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  المنمنمات كمصدر لإللهام إلثراء القيم الوظيفية والجمالية لمالبس األطفال
  ٢صفاء محمد جمال إبراهيم، ١رحاب محمد علي إسماعيل

  . جامعة الزقازيق– كلية التربية النوعية – المالبس والنسيج تخصص١
  .جامعة الزقازيق- كلية الزراعة- شعبة االقتصاد المنزلي-المالبس والنسيجتخصص ٢

  ١٦/٤/٢٠١٥ :                             تاريخ القبول      ١٨/٣/٢٠١٥ :تاريخ التسليم

 الملخص
عالم ورموز غربية وكذلك  والسيما ما تحمله من زخارف ورسومات أل، مالبس االطفال الي التقليد الغربياتجهتخيرة ألا ونةفي اآل    

قامت الباحثتان بعمل دراسة وافية لبعض المنمنمات بهدف ابتكار لذا  مجتمعنا خالقية ال تتناسب معأحروف وبنود لها مدلوالت غير 
تثقيف الطفل وتوعيته ببعض لما لها من تأثير قوى على االطفال قد يساعد في تصميمات تصلح كقصص أطفال يتم وضعها على المالبس 

 تم تنفيذها بأسلوب يساعد على جذب الفئة المستهدفة  وذلك من خالل ذلك الفكر والتيمن قصص التراث والقيم وما تحمله من معانى
آخر ) استبيان(للمحكمين لتحكيم مدى جودة تلك المنتجات، باإلضافة إلى إجراء ) استبيان(، حيث تم تصميم استمارة )مرحلة الطفولة المبكرة(

ميم بالنسبة لجميع التصميمات المقترحة موجه لألمهات لمعرفة مدى رضا األمهات عن تلك المنتجات، وتوصل البحث إلى أن أفضل تص
٪ بينما كان التصميم الرابع لقصة القرد والغيلم هو ٩٠,٥ األول لقصة الناسك والخروف بمعامل جودة مالتي تم تنفيذها جميعاً هو التصمي

 .المتخصصين وذلك من قبل آراء السادة المحكمين ٪٧٠األقل بالنسبة لجميع التصميمات المنفذة جميعاً بمعامل جودة 

.  القيم الوظيفية- مالبس األطفال-المنمنمات :كلمات دليلية

  المقدمة
تعتبر صناعة المالبس الجاهزة لألطفال صناعة 

نه أ إالمستقلة لم تكن تحظى باهتمام في الماضي 
بمرور الوقت ساد المجتمع تطور هائل شمل جميع 

 أدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة انواحي الحياة مم
تالي العمل على االرتقاء واالهتمام بالطفولة في وبال

 حيث ،مختلف المجاالت ومنها الصناعات الملبسية
 ولكي ، للمالبسالمستهلكينيعتبر األطفال من أكثر 

تكون المالبس مناسبة للطفل البد أن يتوفر فيها الذوق 
السليم والبساطة والتصميم المناسب لمسايرة الموضة 

لطفل وأن تكون مناسبة للعمر وإعطاء حرية الحركة ل
 ونةفي اآلو) ٢٠١٤زهراء محمود،  (الذى يعيشه الطفل

 ،خيرة اتجهت مالبس االطفال الي التقليد الغربياأل
عالم والسيما ما تحمله من زخارف ورسومات أل

ورموز غربية وكذلك حروف وبنود لها مدلوالت غير 
هالة (والعربي  اإلسالميخالقية ال تتناسب مع مجتمعنا أ

وقد أثبتت الدراسات السابقة أن  )٢٠١٣د، محمو
المالبس من العوامل التي تؤثر على النمو النفسي 
والعقلي وأيضاً على التنشئة االجتماعية للطفل حيث 
يخرج إلى الحياة بطبيعة إنسانية مرنة يمكن تشكيلها في 

رشا النحاس، (صور مختلفة طبقا للبيئة التي يعيش فيها 
، لذا فإن هذا البحث بجانب )٢٠١٢ وآمال أحمد،

اهتمامه بالموروثات الشعبية من المنمنمات فإنه يبحث 
في الشق التربوي الذى من الممكن أن يكون ذو تأثير 
قوى على االطفال، مما قد يساعد في نقل بعض التعاليم 
التربوية وبعض القيم واألخالق لألطفال من خالل ذلك 

  .الفكر
  مشكلة البحث

م من أن هناك نهضة صناعية زخرفية       على الرغ 
 إال T-shirt)(في الزخارف والتصاميم الموجودة علـى       

ان هناك قلة فـي الرسـومات والزخـارف بالـسوق           
المصري التي تخاطب عقل الطفل واهتماماته ومن هنا        
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جاءت فكرة هذا البحث التـي تقـوم باإلجابـة علـي            
  : اآلتيةتالتساؤال

 جاذبية األطفـال     هل قصص المنمنمات تؤثر علي     -١
  .للمالبس

  . ما هي أنواع المنمنمات األكثر جاذبية لألطفال-٢
 ما هو رأي المتخصصين في التصميمات المقترحة        -٣

  .من الناحية الجمالية والوظيفية
 ما درجة تقبـل أمهـات األطفـال للتـصميمات           -٤

  .المقترحة
  :هدف البحث

توظيف بعض رسوم المنمنمات في عمل بعـض         .١
  .لملبسيةالمنتجات ا

  .تثقيف الطفل وتوعيته ببعض من قصص التراث .٢
إمكانية عمل بعض التصميمات الزخرفية تـصلح        .٣

 .لمالبس األطفال وإمكانية تسويقها

 معرفة أنواع المنمنمات األكثر جاذبية لألطفـال  .٤

التي تحكي قـصص مـن التـراث الـشعبي أم           (
  ).الديني
  :أهمية البحث

 قـصص   ترجع أهمية البحث إلي االستفادة مـن      
المنمنمات في عمل بعض التصميمات الزخرفية التـي        

  .تصلح لمالبس األطفال في تلك المرحلة
  :ةفروض الدارس

توجد عالقة ذات داللة إحـصائية بـين متوسـط           .١
درجات بنود االستبيان لألمهـات والتـصميمات       

  .الملبسية المنفذة
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بنود محـور          .٢

  .التصميمات الملبسية المنفذةالجانب الجمالي و
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بنود محـور          .٣

  . الوظيفي والتصميمات الملبسية المنفذةضالغر
  :حدود البحث

 تم إجراء الدراسة في شـهر اكتـوبر         :الحدود الزمنية 
  .  م٢٠١٤

 روضة براعم االيمان وروضة بايونير      :الحدود المكانية 
  . كيدز بمدينة الزقازيق

 ٦: ٣مرحلة الطفولة المبكرة من سن      : لحدود البشرية ا
  . سنوات

محكمين متخصصين في مجالى المالبس والنـسيج        -
 ). محكم٢٠(ورياض األطفال 

بعض األمهات من لديهن اطفال فى مرحلة الطفولة         -
  ). أم٢٠(المبكرة 
  :منهج البحث

اتبع المنهج التجريبي حيث تم طباعـة قـصص         
فال بألوان جذابـة وملفتـة      المنمنمات علي مالبس األط   

النتباه األطفال مع توصيف وتحليل للقصة المراد إدراك        
  .الطفل بها

  :أدوات البحث
  . صور المنمنمات المستخدمة في البحث -١
برنامج الفوتوشوب لمعالجة الـصور والرسـوم        -٢

واالستفادة من امكانياتها فى التحـوير والتكـرار        
  .وتطويع الزخارف

  .مستخدمة في الطباعةأوراق النقل الحراري ال -٣
 درجـة مئويـة     ٣٠٠مكبس حراري ألكثر مـن       -٤

  ).٤ملحق (
٥- T- shirtقطني .  
 استمارات استبيان لتقييم التصميمات المقترحـة       -٦

 ). ٢ملحق) ( المحكمين(خاص بـ 

ــي آراء   ــرف عل ــتبيان للتع ــصميم اس ــم ت ت
المتخصصين في التصميمات المقترحة حيث تتـضمن       

 محورين رئيـسين،    مجموعة من العبارات مقسمة الي    
) ٥(المحور األول هـو الجانـب الجمـالي ويتـضمن         

عبارات، المحور الثاني وهو الغرض الوظيفي ويتضمن       
عبارات بحيث يمكن من خاللها الحكم على نجـاح         ) ٦(

التصميمات المقترحة وقد استخدم ميزان تقدير خماسي       
الى ١من  (لالستبيان تضمن خمس درجات لإلجابة وهي       

، و أعالهم هـي     ١ل الدرجات هي القيمة   ، حيث أن أق   ٥
  ).٥القيمة 
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خـاص  ( استبيان تقييم التـصميمات المقترحـة        -٧
 ).١ملحق ) (باالمهات 

تم اعداد استبيان اخر موجه لالمهـات للتعـرف         
على مدى تقبلهن للتصميمات المقترحة وقـد تـضمن         

عبـارات  ) ٨(االستبيان مجموعة من العبارات وعددها      
ير خماسـي لالسـتبيان تـضمن    وقد استخدم ميزان تقد   

، حيث أن أقل الدرجات هي      ٥الى  ١من  (خمس درجات   
  ).٥، و أعالهم هي القيمة ١القيمة

