجية حياكات –جيب

 .كتان  -جبردين -جينز -فسكوز: الخامة المقترحة -

  والمناقشة النتائج
  أراء المحكمين فى المعالجات التصميمية: أوال

حكمـين بتقيـيم المعالجـات التصـميمية     قام الم
ــة ، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١(المقترح

حيث  وذلك من خالل ثالث جوانب رئيسية، )١٣، ١٢
على خمسة عناصر، والجانـب   يشتمل الجانب الوظيفى

الزخرفى على أربعة عناصر ،والجانـب االقتصـادى   
ثالث عناصر، وكانت متوسـطات تقيـيم المحكمـين    

مات المقترحة من حيث الجانب الوظيفى يوجـد  للتصمي
بينها فروق دالـة إحصـائيا وذلـك لإلخـتالف أراء     
المحكمين وإلختالف التصـميمات وإخـتالف طريقـة    

وكان ترتيب التصميمات من حيث  معالجة كل تصميم،
  : الجانب الوظيفى كالتالى

  : محور الجانب الوظيفى :أوال
يا بـين  توجـد فـروق دالـة إحصـائ    "الفرض األول 

) ٨ -٦(المعالجات التصميميه المبتكرة لمالبس األطفال
  ".سنوات ومدى تحقق القيمة الوظيفية

إحتـل  : يتضح ما يلى) أ -٣(من الجدول السابق
التصميم األول المركز األول حيث كانت نسـبة تقيـيم   

، يليه التصميم العاشر فى المركز الثانى ١٤.٤المحكمين
لثالث عشر فـى المركـز   ، يليه التصميم ا١٤.٣بنسبة 

، يليه التصميم الثانى عشر والثالث ١٤.٢٥الثالث بنسبة 
، يليهما ١٣.٧٥فى المركز الرابع والرابع مكرر بنسبة 

التصميمان السابع والتاسـع فـى المركـز الخـامس     
، يليه التصميم الثامن فى ١٣.٦٤والخامس مكرر بنسبة 
انى فى ، يليه التصميم الث١٣.٥٥المركز السادس بنسبة 
، يليها التصـميم الحـادى   ١٣.٤المركز السابع بنسبة 

، يليـه التصـميم   ١٣.١عشر فى المركز الثامن بنسبة 
، يليه التصـميم  ١٢.٧٨الرابع فى المركز التاسع بنسبة 

، وأخيـرا  ١٢.٢السادس فى المركـز العاشـر بنسـبة   
التصميم الخامس فى المركز الحادى عشـر واألخيـر   

  .١٢.٠٥بنسبة 
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لدارسة مـع رأى المحكمـين حيـث أن    وتتفق ا
التصميم األول أكثر التصميمات المقترحة تميـزا فـى   
الجانب الوظيفى من حيث تناسب المعالجة التصـميمية  

كمـا أ   مع متطلبات النمو للمرحلة السنية قيد الدراسة،
 نها تحقق خواص الراحة الملبسية وسهولة العناية بهـا، 

عالجـة التصـميميه   كذلك تتوافق طبيعة الخامة مع الم
المقترحه ويتحقق بذلك التكامل بين الجانبين الـوظيفى  

  .والجمالى معا
  :محور الجانب الزخرفى: ثانيا

توجـد فـروق دالـة إحصـائيا بـين      "الفرض الثانى 
) ٨-٦(المعالجات التصميميه المبتكرة لمالبس األطفال

  ".سنوات ومدى تحقق القيمة الزخرفية
إحتـل  : تضح ما يلىي) ب -٣(من الجدول السابق

التصميم العاشر المركز األول حيث كانت نسبة تقيـيم  
، يليه التصميم األول فى المركز الثانى ١١.٥المحكمين 

، يليه التصميم الثامن فى المركـز الثالـث   ١١.٤بنسبة 
، يليه التصميم الرابع فى المركز الرابـع  ١١.٢٥بنسبة 
مركـز  ، يليه التصميم الثالث عشر فـى ال ١١.٣بنسبة 

، يليه التصميم السابع فى المركـز  ١١.١الخامس بنسبة 
، يليه التصميم الثانى عشر فـى  ١١.٠٥السادس بنسبة 