  :عينة البحث
مفردة صنفت إلـى    ) ٤٠(تكونت عينة البحث من     

  :قسمين وهما كالتالي
وهـم مـن    ) ٢٠(المتخصصون فى المجال وعددهم    -

السادة أعضاء هيئة التدريس المتخصـصين فـى        
 ).مالبس ونسيج، ورياض االطفال(دراسة مجال ال

  ).٢٠(مجموعة من أمهات االطفال وعددهم  -
  : المصطلحات والمفاهيم

  : اتالمنمنم - ١
التـي   اصطالح أطلق على الرسوم التوضـيحية 

رافقت بعض الكتب العربية واإلسالمية، خاصة مقامات       
وغيرهما، ثم أصبح هذا اللـون       الحريري وكليلة ودمنة  

ثـروت عكاشـة،     (ير فناً قائماً بذاته   من الرسم والتصو  
٢٠٠١.(  

بأنها صور توضيحية تحكى قـصص      : وتعرف إجرائياً 
  .من التراث

  : اإللهام - ٢
هو ما يبقي في القلب من معان وأفكار، وهو نوع          
من الضوء أو الشرارة التي تنير لشخص معين الطرق         
الغامضة وحينما يظهر الضوء ويتناوله الفنان بالرعاية       

 سيصل إلي فكره نادرة أما إذا أهمله فـسوف          فإنه حتماً 
  ).٢٠٠٢ال يحقق شيئا  محمود بسيوني، 

بأنه تطويع لوحـدات مـأخوذة مـن        : ويعرف إجرائياً 
مصدر معين بحيث يستفاد منها فـي أشـكال جديـدة           

  . تتماشي مع جماليات العصر الحديث
  

  : التصميم - ٣
هو الخطة أو النظام الذي ينظم أو ينسق عناصر 

فني المكون، حيث تصمم وحدة تعبر في صميم العمل ال
اإلدراك الحسي المباشر من خالل توافر العالقات 
التنظيمية بين مختلف العناصر المركبة للعمل 

  ). ٢٠٠١يسري معوض، (الفني
بأنه تلك العملية الكاملة لتخطيط شيء : ويعرف إجرائياً

ما وإنشائه بطريقة مرضية من الناحية الوظيفية 
  . والجمالية

 :الجانب الجمالي - ٤

هو مجموعة من الخصائص الكامنة داخل أشكال 
التصميمات الخاصة بالمالبس من خامة قماش وألوان 

 .التصميم الزخرفي وشكل التصميم وحجمه

بأنه مجموعة من الخصائص الكامنة : ويعرف إجرائياً
 . المعروضة على المستهلك للميل والقبول واالقتناع بها

 :الغرض الوظيفي - ٥

و عملية االستخدام الحقيقي للمنتج الملبسي في ه
الظروف البيئة المحيطة والتي من خاللها يمكن 
استخالص المتطلبات األساسية لالستخدام وتحديد 

 . الخواص التي تحدد جودة المنتج

بانه االستخدام األمثل للمنتج : ويعرف إجرائياً
 .الملبسي

  :الطفل  - ٦
وحتـى نهايـة    يقصد بمرحلة الطفولة منذ الميالد      

الحادية عشر، ومن مرحلة الطفولة توضع البذرة األولي        
  .لشخصية الطفل ويتكون االطار العام لشخصيته

هي احد المراحل المهمة للنمو وهي تنقـسم        : والطفولة
  :إلي
 .مرحلة المهد من الميالد حتى سن عامين -

 . سنوات٦-٣مرحلة الطفولة المبكرة من سن  -

 . سنوات٩-٦سن مرحلة الطفولة الوسطي من  -

                 سـنة  ١٢-٩مرحلة الطفولة المتأخرة مـن سـن         -
 ).١٩٩٢ -عادل عبداهللا(
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  : الدراسات السابقة
  ):٢٠٠٢إيراني إسحق، (دراسة  -١

هدفت الدراسة إلى تحليـل الزخـارف القبطيـة         
والتعرف علي أنواعها ومدلوالتها الرمزية فـي الفـن         

نيـة تـشكيلية    القبطي وكذلك تحقيـق قـيم جماليـة ف        
بتصميمات متنوعة لمالبس األطفـال باالقتبـاس مـن         
الزخارف والفنون القبطية بما يتناسـب مـع التجديـد          
واالبتكار، والوصول إلي منتج سياحي يساهم في زيادة        
الدخل القومي، وتوصلت الدراسة إلي اتجاهات حديثـة        
في تصميم مالبس األطفال المستوحاة من الفنون القبطية        

القدرة التنافسية وإحياء الطابع القـومي ومـدي        لزيادة  
مالئمة الوحدات الزخرفية القبطية لنفسية وسـيكولوجية       

  .الطفل
  ):٢٠٠٣ماجدة إبراهيم، ( دراسة -٢

هدفت الدراسة إلى اقتراح بعص التصميمات التي       
تناسب التغيرات التي تصاحب كل مرحلة من مراحـل         

التـصميم   سنة و اسـتخدام  ١٢ : ٦نمو الطفل من سن    
 أشكال مختلفة وذلك إلشباع حاجة الطفل       ٥الواحد بعدد   

من حيث التغير والظهور بمظاهر متعددة للوصول إلي        
  أقل تكلفة اقتصادية ممكنة وتوصـلت الدراسـة إلـي         
طباعة األقمشة القطنية للحصول علي تصميمات مبتكرة       
لألطفال وذلك عن طريق إمكانية اسـتخدام التـصميم         

د بعدة أشكال مختلفة ومتعددة تتناسب مع       الملبسي الواح 
  .المرحلة السنية

  ):٢٠٠٣صافيناز سمير، (دراسة  -٣
هدفت الدراسة إلى تحقيق قيم جمالية فنية تشكيلية        
عن طريق اسـتحداث تـصميمات زخرفيـة متنوعـة          
ووضعها على موديالت مختلفة لمالبس األطفال لتلـك        

رة المرحلة، وذلك باالقتباس من الطبيعـة فـي صـو         
وحدات نباتية للفنون الزخرفية المختلفة مـع مراعـاة         
التجديد واالبتكار واألصـالة فـي تلـك التـصميمات          
المستخدمة واقتـراح بعـض التـصميمات المالئمـة         
والمناسبة لتنفذ على مالبس الطفل وتراعـي متطلبـات         
واحتياجات الطفل النفسية والملبسية والعمرية والـربط       

 -طباعـة (ي صناعة المالبـس     بين التقنيات المختلفة ف   
، وتوصلت الدراسة إلي أن هناك عالقـة ذات         )تطريز

داللة إحصائية بين تحقيق التصميم الزخرفـي ألسـس         
 -النـسبة والتناسـب   (وعناصر التصميم وكـل مـن       

وكـذلك هنـاك    ).  الوحدة والتـرابط   - التباين -التوزان
عالقة ذات داللة إحصائية بين قبول ونجـاح التـصميم    

لملبس الطفل ومدي تحقيقه ألسس وعناصـر       الزخرفي  
 .التصميم للموديل

  ): ٢٠٠٦زهراء محمود، ( دراسة -٤
هدفت الدراسة إلي التعرف علـي أثـر الـصور          
الفوتوغرافية للحيوانات والطيور علي رسوم األطفـال       
الفطرية، وإنتاج تصميمات مطبوعة للوصول إلي منتج       

ألنهـا  مطبوع يكون له صدي عميق في نفوس األطفال         
أقرب إلي أذهانهم، وتوصلت الدراسة إلـي أن رسـوم          
األطفال فن ثري بالقيم التشكيلية والتي يمكن استخالص        
مداخل تصميمية جديدة واالسـتفادة منهـا فـي إنتـاج          

  .عشرون نموذج مطبوع
  ):٢٠٠٦سهي ماهر، ( دراسة -٥

هدفت الدراسة إلي ابتكار تصميمات لفستان طفلة       
 سـنة يـصلح     ١٢: ٦مـن سـن     في المرحلة العمرية    

للمناسبات وكذلك الوصول إلى أفضل الخامـات التـي         
تصلح للتصميمات المختلفة لفساتين المناسبات لألطفـال       
لمحاولة تحقيق القيمة الجمالية لفستان المناسبات للطفلة       
ليمنحها اإلحساس بالجمال والذوق الـسليم وتوصـلت        

ت لألطفال  الدراسة إلي أن هناك إثراء لمالبس المناسبا      
من خالل االستفادة من المصادر الطبيعيـة المختلفـة،         
وكذلك أن استخدام مكمالت الملبس له دور كبيـر فـي           

  .أناقة المظهر الملبسي وإثراء مالبس األطفال
  ): ٢٠٠٨سحر سعد، ( دراسة -٦

هدفت الدراسة الى التعـرف علـى الزخـارف         
راسة الشعبية وإمكانية تناولها على مالبس األطفال، ود      

الفيلم الكرتوني وما يحمله من معاني جمالية في إطـار          
المالبس المزخرفة، وكذلك دراسة أثر المـادة الفيلميـة         
علي خيال الطفـل وتفكيـره االبتكـاري للشخـصيات         
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المتناولة في العمل الفني وتوصلت الدراسـة إلـي أن          
التفكير االبتكاري للطفل يحتاج إلى عامل مثير مثل مـا     