، يليه التصميم التاسع فـى  ١٠.٩المركز السابع بنسبة 
، يليه التصميم الثـانى فـى   ١٠.٨المركز الثامن بنسبة 
يليه التصميم الحادى عشـر  ١٠.٧المركز التاسع بنسبة 

، يليه التصميم الثالـث  ١٠.٥العاشر بنسبة  فى المركز
، يليـه التصـميم   ١٠.١فى المركز الحادى عشر بنسبة

، وأخيـرا  ٩.٨الخامس فى المركز الثانى عشر  بنسبة 
التصميم السادس فى المركز الثالث عشر واألخير بنسبة 

وتتفق الدارسة مع رأى المحكمـين حيـث أن    .٩.٦٥
لمقترحة تميزا فـى  التصميم العاشر أكثر التصميمات ا

وأن المعالجة  الجانب الزخرفى حيث أن فكرته مبتكرة،
لتصميمية قد أضافت لمسة جماليـة جعلتـه مسـايرا    
لخطوط الموضه فى نفس الوقت، كما حققت اإلضـافة  
الزخرفية تناسبامع مع طبيعة متطلبـات النموللمرحلـة   

  .العمرية قيد الدراسة

  : محور الجانب اإلقتصادى: ثالثا
توجـد فـروق دالـة إحصـائيا بـين      "رض الثالث الف

) ٨-٦(المعالجات التصميميه المبتكرة لمالبس األطفال
ترشـيد  "سنوات ومدى تحقـق القيمـة اإلقتصـادية    

  ".اإلنفاق
إحتـل  : يتضح ما يلى) ج-٣(من الجدول السابق

  التصميمان األول والسابع المركزين األول واألول 
، يليهمـا  ٨.٦٠ين مكرر حيث كانت نسبة تقييم المحكم

التصميمين الثامن والثالث عشر فى المركـزين الثـانى   
، يليهم التصميمين العاشـر  ٨.٥٥والثانى مكرر بنسبة 

والثانى عشر فى المركزين الثالث والثالث مكرر بنسبة 
، يليهم التصميم الثالث فى المركز الرابـع بنسـبة   ٨.٤
ـ  ٨.٣ بة ، يليه التصميم الثانى فى المركز الخـامس بنس
، يليه التصميم الحادى عشر فى المركز السـادس  ٨.٩

، يليه التصميم التاسع فى المركـز السـابع   ٧.٨بنسبة 
، يليه التصميم السادس فى المركز الثـامن  ٧.٦٥بنسبة 
، يليه التصميم الخامس فى المركز التاسـع  ٧.٦بنسبة 
، وأخيرا التصميم الرابع فى المركز العاشر ٧.١بنسبة 
وتتفق الدارسة مع رأى المحكمين حيـث  . ٦.٩٥بنسبة 

أن التصــميمان األول و الســابع أكثــر التصــميمات 
المقترحة تميزا فى الجانب اإلقتصادى حيث أن طريقة 
معالجته نجحت فى ترشيد االنفاق حيث سمحت بإمكانية 
تعديل كال من مقدار االتساع والطـول ليتناسـب مـع    

وأن  عمريـة، متطلبات النمو المصاحبة لهذه المرحلة ال
المعالجة لتصميمية قد أضافت لمسة جمالية إقتصادية قد 

  .تساهم فى ترويج المنتج
  : متوسط تقييم الجوانب ككل: رابعا

يشير الجدول السـابق إلـى أن ترتيـب التصـميمات     
إحتل التصميم األول المركـز األول  : المقترحة كالتالى

نى ، يليه التصميم العاشر فى المركز الثـا ٣٤.٤بنسبة 
، يليه التصميم الثالث عشر فـى المركـز   ٣٤.٢بنسبة 

، يليه التصميم الثامن فى المركـز  ٣٣.٨٥الثالث بنسبة 
، يليه التصميم السابع فى المركـز  ٣٣.٣٥الرابع بنسبة 

، يليه التصميم الثانى عشر فـى  ٣٣.٢٩الخامس بنسبة 
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، يليه التصميم الثالث فـى  ٣٣.١المركز السادس بنسبة 
، يليه التصميم الثـانى فـى   ٣٢.٢بع بنسبة المركز السا

، يليه التصميم التاسع فـى  ٣٢.١٩المركز الثامن بنسبة 

، يليه التصـميم الحـادى   ٣٢.٠٥المركز التاسع بنسبة 
  ، ٣١.٤عشر فى المركز العاشر بنسبة 
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الرابع فى المركز الحادى عشـر بنسـبة    يليه التصميم
، يليه التصميم السادس فى المركز الثانى عشر ٣١.٠٣
وأخيرا التصميم الخامس فـى المركـز   ، ٢٩.٥بنسبة 

  .٢٩الثالث عشر بنسبة 
بلغــت "ف"أن قيمــة  )٤(جــدول يتضــح مــن 

ــتوى   ) ٩.٨٦٧( ــد مس ــائيا عن ــة إحص ــى دال وه
مما يعنى أن هناك مما يعنى أن هنـاك   ،)٠.٠١(داللة

يفى والزخرفـى  فروق دالة إحصائيا بين الجانب الـوظ 
المعالجات التصميميه المقترحة إلطالة  واالقتصادى فى

العمر اإلستهالكى لمالبس األطفال فى ضـؤ تقييمـات   
وذلك يرجع إلى إختالف الجوانـب وكـذلك    المحكمين،

إختالف عناصر كل جانب عن االخر، كما تشير النتائج 
وهـى دالـة عنـد    ) ٣.٥٩٦(بلغت " ف"أيضا أن قيمة 

مما يعنى أن هناك فروقا دالة إحصائيا  )٠.٠١(مستوى
بــــــين التصــــــميمات المقترحــــــة 

فى ضـوء   )١،٢،٣،٤،٥،٦،٧،٨،٩،١٠،١١،١٢،١٣(
وتتفق الدارسة مع أراء المحكمـين   تقييمات المحكمين،

وذلك يرجع لوجود فروق جوهرية بـين التصـميمات   
الثالثة عشر من حيث أساليب المعالجة التى تم إقتراحها 

 .فى التصميمات

ولتحديد إتجاه الفروق بين محاور التقيـيم قامـت   
أقل فرق معنوى للمقارنات " LSD"الباحثة بتطبيق إختبار

  :وذلك على النحو التالى .المتعددة بين الجوانب الثالث
أنـه  ) ٥(يتبين من النتائج التى يلخصها الجـدول 

  :توجد فروق دالة بين كل من
الجانب الوظيفى والجانب الزخرفى حيـث بلغـت    -

، وهـى معنويـة   ١.٠٥الفروق بين المتوسطات 
 .التأثير

الجانب الزخرفى والجانب اإلقتصادى حيث بلغـت   -
وهـى معنويـة   ١.١٨الفروق بين المتوسـطات  

 .التأثير

الجانب الوظيفى والجانب اإلقتصادى حيـث بلغـت    -
وهـى معنويـة    ٢,٢٣الفروق بين المتوسـطات 

 .  التأثير

ثيرهـا فـى   يمكن للدارسة ترتيب الجوانب وفـق تأ  -
أقـل  " LSD"ضوء المتوسطات بإستخدام إختبـار 

الجانب الوظيفى، الزخرفى، : فرق معنوى كالتالى
وبذلك ) ٢، ١(اإلقتصادى، ويتضح ذلك من الشكل

يحقق البحث الغرض منه وهو تقـديم معالجـات   
تصميميه إلطالة العمـر اإلسـتهالكى لمالبـس    
األطفال وتحقق الجانـب الـوظيفى، الزخرفـى،    

  .صادى لمالبس األطفالاإلقت

"  محـاور التقيـيم  " لتـأثير الجوانـب الـثالث   "  Two-Way ANOVA" نتائج تحليل التباين فى إتجاهين :٤جدول 
  والتصميمات المقترحة فى ضوء تقييم المحكمين

  مستوى الداللة  "ف"قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات  مصدر التباين
  ٠.٠٠  ٩.٨٦٧  ٥.٤٣٨  ٤  ٢١.٧٥٣  التصميمات
  ٠.٠٠  ٣.٥٩٦  ٢.٣١٤  ٢  ٤.٦٢٩  المحاور
      ٠.٣٣٩  ٣٧  ١٢.٥٦١  الخطأ

        ٤٣  ٣٨.٩٤٣  المجموع
  "محاور التقييم"للمقارنات المتعددة بين الجوانب الثالث " LSD"فروق المتوسطات بإستخدام إختبار :٥جدول 