ي الفيلم الكرتوني لنقل المعلومة المرئية من       تم تقديمه ف  
حيث شكل المالبس الزخرفة تراثياً والتعـرف عليهـا         
وعلى أنواعها وكذلك أهميتها بعيداً عن تلك النوعيـات         

  . الغربية الممتلئة بالزخارف غير الهادفة
  ):٢٠٠٨سارة ميالد، (دراسة  -٧

هدفت الدراسة إلى دراسة الرسوم المتحركة مثل       
وعالم سمسم وذلك للوقوف على الفلسفة الجماليـة        بكار  

والخصائص التشكيلية لهذه الرسـوم، وربـط مجـال         
المالبس وخاصة مالبس األطفال في مرحلـة الطفولـة         
بأفالم الرسوم المتحركة مثـل بكـار وعـالم سمـسم،           
وتوصلت الدراسة إلى أن شخـصيات أفـالم الرسـوم          

لـيم أو    دورها فـي المتعـة والتع      رالمتحركة ال ينحص  
تحقيق الخيال، إنما يحتوي الكثير منهـا علـى أبعـاد           
تربوية وقيم فنية وجمالية، كما أن استخدام هذه الرسوم         
يزيد من خيال الطفل وتساعده علـى اختيـار القـدوة           

 .   والمثل األعلى وكذلك اختيار الصديق المناسب

  ): ٢٠١٠إيهاب فاضل، ( دراسة -٨
ة األسـطورية   تهدف الدراسة إلي دراسة الشخصي    

المصرية وإمكانية استلهام بعض التصميمات المقترحـة      
من المواقف والسلوكيات الخاصة بالشخصية التي تحمل       
بعض التعاليم التربوية من قيم وأخالق يمكن نقلها للطفل         
وتوصلت الدراسة إلي استحسان الفكرة حيث أنها الثقافة        
موضة جديدة يمكن من خاللها ربط الطفـل بموروثـة          
الشعبي وكنوع من الثقافة للطفـل، كمـا أن األطفـال           

  .انجذبوا للفكرة ألنها تعبر عن انفعاالتهم
  ):٢٠١٠هبه محمد، ( دراسة -٩

 الخاص الفلسفيدراسة الجوهر هدف البحث إلى 
، ببعض مدارس منمنمات المخطوطات الفارسية

لكشف عن األسس والخصائص الفنية للمدرستين وا
 لكل الطباعيسلوب األ استخدمت ، التيمورية والصفوية

 رأث هناك ن إلى أدراسةال ، وتوصلت وحدة زخرفية

 تحديد القيم والخصائص إلثراء تصميمات فيواضح 
  . مجال طباعة المنسوجاتفيالمعلقات 

  ):٢٠١١سارة علي، (دراسة  -١٠
هدف البحث إلى دراسة المنمنمة دراسة تاريخيـة        

صائصها الفنية  وصفية ودراسة تحليلية للتعرف على خ     
 القـيم الجماليـة     استخالصونظمها البنائية حتى يمكن     

الخاصة بها، وكذلك محاولة توظيف تقنيـات التـشكيل         
 صـياغات فنيـة     استحداث في منها   واالستفادة المعدني

جديدة للمشغولة المعدنية المنمنمة بحيث يتحقق فيها القيم        
 ،لباحثة ا اتبعتها التي ضوء الدراسة    فيالفنية، ويتم ذلك    

ـ  و  عمـل مجموعـة مـن الممارسـات         ىتوصلت إل
ل إلى  و الوص  استهدفت  والتطبيقات الذاتية،  االستكشافية

صيغ تشكيلية وفنية متنوعة لشكل المـشغولة المعدنيـة         
 أنسب الطرق اليدوية    استخدام وذلك من خالل     ،المنمنمة
  .     المعدنيللتشكيل 

  ): ٢٠١٢رشا النحاس وآمال أحمد، ( دراسة -١١
تهدف الدراسة إلي اسـتخدام الملـبس كوسـيلة         
تعليمية مساعدة للطفل تناسب إدراكه العقلي فـي تلـك          
المرحلة، واالستفادة من حاستي البصر والسمع كوسيلة       

 سـنوات   ٤ : ٢للتعليم لدي األطفال في المرحلة مـن        
وكذلك تحفيز مهارة المعرفة والنطق عند الطفل بطباعة        

ـ    ة علـي الملـبس الخـاص       الرسوم التعليمية المقترح
بالحضانة وتوصلت الدراسة إلي وجود فروق ذات داللة        
إحصائية بين متوسط درجـات أطفـال المجمـوعتين         
التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبيـة فـي        

  .التحصيل المعرفي
  ): ٢٠١٣أميرة عبد اهللا، ( دراسة -١٢

هدفت الدراسة إلي توظيف بعض رسوم الكرتون        
لألطفال لالستفادة منها في عمـل تـصميمات        المحببة  

تصلح لمالبس األطفال المقدمة لمرحلة الطفولة المبكرة       
والتي تم تنفيذها بأسلوب التريكو، وقد توصلت الدراسة        

  إلي عدد من النتائج من أهمها 
االستفادة من رسوم الكرتون المحببة لألطفال في       

سلوب عمل تصميمات تصلح لمالبس األطفال المنفذة بأ      



Vol. 60, No. 1, pp. 85‐105, 2015(Arabic)                                                                          Alex. J. Agric. Res. 

 ٩٠

التريكو، تنفيذ تصميمات لمالبـس األطفـال بأسـلوب         
  .التريكو مستوحاه من رسوم الكرتون

  :التعليق على الدراسات السابقة
بالبحث والدراسة للمعلومات المرتبطة بموضوع 
البحث الحالي وجد أن أغلب الدراسات السابقة قد 

  :تناولت
استخدام الطباعة والتطريز في تجميل المالبس في 

ق التعليم، استخدام أفالم الكرتون للرسوم المتحركة نطا
بصورة عامة كمصدر جمالي للمالبس وأيضاً تم 
االقتباس من الفنون القبطية والشعبية واإلسالمية 
تصميمات إلثراء مالبس األطفال بهدف الحفاظ على 
الطابع القومي وكذلك االستفادة من الخط العربي إلثراء 

يفية لمكمالت مالبس األطفال، النواحي الجمالية والوظ
كما تم دراسة القيم الجمالية للمنمنمات إلثراء القيم 
الجمالية للمشغوالت المعدنية وكذلك المعلقات 

  .المطبوعة
وعليه فإن تلك الدراسات لم تطرق بصورة 
مباشرة إلى فكرة استلهام تصميمات مبتكرة من 
المنمنمات في صورة قصص تعليمية لألطفال لغرس 

ض القيم واألخالق باألطفال ومن هنا جاءت فكرة بع
    .البحث

  األسلوب البحثي
قامت الباحثتان بعمل دراسة وافية لبعض القصص      

مـن موسـوعة التـصوير االسـالمي        (من المنمنمات   
بهـدف ابتكـار    )  ٢٠٠١للدكتور ثـروت عكاشـة،      

تصميمات تصلح كقصص أطفال يـتم وضـعها علـى          
لوب يساعد علـى جـذب      المالبس والتي تم تنفيذها بأس    

الفئة المستهدفة أال وهى الطفل بمـا يـساير متطلبـات       
الحداثة إلنجاح العمل االبتكاري حيث تعتبر المالبـس        
وسيط  من الوسائط التي تحمل المعلومـة، كمـا تـم            
صياغة بعض القصص باستخدام برنامج معالجة الصور       

 واصطناع حوار يتالءم  Paint and  photoshopوالرسوم
طبيعة العمل الفني وما يـستعرضه مـن قـصص          مع  

لألطفال مع مراعاة الجانب المعرفي في الحوار المقـدم         

باإلضافة إلى اختيار الخلفية المرتبطة بالمشهد التمثيلي،       
للمحكمين لتحكيم مدى   ) استبيان(وكذلك تصميم استمارة    

) اسـتبيان (جودة تلك المنتجات، باإلضافة إلى إجـراء        
 لمعرفة مدى رضا االم عن تلـك        آخر موجه لالمهات  

  .المنتجات
  : عينة الدراسة

الناسك والخروف،  (وهم  )  تصميمات ٧(تم اختيار   
ال تملكوا البوم عليكم، اللص المخدوع، القرد والغـيلم،         
سيدنا سليمان وبلقيس، سيدنا موسى والسحرة، الـسيدة        

  . مريم والنخلة، لمناسبتها للفئة العمرية المستهدفة
  :تطبيقي على القطعة الملبسيةاإلجراء ال

قاس المناسـب للفئـة     م قطني بال  T-shirtتحضير   .١
العمرية حدود البحث مرحلة الطفولة المبكرة من       

 ). سنوات٦-٣(

إعداد الرسوم المطلوبة والمشاهد المركبـة عـن         .٢
 .طريق الحاسب وبالحجم المالئم

طباعة الرسوم النهائية بصورة معكوسـة علـى         .٣
 .ص لذلكالورق الحراري والمخص

 مـن  T-shirt الـ وضع الصورة المطبوعة على .٤
 ).بحيث تكون وضعيتها وجه لوجه(األمام 

استخدام مكبس حراري مناسب يغطـي مـساحة         .٥
الصورة مع مراعاة التوزيع الحراري على جميع       

 ٣٠٠األجزاء لدرجة حرارة تصل الى أكثر مـن         
 .درجة مئوية لمدة دقيقة واحدة

ي قليالً من الوقت لكي     االنتظار بعد الكبس الحرار    .٦
تبرد المادة الثرمو بالستيكية وتلتصق بشكل جيـد        

 . T-shirt الـعلى قماش 

 رويداً رويـداً،    T-shirt الـإزالة الورقة من على      .٧
لتظهر الصور معتدلة االتجاه وباأللوان المطلوبـة   

 .الزاهية

نحصل علـى التـصميمات المـستهدفة جـاهزة          .٨
 .لالرتداء

ة قدم سبع تصميمات فنيـة      وفى إطار هذه الدراس   
أمهـات لمـن    (لعرضها على المستهدفين من الدراسة      
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، هذا  )٢٠( سنوات وعددهم    ٦-٣لديهن أطفال من سن     
باالضافة الى األكاديميين في مجال التخصص وعددهم       

  ).٢،١(ملحق ) ٢٠(

  :ملحوظة
من الممكن عمل هذه التصميمات بدون خلفيـة أو         

  . بجزء من الخلفية
  نمنمات والتصميمات المقترحة منها الم:١جدول 

  التصميم المقترح  المنمنمة  التصميم
 .الناسك والخروف: التصميم االول -
 . سنوات٤تيشرت طفل قطني سن  -
الثقـة بـالنفس وعـدم     :  الهدف من القصة   -

التخلى عن رأيك اال بعد سـؤال أهـل         
 .الثقة

الناسك : معرفة بعض المفاهيم الجديدة مثل      -
  .يعنى الشيخ

 
  

 . البوم عليكماال تملكو: تصميم الثانيال -
- T-shirtسنوات٦:٣ طفل قطني من سن . 
االتحاد قوة اى عنـدما     : الهدف من القصة   -

  .نتحد نستطيع ان نهزم عدونا بسهولة

   
  .اللص المخدوع: الثالثالتصميم -
- T-shirtسنوات٦:٣ طفل قطني من سن . 
. الخديعة وحسن التفكيـر   : الهدف من القصة  -

ا حماية الـشخص وبيتـه مـن        يستطيعو
  .اللصوص

    

  .القرد والغيلم: الرابعالتصميم -
- T-shirtسنوات٦:٣ طفل قطني من سن . 
حسن التصرف و الحيلة    : الهدف من القصة  -

يستطيعوا حماية الـشخص مـن مكـر        
  .اصدقاءه

  : معرفة بعض المفاهيم الجديدة مثل-
  .الغيلم يعني السلحفاة
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  نمات والتصميمات المقترحة منها المنم:١جدول تابع 
  التصميم المقترح  المنمنمة  التصميم

  .سيدنا سليمان وبلقيس: الخامسالتصميم -
- T-shirtسنوات٦:٣ طفل قطني من سن . 
معرفة قصة سيدنا سـليمان     : الهدف من القصة  -

  .)بلقيس(وملكة سبأ
معرفة لغة  (معجزات اهللا لنبيه سليمان      معرفة   -

  ).نالطير والجن والحيوا

 
 

  .سيدنا موسي والسحرة: السادسالتصميم -
- T-shirtسنوات٦:٣ طفل قطني من سن . 
معرفة قصة سيدنا موسـى     : الهدف من القصة  -

  .والسحرة
  . معجزات اهللا لنبيه موسي معرفة -

  
  السيدة مريم والنخله: السابعالتصميم 

- T-shirtسنوات٦:٣ طفل قطني من سن . 
قصة السيدة مريم معرفة : الهدف من القصة-

  .العذراء ومولد سيدنا عيسي
ان الخير عم على القدس بقدوم سيدنا  معرفة -

  .عيسى عليه السالم

 
 

  صدق وثبات المقاييس
  :مفهوم الصدق

 قياس  فييقصد به مدى صدق األسئلة المستخدمة       
 للمقيـاس عـن     الداخليالهدف منها وتم قياس الصدق      

 درجات كل عبـارة     طريق حساب معامل االرتباط بين    
 تكون العالقـة    التي توالعباراوالدرجة الكلية للمقياس،    

االرتباطية بينها وبين المقياس معنوية تكون هذه البنـود    
 التيجيدة وفعال مرتبطة بالهدف من المقياس، أما البنود         

 االرتباطية بينها وبـين الدرجـة الكليـة         العالقةتكون  
 طال ترتب ذه البنود   للمقياس غير معنوية فهذا يعنى أن ه      

  .بالهدف ويمكن االستغناء عنها
  
  

  :الثبات
يقصد به الحصول على نفس النتائج عنـد إعـادة    
التطبيق مرة أخرى وتم قياسه باستخدام معامـل ألفـا          

فهـذا يعنـى    ٪  ٧٥كرونباخ، وإذا كانت قيمته أكبر من       
  .ثبات المقياس

  :  األمهاتأوال صدق مقياس
معامالت االرتبـاط   وتم حسابه عن طريق إيجاد      

بين درجات أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس كمـا         
أوضحت النتـائج وجـود     ، وقد   )٢(يتضح من الجدول  

عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائياً بين درجات جميع        
 والدرجة الكلية للمقياس المستخدم مما يدل       أبعاد المقياس 

د  أن جميـع البنـو     أيعلى الصدق المرتفع للمقيـاس      
  .المستخدمة معبرة فعالً عن موضوع البحث
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   بين درجات أبعاد مقياس األمهات وبين الدرجة الكلية للمقياس االرتباطيةنتائج اختبار العالقة  :٢جدول 

 مستوى المعنوية قيمة معامل االرتباط البنود
  ٠,٠١ **٠,٥٩٧  تناسق ألوان التصميم مع القطعة المنفذة 

  ٠,٠١  **٠,٥٩٤  سنوات )٦:٣(ال من سن مالئمة التصميم لألطف
  ٠,٠١  **٠,٦٨٨  تناسق التصميم مع اتجاهات الموضة
  ٠,٠١  **٠,٧٧٧  يتفق التصميم مع ذوقي الشخصي

  ٠,٠١  **٠,٤٩٨  يعد التصميم المقترح إضافة للتصميمات الخاصة باألطفال في السوق المصري
  ٠,٠١  **٠,٥١٥  احب اقتناء هذا التصميم اذا اختلف التكوين الزخرفي

  ٠,٠١  **٠,٧٨٥  يمكنني شراء التصميم لطفلي الرتدائه 
  ٠,٠١  **٠,٦٢١  يضيف التصميم الزخرفي للقطعة الملبسية جماالً مميزاً

  :ثبات مقياس األمهات :ثانياً
تم قياس معامل الثبات باسـتخدام معامـل ألفـا          
كرونباخ ومعامالت التجزئة النصفية سبيرمان بـراون       

أوضحت النتائج وجود معـامالت ثبـات       وجتمان، وقد   
  عالية ومقبولة

 كرونباخ، ومعامالت التجزئة    -معامالت ألفا : ٣جدول  
النصفية ألبعاد مقياس األمهات والدرجة الكليـة       

  للمقياس
معامل ألفا قيمة  التجزئة النصفية

 جتمان سبيرمان براون كرونباخ
٠,٨٤٩ ٠,٩٢٥ ٠,٧٣٩ 

  :  المحكمينصدق مقياس: ثالثا
وتم حسابه عن طريق إيجاد معامالت االرتبـاط        
بين درجات عبارات كل مقياس والدرجة الكلية للمقياس        

أوضحت النتائج وجود   ، وقد   )٤(كما يتضح من الجدول   
عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائياً بين درجات جميع        

 والدرجة الكلية للمقياس مما     أبعاد محور أسس التصميم   
أوضحت النتائج  ، كما   ع للمقياس يدل على الصدق المرتف   

وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائياً بين درجات        
 والدرجـة الكليـة     أبعاد محور الغرض الوظيفي   جميع  

 أن  أي ،للمقياس مما يدل على الصدق المرتفع للمقياس      
جميع البنود المستخدمة معبرة فعـالً عـن موضـوع          

  .البحث
  

 بين درجات    رتباطيةاالنتائج اختبار العالقة     :٤جدول  
 أبعاد مقياس األمهـات وبـين الدرجـة الكليـة         

  )الصدق(للمقياس
      :ولالمحور األ البنود

 الجانب الحمالى
: الثانيالمحور 
 الوظيفيالغرض 

٠,٥٩٠ **٠,٧٥١ ١** 
٠,٦٦٣ **٠,٨٠٤ ٢** 
٠,٤٧ **٠,٤٦٣ ٣** 
٠,٧١٠ **٠,٧٧٨ ٤** 
٠,٥١٦ **٠,٤٣١ ٥** 
٠,١٧٤  ٦** 
  :ثبات مقياس المحكمين :رابعاً

تم قياس معامل الثبات باسـتخدام معامـل ألفـا          
كرونباخ ومعامالت التجزئة النصفية سبيرمان بـراون       
وجتمان، وقد أوضحت النتائج وجود معـامالت ثبـات         

  .عالية ومقبولة
 كرونباخ، ومعامالت التجزئة    - معامالت ألفا  :٥جدول  

 النصفية ألبعاد مقياس المحكمين والدرجة الكلية     
  للمقياس

 التجزئة النصفية
معامل قيمة  المحاور

سبيرمان  ألفا كرونباخ
 براون

 جتمان

 :المحور األول
  ٠,٤١١  ٠,٤٩٢ ٠,٣٩٢ الجانب الحمالى 
: المحور الثاني

  ٠,٧١  ٠,٢٠٢  ٠,٣٤١ الغرض الوظيفي
  ٠,٩٥٤  ٠,٩٩١  ٠,٨٩٩ الكلى

 :المعالجة اإلحصائية المستخدمة

 أحادي االتجاه  لدراسة     (ANOVA)تم عمل تحليل  
اختالف محاور الدراسة بالنسبة الستبيانات المحكمـين       



Vol. 60, No. 1, pp. 85‐105, 2015(Arabic)                                                                          Alex. J. Agric. Res. 