 الجانب الوظيفى  
١٢.٩٢ 

  الجانب اإلقتصادى
١٠.٦٩  

  فىالجانب الزخر
١١.٨٧  

  ١.٠٥  ٢.٢٣  ١  ١٢.٩٢الجانب الوظيفى
  ١.١٨  ١  ٢.٢٣  ١٠.٦٩الجانب اإلقتصادى
  ١  ١.١٨  ١.٠٥  ١١.٨٧الجانب الزخرفى

  



Alex. J. Agric. Res.                                                                        Vol. 59, No. 2, pp. 209‐228, 2014 (Arabic) 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ألفضل المعالجات التصميميه إلطالة العمر اإلستهالكى لمالبس األطفال في ضوء ) ١تصميم (تقييم الجودة  :١شكل 

  آراء المتخصصين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ألقل المعالجات التصميميه إلطالة العمر اإلستهالكى لمالبس األطفال فـي ضـوء   ) ٥تصميم(تقييم الجودة  :٢ شكل
  آراء المتخصصين

  أراء المستهلكات
للتحقق من أن المعالجات التصـميميه المقترحـة   
تلقى قبوال بين المستهلكات، قامـت الباحثـة بإعـداد    

تطبيقها علـى  إستمارة تقييم للتعرف على أرائهن، وبعد 
عينة قوامها خمسة وستون مفردة، تم حسـاب النسـبة   

 .الكلية لكل تصميم والجدول التالى يشير إلى ذلك
أن  ،)٣(وشـكل ) ٦(يتضح من كال من  جـدول 

قد حصل على أعلى نسبة من وجهة نظـر  ) ١(التصميم
، أمـا  )٢(، يليه التصميم)١٣(المستهلكات، يليه التصميم

نسبة، لكـن حتـى أقـل     حصل على أقل) ٦(التصميم

لـذا  % ٩٠.٢التصميمات قبوال كانت نسبة القبول بـه  
يمكن القول بأنه تـم قبـول التصـميمات مـن قبـل      

  .المستهلكات
يمكـن أن تحقـق   "وبذلك يتحقق الفرض الرابـع  

  ".المعالجات التصميميه المبتكرة قبوال بين المستهلكات
 وبذلك نكون قد أجبنا على تساؤالت مشكلة البحث  -
ه ما إمكانية تقديم معالجـات تصـميمي  " تساؤل األولال

إلطالة العمر اإلسـتهالكى لمالبـس   مقترحة إقتصاديه 
  ؟ "سالوبيت" األطفال
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 )٦٥= (ن. أراء المستهلكات فى المعالجات التصميميه المقترحة :٦جدول
عدد التصميمات المقترحة

)نعم(
عدد

)ال(
النسبة
 عدد التصميمات المقترحةالكلية

)عمن(  
 عدد

)ال(  النسبة الكلية 
) ١( التصميم المقترح رقم   ١٠٠ -  ٦٥% ) ٨( التصميم المقترح رقم    ٩٦,٣ ٩ ٥٨%  
) ٢( التصميم المقترح رقم   ٩٨,٢ ٤ ٦١% ) ٩( التصميم المقترح رقم    ٩٣,٠١ ١١ ٥٤%  
) ٣( التصميم المقترح رقم   ٩٦,٢ ٦ ٥٩% ) ١٠( التصميم المقترح رقم   ٩٧,٧ ٥ ٦٠%  

) ٤ (تصميم المقترح رقم ال  ٩٢,٢ ٥٠١٥% ) ١١( التصميم المقترح رقم   ٩٤,١ ١٣ ٥٢%  
) ٥( التصميم المقترح رقم   ٩١,٩ ١٧ ٤٨% ) ١٢( التصميم المقترح رقم   ٩٦,٢ ٦ ٥٩%  
) ٦( التصميم المقترح رقم   ٩٠,٢ ٢١ ٤٤% ) ١٣( التصميم المقترح رقم   ٩٨,٦ ٣ ٦٢%  
) ٧( التصميم المقترح رقم   ٩٦,٥ ٨ ٥٧%      

 

 

 

 

 

  

  

  