 ٩٤

المتخصصين واألمهات علـى التـصميمات الملبـسية        
ويرجع التأثير سواء كان معنوي أو غير معنوي  المنفذة،

وية المحسوبة فإذا كانت قيمتها أقل مـن أو         لقيمة المعن 
يكون هناك تأثير معنوي علـى       ٠,٠٥يساوي أقل من    

 تـأثير   ٠,٠٥الخاصية المدروسة أما إذا كانت أكبر من        
  . غير معنوي على الخاصية المدروسة
  النتائج ومناقشتها

   توجد عالقة ذات داللة: الفرض اإلحصائي األول

  االستبيان لألمهـات   إحصائية بين متوسط درجات بنود    
  .والتصميمات الملبسية المنفذة

يتضح أن بنـد التـصميم      ) ١(والشكل) ٦(من الجدول 
الزخرفي يضيف للقطعة الملبسية جماالً متميزاً يحتل المرتبة        

 يليه  في المرتبة الثانية بند يمكننـي         ٤,٧٥األولى بمتوسط     
بند ، بينما احتل    ٤,٦٥شراء التصميم للطفل الرتدائه بمتوسط      

أحب اقتناء هذا التصميم إذا اختلف التكوين الزخرفي المرتبة          
، وهذا يتفق مع هدف البحـث وهـو         ٣,٩٥األخيرة بمتوسط   

إمكانية عمل بعض التصميمات الزخرفية تـصلح لمالبـس         
  .األطفال وإمكانية تسويقها، مما يحقق الفرض االول

  مات الملبسية المنفذة متوسط درجات بنود االستبيان لألمهات والتصمي:٦جدول 
 الترتيب المتوسط ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد محاور االستبيانم ٥ ٤ ٣ ٢ ١

تناسق ألوان التصميم ١
 ٦ ٤,١٠ ٣٥ ٧ ٤٠ ٨ ٢٥ ٥ - - - - مع القطعة المنفذة

٢
مالئمة التصميم لألطفال 

في مرحلة الطفولة 
) ٦: ٣(من سن المبكرة 
 سنوات

- - ٥ ٤,١٥ ٥٠ ١٠ ٢٠ ٤ ٢٥ ٥ ٥ ١ 

تناسق التصميم مع ٣
 ٣ ٤,٤٠ ٥٠ ١٠ ٤٠ ٨ ١٠ ٢ - - - -  الموضةاتجاهات

يتفق التصميم مع ٤
 ٤ ٤,٣٥ ٥٠ ١٠ ٤٠ ٨ ٥ ١ ٥ ١ - -  الذوق الشخصي

٥
  المقترحالتصميم يعد 

تصميمات للإضافة 
الخاصة باألطفال في 

 السوق المصري
-  ٤ ٤,٣٥ ٦٥ ١٣ ١٠ ٢ ٢٠ ٤ ٥ ١ 

٦
ناء هذا التصميم أحب اقت

إذا اختلف التكوين 
 الزخرفي

- - ٧ ٣,٩٥ ٤٠ ٨ ٢٠ ٤ ٣٥ ٧ ٥ ١ 

يمكنني شراء التصميم ٧
 ٢ ٤,٦٥ ٧٠ ١٤ ٢٥ ٥ ٥ ١  - - - للطفل الرتدائه

٨
يضيف التصميم 
الزخرفي للقطعة 

 الملبسية جماالً متميزاً
- - - - - - ١ ٤,٧٥ ٧٥ ١٥ ٢٥ ٥ 

 

 
  بيان للمستهلكين للتصميمات الملبسية المنفذةمتوسط درجات بنود االست: ١شكل
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وجود داللة إحصائية ذات تأثير     : يتضح )٧(من جدول 
 وذلك لكـل مـن البنـود        ٠,٠١معنوي عند مستوى معنوية     

 التـصميم يتفق التصميم مع الذوق الشخـصي، يعـد         : اآلتية
تصميمات الخاصة باألطفال فـي الـسوق       لل إضافة   المقترح
التصميم للطفـل الرتدائـه، بينمـا       ، يمكنني شراء    المصري
داللة إحصائية ذات تأثير معنوي عند مستوى معنوية        وجدت  
فـي  مالئمة التصميم لألطفال    :  البنود اآلتية  لكل من    ٠,٠٥

تناسـق  ،   سـنوات  )٦ :٣(من سن   مرحلة الطفولة المبكرة    
، أحب اقتناء هذا التصميم     ة الموض اتجاهاتالتصميم مع   

رفي، يضيف التصميم الزخرفي    إذا اختلف التكوين الزخ   
للقطعة الملبسية جماالً متميزاً، وهذا يؤكد أيضاً هـدف         

  .البحث
توجـد عالقـة ذات داللـة       : الفرض االحصائي الثاني  

إحصائية بين محور الجانـب الجمـالي والتـصميمات         
  .الملبسية المنفذة

 هذا الفرض تم عمل تحليل التباين       ةالختبار صح 
الجمالي للتصميمات الملبسية   لجميع بنود محور الجانب     

  .المنفذة

دالـة عنـد    "ف  "يتضح أن  قيمة     ) ٨(من الجدول 
 وهذا الفرق دال لصالح  جميـع بنـود          ٠,٠١مستوى  

مما يحقق الفرض الثاني    ) الجانب الجمال (المحور األول 
وهذ يتفق مع هدف البحث في إمكانية االسـتفادة مـن           

ـ        س المنمنمات في عمل بعض التصميمات تصلح لمالب
االطفال في تلك المرحلة وهذ يتفق مع دراسـة أميـرة           

  ).٢٠١٣(عبداهللا 
الناسـك  (يتضح أن التصميم األول   ) ٢(من الشكل 

حصل علي أعلي درجة بالنـسبة لمحـور        ) والخروف
 البـوم    اال تملكـو  (الجانب الجمالي يليه التصميم الثاني    

علي ) القرد والغيلم (، بينما حصل التصميم الرابع    )عليكم
واتـضح  لدرجات بالنسبة لمحور الجانب الجمالي،      أقل ا 

ذلك من خالل الزيارات الميدانية لروضـات األطفـال         
شديد من األطفال على  التـصميم  حيث كان هناك إقبال  

األول والثاني لمالئمة  وتناسق ألوان الوحدة الزخرفيـة         
وتوافق الشكل واألرضية في القطعـة المنفـذة، بينمـا          

قى إقبال من األطفال مـن حيـث        التصميم الرابع لم يل   
  .الشكل نتيجة لتداخل ألوان التصميم مع األرضية

    تأثير معنوية بنود االستبيان لألمهات للتصميمات المنفذة :٧جدول 
 محاور االستبيان م ٥ ٤ ٣ ٢ ١
 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد

 ٢كا
 المعنويةالمحسوبة

تناسق ألوان التصميم  ١
غير  ٠,٧ ٣٥ ٧ ٤٠ ٨ ٢٥ ٥ - - - - لمنفذةمع القطعة ا

 معنوية

٢ 

مالئمة التصميم 
في مرحلة لألطفال 

من الطفولة المبكرة 
 سنوات) ٦ : ٣( سن 

- - ٠,٠٥ ٨,٤ ٥٠ ١٠ ٢٠ ٤ ٢٥ ٥ ٥ ١ 

تناسق التصميم مع  ٣
 ٠,٠٥ ٦,٢ ٥٠ ١٠ ٤٠ ٨ ١٠ ٢ - - - -  الموضةاتجاهات

يتفق التصميم مع  ٤
 ٠,٠١ ١٣,٢ ٥٠ ١٠ ٤٠ ٨ ٥ ١ ٥ ١ - - الذوق الشخصي

٥ 

  المقترحالتصميم يعد 
تصميمات للإضافة 

الخاصة باألطفال في 
  السوق المصري

-  ٠,٠١ ١٨,٠ ٦٥ ١٣ ١٠ ٢ ٢٠ ٤ ٥ ١ 

٦ 
أحب اقتناء هذا التصميم 

إذا اختلف التكوين 
 الزخرفي

- - ٠,٠٥ ٦,٠ ٤٠ ٨ ٢٠ ٤ ٣٥ ٧ ٥ ١ 

٧ 
يمكنني شراء 

التصميم للطفل 
 الرتدائه

- - -  ٠,٠١ ١٣,٠ ٧٠ ١٤ ٢٥ ٥ ٥ ١ 

٨ 
يضيف التصميم 
الزخرفي للقطعة 

الملبسية جماالً 
 متميزاً

- - - - - - ٠,٠٥ ٥,٠ ٧٥ ١٥ ٢٥ ٥ 
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    على التصميمات المنفذة) الجانب الجمالي( األول ر لبيان معنوية تأثير المحو تحليل التباين:٨جدول 