  المعالجات التصميميه إلطالة العمر اإلستهالكى لمالبس األطفال فيات المستهلك آراء :٣شكل
تمت اإلجابة على هذا التساؤل من خالل الجانـب  
التطبيقى حيث قدمت الباحثـة ثالثـة عشـر معالجـة     

مراعيـة الجوانـب   " سالوبيت"تصميميه مقترحة لمنتج 
بمـا يالئـم   " الزخرفى واإلقتصادىالوظيفى و" الثالث

متطلبات النمو المصاحب لمرحلة الطفولـة الوسـطى،   
  .وبما يحقق ترشيد اإلنفاق على شراء المالبس الجاهزة

ما أراء المتخصصين فـى المعالجـات   "التساؤل الثانى
   ؟"المقترحة هالتصميمي

تمت اإلجابة عنه فى الجزء اإلحصـائى، حيـث   
أن المعالجـات التصـميميه   أثبتت النتائج اإلحصـائية  

المقترحــة تفــى بالمتطلبــات الوظيفيــة والزخرفيــة 
واإلقتصادية المصاحبة للنمو بالمرحلـة العمريـة قيـد    

  .الدراسة

ما مدى تقبل المسـتهلكات للمعالجـات   " التساؤل الثالث
التصميميه المقترحة إلطالة العمر اإلستهالكى لمالبـس  

  ؟"سالوبيت"األطفال 
ى هذا التساؤل بعد تحليل نتـائج  أمكن اإلجابة عل

إستمارة تقييم المقترحات التصـميميه إلطالـة العمـر    
مـن قبـل   " سـالوبيت "اإلستهالكى لمالبس األطفـال  

المستهلكات، حيث كانت نتائج جميع التصميمات مرتفعة 
، مما يدل علـى درجـة   ٠.٠١ودالة عند مستوى داللة 

  .   قبول منهن تجاه التصميمات المقترحة
معالجات ما إمكانية تنفيذ مختارات من ال"رابعاؤل الالتس
  ؟ "المقترحةيه تصميمال

                بعد تحليـل نتـائج إسـتبانتى التقيـيم الخاصـة     
تم إختيار تصميمان مـن  " بالمتخصصين والمستهلكات"

المعالجات التصميميه المقترحة والتى حصـلت علـى   
  . شرالتصميم األول والعا: أعلى المتوسطات وهما
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)١(تصميم : التصميم المنفذ األول  
  

من األمام) ١(صورة  من الخلف) ٢(صورة    

 

)١٠(تصميم : التصميم المنفذ الثاني  

  

من األمام) ٣(صورة  من الخلف) ٤(صورة    
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)األمام والخلف(التصميم المقترح األول  )األمام والخلف(التصميم المقترح الثاني    

    

)األمام والخلف(المقترح الثالث التصميم  )األمام والخلف(المقترح الرابع التصميم    



Alex. J. Agric. Res.                                                                        Vol. 59, No. 2, pp. 209‐228, 2014 (Arabic) 

 

    
)األمام والخلف(المقترح الخامس التصميم  )األمام والخلف(المقترح السادس التصميم    

    
)األمام والخلف(المقترح السابع التصميم  )األمام والخلف(المقترح الثامن التصميم    
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)األمام والخلف(المقترح التاسع التصميم  )األمام والخلف(المقترح العاشر التصميم    

    
)األمام والخلف(المقترح الحادي عشر التصميم  )األمام والخلف(المقترح الثاني عشر التصميم    

  
)األمام والخلف(المقترح الثالث عشر التصميم   
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 التوصيات
ين ومصمموا األزياء المبـدعين فـى   توجيه الباحث -

إبتكار حلـول تصـميميه تـربط بـين مشـاكل      
وإحتياجــات المجتمــع والدراســات اإلكاديميــة 

 .بالجامعة
ضرورة إجراء المزيد من الدراسات المماثلة علـى   -

األنواع المختلفة لكال مـن المنتجـات الملبسـية    
  .ختلفةوالفئات العمرية الم

ـ  هوضع مواصفات تصميمي - تهـتم بتلبيـة    هوتنفيذي
  .الجانب الوظيفى والجمالى لمالبس األطفال

 ربط البحوث العلمية بمجـال صـناعة المالبـس،    -
مسـتوى   واإلستفادة من نتائج البحوث فى رفـع 