مجموع  مصدر التباين المؤشرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بين المجموعات 
)االنحدار(  ٩,٣٧٤ ٦ ٥٦,٢٤٣ 

 داخل المجموعات
) أو الخطأالبواقي (  ٠,٤٠٣ ١٣٣ ٥٣,٥٥ 

توافر الناحية الجمالية 
 في التصميم

  ١٣٩ ١٠٩,٧٩٣ الكلى

٠,٠١ ٢٣,٢٨١ 

بين المجموعات 
)االنحدار(  ٣٠,٠٧١ ١٢,٦٥ ٦ ٧٥,٩ 

 داخل المجموعات 
) أو الخطأالبواقي(  ٠,٤٢١ ١٣٣ ٥٥,٩٥  

توافق الشكل 
واالرضية في القطعة 

 ةالمنفذ
   ١٣٩ ١٣١,٨٥ الكلى

٠,٠١ 

بين المجموعات 
)االنحدار(  ٦,١٠٩ ٢,٥٩٨ ٦ ١٥,٥٨٦ 

 داخل المجموعات 
)خطأ أو الالبواقي(  ٠,٤٢٥ ١٣٣ ٥٦,٥٥  

مستوى االبتكار 
 القطعة فيوالتجديد 
 الملبسية

   ١٣٩ ٧٢,١٣٦ الكلى

٠,٠١ 

بين المجموعات 
)االنحدار(  ٢٧,٧٤٩ ١١,٤٣٣ ٦ ٦٨,٦ 

 داخل المجموعات
) أو الخطأالبواقي (  ٠,٤١٢ ١٣٣ ٥٤,٨  

مالءمة الوان الوحدة 
الزخرفية لجذب انتباه 

 األطفال
   ١٣٩ ١٢٣,٤ الكلى

٠,٠١ 

بين المجموعات 
)االنحدار(  ٣,١٦٧ ٠,٩٧٤ ٦ ٥,٨٤٣ 

 داخل المجموعات
) أو الخطأالبواقي (  ٠,٣٠٨ ١٣٣ ٤٠,٩  

توافق القطعة المنفذة 
ئع مع الذوق الشا

 والعام
   ١٣٩ ٤٦,٧٤٣ الكلى

٠,٠١ 

بين المجموعات 
)االنحدار(  ٧٣,٠٥١ ١٣٦,٠٢٤ ٦ ٨١٦,١٤٣ 

 داخل المجموعات
) أو الخطأالبواقي (   إجمالي المحور األول  ١,٨٦٢ ١٣٣ ٢٤٧,٦٥ 

   ١٣٩ ١٠٦٣,٧٩٣ الكلى

٠,٠١ 

  

  
  متوسط درجات بنود محور الجانب الجمالي للتصميمات الملبسية المنفذة: ٢شكل 

مين
حك
الم

ت 
رجا

ط د
وس
 مت
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 توجـد عالقـة ذات داللـة        :الفرض االحصائي الثالث  
 الـوظيفي والتـصميمات     ضإحصائية بين محور الغر   

  .الملبسية المنفذة
باين  هذا الفرض تم عمل تحليل الت      ةالختبار صح 

لجميع بنود محـور الغـرض الـوظيفي للتـصميمات          
  .الملبسية المنفذة

دالـة عنـد    "ف  "يتضح أن  قيمة     ) ٩(من الجدول 
 وهذا الفرق دال لصالح بنـود المحـور         ٠,٠١مستوى  
وهذا يتفق مع هـدف البحـث       ) الغرض الوظيفي (الثاني

تثقيف الطفل وتوعيته ببعض مـن قـصص التـراث،          
ن يكون منتج ملبسي يمكن     صالحية التصميم المقترح أل   

تطبيقه وتنفيذه مما يحقق الفرض الثالث، وهذ يتفق مـع    
، بينما عبـارة     )٢٠١٢(دراسة رشا النحاس وآمال أحمد    

المنتج الملبسي يصلح التصميم ألن يكون منتج يمكـن         
تسويقه كان لها تأثير غير معنوي وهذا  قد يكون نتيجة           

وذكر اسـم   لتحفظ بعض األمهات على القصص الدينية       
  ).T-shirt(اهللا على الـ

  للتصميمات المنفذة ) الغرض الوظيفي( الثانير لبيان معنوية تأثير المحو تحليل التباين:٩جدول 

مجموع  مصدر التباين المؤشرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بين المجموعات 
 ٠,٠١ ١٤,٣٤٧ ٦,٤٤٥ ٦ ٣٨,٦٧١)االنحدار(

داخل المجموعات 
) أو الخطأالبواقي(  ٠,٤٤٩ ١٣٣ ٥٩,٧٥   

 صالحية القطعة الملبسية
الغرض الوظيفي

     ١٣٩ ٩٨,٤٢١ الكلى
 

بين المجموعات 
)االنحدار(  ٠,٠١ ٩,٤٢٥ ٦,٥٩٨ ٦ ٣٩,٥٨٦ 
اخل المجموعات د
) أو الخطأالبواقي(  ٠,٧ ١٣٣ ٩٣,١   

إمكانية االستفادة من المنمنمات 
في ابتكار تصميمات تصلح 

لمالبس األطفال
     ١٣٢,٦٨٦١٣٩ الكلى

 

بين المجموعات 
)االنحدار(  ٠,٠١ ٩,٤٥٥ ٣,٧٥٧ ٦ ٢٢,٥٤٣ 

داخل المجموعات 
) أو الخطأالبواقي(  ٠,٣٩٧ ١٣٣ ٥٢,٨٥   

يستخدم الملبس لتوعية االطفال 
ببعض قصص التراث الشعبى 

والديني
     ١٣٩ ٧٥,٣٩٣ الكلى

 

بين المجموعات 
)االنحدار(  ٠,٠١ ٩,٢٤٩ ٦,٣٠٧ ٦ ٣٧,٨٤٣ 

داخل المجموعات 
) أو الخطأالبواقي(  ٠,٦٨٢ ١٣٣ ٩٠,٧   

يصلح التصميم المقترح ألن 
يكون منتج ملبسي يمكن تطبيقه 

وتنفيذه
     ١٢٨,٥٤٣١٣٩ الكلى

 

ين المجموعات ب
)االنحدار(  ٠,٠١ ٩,٥٧٣ ٣,٧٥٧ ٦ ٢٢,٥٤٣ 

داخل المجموعات 
) أو الخطأالبواقي(  ٠,٣٩٢ ١٣٣ ٥٢,٢   

يصلح المنتج الملبسى لألطفال 
في مرحلة الطفولة المبكرة

     ١٣٩ ٧٤,٧٤٣ الكلى
 

بين المجموعات 
)االنحدار( غير  ٠,٦٩٢ ٠,٢٨١ ٦ ١,٦٨٦ 

 معنوي
داخل المجموعات 

)أ أو الخطالبواقي(  ٠,٤٠٦ ١٣٣ ٥٤   
يصلح التصميم ألن يكون منتج 

يمكن تسويقه
     ١٣٩ ٥٥,٦٨٦ الكلى

 

بين المجموعات 
)االنحدار(  ٠,٠١ ١٩,٦١٨ ٧٧,٣٦٤ ٦ ٤٦٤,١٨٦ 

داخل المجموعات 
) أو الخطأالبواقي(  إجمالي المحور الثاني   ٣,٩٤٤ ٥٢٤,٥١٣٣ 

     ٩٨٨,٦٨٦١٣٩الكلى
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ال تملكوا  (يتضح أن التصميم الثاني     ) ٣(من الشكل 
حصل علي أعلي درجة بالنسبة لمحـور       ) يكمالبوم  عل  

ــصميم األول ــه الت ــوظيفي يلي الناســك (الغــرض ال
سيدنا سليمان  (، بينما حصل التصميم الخامس    )والخروف
علي أقل الدرجات بالنسبة لمحـور الغـرض        ) وبلقيس

الوظيفي، مما يوضح ان هنـاك إقبـال شـديد علـى             
ـ          ام التصميم األول والثاني لمالئمتهما مـع الـذوق الع

لألطفال، بينما التصميم الخامس أشـار إليـه بعـض          
المتخصصين بأنه يصلح لفئة عمرية أكبر مـن الفئـة          
المستهدفة مما يؤكد هدف البحث هو إقبال األطفال فـي          
هذه المرحلة على القصص الشعبية أكثر من القـصص         

  .الدينية
يتضح أن أفضل تصميم بالنسبة     ) ١٠(من الجدول 

رحة التي تم تنفيذها جميعاً هـو       لجميع التصميمات المقت  
 األول لقصة الناسك والخروف بمعامل جـودة        مالتصمي
 بينما كان التصميم الرابع لقصة القرد والغليم هو         ٩٠,٥

األقل بالنسبة لجميع التصميمات المنفذة جميعاً بمعامـل        
 وذلـك مـن قبـل آراء الـسادة المحكمـين        ٧٠جودة  

  .المتخصصين
 التوصيات

 الوعي لـدى االمهـات إلدراك       العمل على زيادة   -
  .ميول ورغبات أطفالهم عند اختيار مالبسهم

 االستفادة من المنمنمات في عمل بعض المشروعات        -
الصغيرة إلنتاج قطعـة ملبـسية لجـذب  انتبـاه           

  .األطفال
 دعم منتجات األطفال عند التعبئة بإضـافة كتيبـات          -

وملصقات تثقيفية عن المنمنمات تتناسب مع الفئـة        
  .مرية كنوع من التحفيز وجذب الطفل للشراءالع

 ضرورة الربط والتعـاون بـين األبحـاث العلميـة           -
  .والتطبيقية وواقع حياة الطفل في هذه المرحلة

  

  
متوسط درجات بنود محور الغرض الوظيفي للتصميمات الملبسية المنفذة: ٣شكل   
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  تجات الملبسية المنفذة من المنمنمات ترتيب التصميمات في ضوء تقييمات المتخصصين للمن:١٠جدول 
  التصميم المحاور

  المؤشرات
المتوسط  السابع  السادسالخامس  الرابع الثالث الثاني األول

 العام
توافر الناحية الجمالية في 

 ٣,٨  ٣,٩  ٣,٩  ٣  ٢,٨  ٤  ٤,٤ ٤,٧  التصميم

توافق الشكل واالرضية في 
 ٣,٩  ٤  ٣,٦  ٣,٣  ٢,٦  ٤,١  ٤,٧  ٤,٩  .القطعة المنفذة

مستوى االبتكار والتجديد في 
 ٤,٣  ٣,٧  ٤,٤  ٤  ٤,٣  ٤,٤  ٤,٦  ٤,٨  القطعة الملبسية

مالءمة ألوان الوحدة الزخرفية 
 ٣,٧  ٤  ٣,٣  ٣,٣  ٢,٥  ٤  ٤,٢  ٤,٨  لجذب انتباه األطفال

: األول
الجانب 
 الجمالي

توافق القطعة المنفذة مع الذوق 
 ٤,٥  ٤,٥  ٤,٥  ٤,١  ٤,٣  ٤,٥  ٤,٧  ٤,٧  .الشائع والعام

صالحية القطعة الملبسية الغرض 
 ٤,١  ٤,١  ٤  ٣,٩  ٣  ٤,٤  ٤,٧  ٤,٦  الوظيفي

إمكانية االستفادة من المنمنمات 
في ابتكار تصميمات تصلح 

  لمالبس األطفال
٣,٦  ٣,٥  ٣,٢  ٣,٢  ٣,١  ٣,٦  ٤,٢  ٤,٧ 

يستخدم الملبس لتوعية االطفال 
ببعض قصص التراث الشعبي 

  والديني
٤,١  ٤,٥  ٤,١  ٣,٥  ٤,٣  ٣,٦  ٤,٧  ٤,٢ 

يصلح التصميم المقترح ألن 
يكون منتج ملبسي يمكن تطبيقه 

  وتنفيذه
٣,٨  ٣,٦  ٣,٤  ٣,٢  ٣,٧  ٣,٩  ٤,٨  ٤,٤ 

يصلح المنتج الملبسى لألطفال في 
 ٤,٣  ٣,٧  ٤,٥  ٤  ٤,٥  ٣,٨  ٤,٨  ٤,٧  مرحلة الطفولة المبكرة

: الثاني
الغرض 
 الوظيفي

يصلح التصميم ألن يكون منتج 
 ٣,٩  ٣,٨  ٣,٨  ٤,١  ٣,٩  ٤  ٣,٩  ٣,٨  يمكن تسويقه

  ٤٣,٩  ٤٣,١  ٤٢,٥  ٣٩,٤  ٣٨,٦  ٤٤,٢  ٤٩,٤  ٥٠,١ مجموع تقييمات المحكمين
  ٤  ٣,٩  ٣,٩  ٣,٦  ٣,٥  ٤  ٤,٥  ٤,٦ متوسط تقييمات المحكمين
  ٧٩,٨  ٧٨,٤  ٧٧,٣  ٧١,٦  ٧٠,٢  ٨٠,٤  ٨٩,٨  ٩١,١ تقييم الجودة الكلية للمحور

    ٤  ٥  ٦  ٧  ٣  ٢  ١ ترتيب المنتجات في ضوء تقييم الجودة

 التصميمات الزخرفية المقترحة والمنفذة
 

                     

  )اللص المخدوع(التصميم الثالث )      التملكوا البوم عليكم(  التصميم الثاني     )   الناسك والخروف(التصميم األول 
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  )سيدنا موسي والسحره(التصميم السادس   )   سليمان وبلقيسسيدنا(التصميم الخامس       )  القرد والغيلم(التصميم الرابع

  
)السيدة مريم والنخله(التصميم السابع 

  المراجع
تقيـيم  ): "٢٠١٠(أحمد علي محمود سليمان، وآخرون      

األداء الوظيفي لبعض أقمشة مالبـس العـاملين        
 جامعـة   –مجلة بحوث التربية النوعيـة    " بالفنادق

  .رالثامن عش العدد –المنصورة
االستفادة من رسوم   ): "٢٠١٣(أميرة عبد اهللا نور الدين      

الكرتون في عمل تصميمات لمالبـس األطفـال        
مجلـة بحـوث التربيـة      " المنفذة بأسلوب التريكو  

  يوليـو  ٣١ عـدد    – جامعة المنـصورة   –النوعية
٢٠١٣.  

  
  
  

اتجاهات حديثـة   ): "٢٠٠٢(إيريني إسحق عبده شنودة     
ن الفنون القطبية   في تصميم المالبس المستوحاة م    

              لزيادة القدرة التنافسية وإحيـاء الطـابع القـومي        
 جامعة  – كلية االقتصاد المنزلي   –رسالة ماجستير "

  .المنوفية
إيهاب فاضل أبو موسى، إسالم عبد المـنعم حـسين،          

الشخـصيات  ): "٢٠١٠(صفاء حلمي السيد حسن   
 ماألسطورية في التراث المصري كمصدر لإللها      

" سـنوات ) ٨:٤(صميم مالبس األطفال سـن    في ت 
 -المؤتمر العربي الرابع عشر لالقتصاد المنزلـي      

  . جامعة المنوفية–كلية االقتصاد المنزلي
" موسوعة التصوير اإلسالمي  ): "٢٠٠١(ثروت عكاشة 

  . الطبعة األولى–مكتبة لبنان 
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دراسة ألشكال مختلفة من    ): "٢٠٠٥(رباب محمد السيد  
ليـة وعالقتهـا بالتـذوق      تطريز المالبـس المنز   

 كليـة   –رسالة دكتوراه " الملبسي للمرأة المصرية  
  . جامعة عين شمس–التربية النوعية

رشا عبد الرحمن محمد النحاس، آمـال أحمـد محمـد           
االستفادة من تقنيات الطباعـة     ): "٢٠١٢(محمود

الحديثة إلثراء بعض منتجات ريـاض األطفـال        
  -لي األول المؤتمر الـدو  " كوسيلة تعليمية مساعدة  

 كليـة   -العربي الخامس عشر لالقتصاد المنزلـي     
  . جامعة المنوفية–االقتصاد المنزلي

أثـر الـصور    ): "٢٠٠٦(زهراء محمود عبـد النبـي     
الفوتوغرافية للحيوانات والطيـور فـي رسـوم        

البتكار تصميمات ألقمـشة    )  سنوات ٩:٦(األطفال
 كلية الفنون   -رسالة ماجستير " مفروشات األطفال 

  .٠ جامعة حلوان–ةيقيالتطب
فلسفة الشكل فـي    ): "٢٠١٤(زهراء محمود عبد النبي     

رسوم أطفال العـالم للبيئـة المـصرية لطباعـة          
رســالة " تـصميمات أقمـشة مالبـس األطفـال    

  ٠ جامعة حلوان–ة كلية الفنون التطبيقي–دكتوراه
لقـيم الجماليـة    ا" ):٢٠١١(سارة علي عبـد النعـيم        

 فيياغات تشكيلية    ص الستحداثللمنمنمة كمصدر   
 كليـة   – رسـالة دكتـوراه      "المشغولة المعدنـية 

 . جامعة عين شمس–التربية الفنية 

توظيـف القـيم    ): "٢٠٠٨(سارة ميالد نخلـة عـازر     
التعبيرية والفنية المستمدة مـن أفـالم الرسـوم         
المتحركة في  إثراء الجانب التربوي والجمـالي        

ـ   –رسالة ماجستير " لمالبس الطفل  صاد  كلية االقت
  . جامعة المنوفية–المنزلي

  
  
  
  
  
  

الزخـارف  ): "٢٠٠٨(سحر سعد ريـاض إسـماعيل     
: الشعبية في مالبس شخصيات الفـيلم الكرتـوني       

برنامج تحليلي مقترح لتنمية التفكيـر االبتكـاري        
 كلية  -رسالة دكتوراه " لدى طفل المرحلة االبتدائية   