  .اإلنتاج
  المراجع

قمشـة  أبتكار تصميمات لطباعة إ"سيا حامد مصطفىآ
السيدات والرؤية الفنية لـبعض مـدارس الفـن    

فنـون  كليـة   -شـورة غير من دكتوراه –"الحديث
    .١٩٩٤ –جامعة حلوان – تطبيقية

 –٥ط –"علم نفـس النمـو  " –حامد عبد السالم زهران
  .١٩٩٠ –عالم الكتب –القاهرة 

تطويع تقنيات اإلنتـاج إلطالـة   "رانيا مصطفى كامل 
رسـالة   –" العمر اإلستخدامي لمالبس األطفـال 

 –كلية اإلقتصاد المنزلي  – دكتوراه غير منشورة
  .٢٠٠٦ –حلوان  جامعة
جـون  "األبعاد التشكيلية ألعمال  – زغلول سحر على
كمصـدر لتصـميم وتنفيـذ    " بول كلى"و " ميرو

العـدد   –مجلة علوم وفنـون   -مالبس األطفال 
 .٢٠١١يوليو  –الثالث 

 –" علم النفس التربوي"آمال صادق  –فؤاد أبو حطب 
 –القـاهرة   – ٢ط –مكتبـة األنجلـو المصـرية   

١٩٩٤.  

زيـاء  تصـميم األ "نجوى شـكورى    –سليمان كفاية
 -دار الفكـر العربـى  " والتشكيل على المانيكـان 

١٩٩٢.  
معالجـات  " ماجدة محمد ماضي محمـود وآخـرون  

تصميمية إلثراء مالبس المرأة العاملة المسـتعملة  
المـؤتمر العلمـي    –" وإحياؤها لتساير الموضـة 

 – "آفاق التعاون العربي لتنمية المجتمـع "العربي 
٢٠١٢.  

 - "بيروت لبنـان  –الخياطة لألطفال"موسوعة سنجر 
١٩٩٤.  

 التشـكيلية  اإلمكانات توظيف" نجالء عبد المجيد محمد
 -األطفـال  مالبـس  تصميم فى األوريجامى نلف

لفية الفنون والتربية فى األ "المؤتمر الدولى الرابع
 –حلـوان  جامعـة  –الفنية  كلية التربية –" الثالثة
٢٠١٣.  

كليـة   –" نماذج مالبس الطفـل "محمد نجوى شكرى 
  .١٩٩٠ –جامعة حلوان –المنزلى اإلقتصاد

توظيف التصميم الزخرفـى فـى   "نيفين يوسف نجيب 
إنتاج مالبس األطفال المصنعة من فاقـد عمليـة   

 –كلية اإلقتصاد المنزلـى  –رسالة دكتوراة "القص
 .٢٠٠٧ –جامعة حلوان
م مالبس فاعلية برنامج تصمي" السيد هدى عبد العزيز

طفال لتنميـة إتجاهـات الطـالب ومهـارتهم     األ
 –"األساسية لدى طالب قسم المالبـس والنسـيج  

كليـة اإلقتصـاد    -غير منشورة رسالة ماجستير
  .٢٠٠٣ -جامعة حلوان –المنزلى 
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Processors Employment of Economic Design Treatments to 
Increase the Consumer Age of Children's Clothes   
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ABSTRACT 
The research aims to: provide innovative design treatments to increase the consumer of children's 

clothing childhood Central " 6-8 " years, which instructs spending to buy ready-made clothes inside the 
Egyptian captivity , has been offering thirteen treatment of a variety of design, then the jury was that the 
design of the proposed treatments for evaluation of axes of the three " functional - decorative - economic," 
and then address those data to extract the following results:: 
- The best treatment design proposed first , followed by 14.4 by 14.3 tenth and finally five by 12.05 in the 

center of the functional aspect  .  
- The best treatment proposed design tenth by 11.5, 11.25, followed by the first and the third, by 10.1 in the 

axis of decorative side  .  
- The best treatment design first proposed by 8.6, 8.55, followed by the eighth , and finally the fourth axis by 

6.95 in the economic side  .  
- The best treatment proposed design as a whole: the first at 34,4 , followed by 34,2 tenth , and finally the fifth 

by 29.   
 

 
 
 
 
 
 