  . جامعة حلوان–االقتصاد المنزلي
تصميم بعـض مالبـس      ): "٢٠٠٦(سهى ماهر الغتمي  

المناسبات لألطفال وإمكانية االستفادة منها جمالياً      
 كليـة االقتـصاد     –رسالة ماجـستير  " واقتصادياً
  . جامعة حلوان–المنزلي

اسـتحداث وحـدات    ): "٢٠٠٣(صافيناز سمير محمـد   
زخرفية معاصرة وتطبيقهـا بأسـاليب الطباعـة        

 –رسالة ماجـستير  " إلثراء جماليات مالبس الطفل   
  . جامعة المنوفية–كلية االقتصاد المنزلي

 دار  – النمو العقلي للطفل     ):١٩٩٢(عادل عبداهللا محمد  
  .الشرقية للطبع والنشر

طباعة األقمشة  ): "٢٠٠٣(ماجدة  إبراهيم متولي األسود    
" القطنية للحصول على تصميمات مبتكرة لألطفال     

 جامعـة   – كلية االقتصاد المنزلي   -رسالة دكتوراه 
  .ةالمنوفي

الطبعـة  " العملية االبتكارية ): "٢٠٠٢(محمود البسيوني 
  . عالم الكتاب–الثالثة

إمكانية االسـتفادة مـن     ): "٢٠١٣(هالة محمود متبولي  
جماليات الخط العربي إلثراء النواحي الجماليـة        

رسـالة  " والوظيفية لمكمالت مالبـس األطفـال     
 جامعـة   – كليـة االقتـصاد المنزلـي      –ماجستير
 .المنوفية

القـيم الفنيـة للمنمنمـات      ): "٢٠١٠(ه محمد حامد   هب
الفارسية كمصدر إلثراء تـصميمات المعلقـات       

 – كلية التربية الفنيـة    –رسالة دكتوراه " المطبوعة
  .جامعة حلوان

قواعد وأسـس   ): "٢٠٠١(يسري معوض عيسى أحمد     
  .عالم الكتب القاهرة" تصميم األزياء
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Miniatures as A Source of Inspiration to Enrich The Functional 
and Aesthetic Values of Children's Clothing 

Rehab M. A. Ismail1, Safaa M. G. Ibrahim2 

1Clothing and textiles - Faculty of Specific Education - Zagazig University. 
2 Estuary clothing and textiles - Faculty of Agriculture - University of Zagazig    

 ABSTRACT 
Recently headed baby clothes to the Western tradition, especially as a vector of decorations and drawings of 

flags and Western symbols as well as letters and the terms of its implications unethical does not fit with our 
society, so the researchers work and thorough study of some of the miniatures in order to devise designs suitable 
Children's Stories are placed on clothing because of their the impact of the forces of the children could help in 
educating the child and awareness of some of the heritage and values of stories and endured meanings through 
that thought, that have been implemented in a manner helps to attract the target group (early childhood), where 
the form design (questionnaire) arbitrators for arbitration over the quality of these products, in addition to a 
(another questionnaire) prompt mothers to know the extent of maternal satisfaction with those products, and the 
research found that the best design for all proposed designs that have been implemented all of us is the first 
design to the story of a hermit and sheep by a factor of quality of 90.5%, while the fourth design for the story 
monkey and the turtle is the least for all designs implemented all of the quality factor of 70% and that by the 
views of the jury specialists. 

Keywords: Miniatures, inspiration, functional. 
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  مالحق الدراسة
  :١ملحق 

  استمارة االستبيان الموجه المستهلكين
  /.....................السيدة

  تحية طيبة وبعد
  "ة والجمالية لمالبس األطفالالمنمنمات كمصدر لإللهام ألثراء القيم الوظيفي" تقوم الباحثتان بإعداد بحث بعنوان 

  :المنمنمات هى
التي رافقت بعض الكتب العربية واإلسالمية، خاصة مقامات الحريـري   اصطالح أطلق على الرسوم التوضيحية

  ).٢٠٠١ثروت عكاشة،  (وكليلة ودمنة وغيرهما، ثم أصبح هذا اللون من الرسم والتصوير فناً قائماً بذاته
  .ر توضيحية تحكى قصص من التراتبأنها صو: وتعرف إجرائياً

برجاء التكرم من سيادتكم االطالع على بنود االستبيان واإلجابة عليها وذلك لمعرفة مدى رضاكم عن تلك 
  المنتجات المقدمة ولسيادتكم جزيل الشكر

  ....وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
  الباحثتان                                                                                                          

  االستبيان الموجه للمستهلكينا
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ محاور االستبيان م
      تناسق ألوان التصميم مع القطعة المنفذة  ١
      سنوات) ٦:٣(مالئمة التصميم لألطفال من سن  ٢
      تناسق التصميم مع اتجاهات الموضة ٣
      يتفق التصميم مع ذوقي الشخصي ٤

يعد التصميم المقترح إضافة للتصميمات الخاصة باألطفال  ٥
      .في السوق المصري

      احب اقتناء هذا التصميم اذا اختلف التكوين الزخرفى ٦
      يمكننى شراء التصميم لطفلي الرتداءه  ٧
      ماال مميزاًيضيف التصميم الزخرفى للقطعة الملبسية ج ٨

  :٢ملحق 
  .ستمارة االستبيان الموجه للمحكمين المتخصصيناا

  / ..................السيد األستاذ الدكتور
                                      تحية طيبة وبعد

  "مالبس األطفالالمنمنمات كمصدر لإللهام ألثراء القيم الوظيفية والجمالية ل"تقوم الباحثتان بإعداد بحث بعنوان 
برجاء التكرم من سيادتكم التعاون معنا من خالل خبراتكم هذا المجال لإلجابة على األسئلة الموجودة باالسـتبيان                 

  :والتي تقيس المحاور اآلتية
  الجانب الجمالى: المحور األول
  الغرض الوظيفي: المحور الثاني

  ولسيادتكم جزيل الشكر
  ....تقديروتفضلوا بقبول فائق االحترام وال

   الباحثتان                                                                                                  
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  :٣ملحق 
  )محكمي البحث(أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس

 االســــــــم  م
 . جامعة طنطا – كلية التربية النوعية – أستاذ المالبس والنسيج   عادل جمال الدين الهنداوي   / د .أ ١
 . جامعة المنوفية –  كلية االقتصاد المنزلي - أستاذ المالبس والنسيج  رشدي على عيد              / د .أ ٢
                جامعة  حلوان –  ي                    كلية االقتصاد المنزل-                              أستاذ ورئيس قسم المالبس والنسيج                              حاتم احمد محمود الرفاعي       /   د  . أ ٣
 . جامعة حلوان – كلية الفنون التطبيقية –محمد البدري عبد الكريم        أستاذ المالبس الجاهزة / د .أ ٤
 . جامعة المنوفية – كلية االقتصاد المنزلي –إيهاب فاضل أبو موسي         أستاذ تصميم األزياء / د .أ ٥
  كلية رياض االطفال جامعة القاهرة–   أستاذ األدب المسرحي والدراسات الشعبية كمال الدين حسين              / د.أ ٦
  جامعة الزقازيق– كلية التربية النوعية –صالح شريف                   أستاذ علم النفس التعليمي / د.أ ٧
  جامعة الزقازيق-عادل عبد اهللا                   أستاذ الصحة النفسية وعميد كلية التربية / د.أ ٨
  جامعة المنوفية–  كلية االقتصاد المنزلي -مدحت مجمود مرسي             أستاذ مساعد المالبس والنسيج ./د ٩
  جامعة الزقازيق– كلية التربية النوعية -أستاذ مساعد المالبس والنسيج  صافيناز سمير محمد            ./ د ١٠
 .جامعة طنطا– كلية التربية النوعية –        أستاذ مساعد المالبس والنسيج آية فوزي الششتاوي     ./ د ١١
 .جامعة طنطا– كلية التربية النوعية – أستاذ مساعد المالبس والنسيج   هيام الدمرداش حسين         ./ د ١٢
 .جامعة طنطا–النوعية  كلية التربية –رانيا محمد أحمد حمودة          أستاذ مساعد المالبس والنسيج ./ د ١٣
 . جامعة قناة السويس– كلية التربية –أستاذ مساعد المالبس والنسيج  زينب شحاته محمد عمار        ./ د ١٤
 .جامعة طنطا– كلية التربية النوعية –إيريني إسحق عبده شنودة         أستاذ مساعد المالبس والنسيج ./د ١٥
  جامعة الزقازيق– كلية التربية النوعية – مدرس رياض األطفال         أمنية أبو صالح         ./  د ١٦
  جامعة الزقازيق– كلية التربية النوعية –مدرس رياض األطفال  دميانة صالح داود               ./ د ١٧
 قازيق جامعة الز– كلية التربية النوعية –هدى علي سالم                   مدرس رياض األطفال ./ د ١٨
  جامعة الزقازيق– كلية التربية النوعية – مدرس رياض األطفال  فاطمة جمال                    ./ د ١٩
  جامعة المنوفية–  كلية االقتصاد المنزلي -أحمد رمزي                      مدرس  المالبس والنسيج ./ د ٢٠

  :٤ملحق 
  أجهزة الطباعة
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  ي للصق التصميمات على التي شيرتالمكبس الحرار


