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للتراكيب النسجية لرفع الجانب الجمالي والوظيفي استخدام اإلمكانات التشكيلية 
  لمالبس الطفل بمرحلة الطفولة المتأخرة 

    رءوف محمد عبد الرحمنأميمه، وسام مصطفى عبد الموجود
  المنيا جامعة –التربية النوعيةكلية  - االقتصاد المنزلىقسم 

  ٢٨/٧/٢٠١٥ :                 تاريخ القبول              ٢١/٦/٢٠١٥ :تاريخ التسليم

 الملخص
 مـن    وإمكانية استخدامه لمالبس الطفل، االستفادة     دراسة التأثيرات المختلفة والمتنوعة الناتجة من كل تركيب نسجي         هدف البحث إلى  ي

 التجريبـي تخدام المنهج الوصفي والمـنهج      اس، وقد تم    )قميص(األطفال لمالبس   وظيفيةقيم  و قيم جمالية    إلضافةالتراكيب النسيجية المختلفة    
واستطالع أراء المتخصصين والمستهلكات فى المالبس المقترحة       ، المنهج الوصفي لدراسة التراكيب النسيجية المختلفة وطرق تنفيذها       : حيث
اختالف تراكيبها ثم تثبيتها علـى       نسجية ب  عيناتالمنهج التجريبي في تطبيق تجربة البحث حيث أنه تم تنفيذ           و . التراكيب النسجية  إضافةبعد  

تراكيـب  ال عينـات  إضافة بعد   األطفال لتقييم مالبس    على استبيان دوات البحث    واشتملت أ  .بغرز الحياكة اليدوية  ) قميص (األطفالمالبس  
  .  التراكيب النسجيةإضافة بعد األطفالفى مالبس ) األمهات( استطالع رأى المستهلكات ، واستبياننسجية مقترحة

   -:م التحقق من فروض البحث وهى وت
  "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات العشرة في تحقيق الجانب الوظيفي وفقا ألراء المحكمين " :الفرض األول -
 " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات العشرة في تحقيق الجانب الجمالي وفقا ألراء المحكمين" : الفرض الثاني -

 " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات العشرة وفقا ألراء المحكمين ":الفرض الثالث -

 "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات العشرة وفقا ألراء المستهلكات" : الفرض الرابع -

   -:وكانت نتائج البحث على النحو التالي
  . ئي لنتائج استمارة االستبيانتحقق الجانب الوظيفي طبقا للتحليل اإلحصا -
 . تحقق الجانب الجمالي طبقا للتحليل اإلحصائي لنتائج استمارة االستبيان -

 . تالءم القطع المنتجة وفقا آلراء المحكمين طبقا لنتائج استمارة االستبيان -

 . تالءم القطع المنتجة وفقا آلراء المستهلكات طبقا لنتائج استمارة االستبيان -

  . مرحلة الطفولة المتأخرة- القيمة الجمالية- التراكيب النسيجية-اإلمكانيات التشكيلية : دليليةكلمات

  المقدمة
إن فن النسيج يعتبر من أقدم الفنـون التـي قـام            

حيث استخدم اإلنسان   ، بممارستها اإلنسان عبر التاريخ   
، الخيوط إلنتاج ما قد يحميه من مظاهر البيئة الطبيعيـة    

وقـد  ، بسه وسالله ونعاله وشباك صـيده     حيث نسج مال  
سـية  أاكتشف فى مقابر القدماء المـصريين مناسـج ر        

كالمستعملة فى صنع السجاد، كما أن النسيج عرف لنـا          
 ،بأنه التراث الموروث والذي يحمل فكر وثقافة المجتمع       

وقد طرأ علية اليوم تطورات عديدة ومراحل تجريبيـة         

المضمون الفلسفي  متنوعة أضافت له الجدة فى الشكل و      
وأكسبته الجانب التعبيري والجمـالي بـرؤى تـشكيلية         
معاصرة لتضيف إلى كل منهما الصياغة والقالب الجديد        
لتخرج به من حدود الشكل المألوف إلى التعبير واإلبداع         

  . الحر المتفرد
وتتبوأ الصناعات النسيجية مكان الـصدارة بـين        

ـ       ى خامـات   الصناعات االستهالكية لكونها تعتمـد عل
الـصناعية  رئيسية تعتبر مصدراً من مصادر الثـروة        

حيث أن مجال تصميم وتنفيذ المنـسوجات والمالبـس         
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جزءاً  ال يتجزأ من التطور االقتـصادي واالجتمـاعي          
للنهوض بمستوى الدخل القومي عـن طريـق األخـذ          
بالتطور العلمي والتكنولوجي في تقنيات تصنيعية، وذلك       

  . مع األسواق العالميةلتحقيق عنصر المنافسة
والتجريب والتحديث المستمر فى الفن يعتبر هدفاً         
 للكشف عن كل ما هو جديد ومبتكـر ويعتبـر منهجـاً           

 إليجاد حلول وافتراضات وتعديالت من األفكار       أساسياً
والمفاهيم والرؤى التشكيلية يكتسب الفنان والمتعلم مـن        

ص : ٢٠٠٢: نحمـده خليفـة   . (خالله خبرات متزايدة  
٢١٧ (  

كما تعد التراكيب النسجية أساس بنـاء المنـسوج         
 جمالية فى المـشغولة     اًالتي يمكن من خاللها تحقيق قيم     

النسجية من خالل تعاشق خيوط الـسدى مـع اللحمـة           
بدرجات مختلفة قد تصل إلى السيطرة الكاملة إلحـدى         

: ٢٠١١ :مها على الشيمي  . (المجموعتين على األخرى  
  ) ١٢٣ص 

رحلة الطفولة بالعديد من الدراسـات      وقد حظيت م  
والبحوث فى شتى مجاالت الحياة بـسبب تخصـصات         
الباحثتين، ومن بين حقوق الطفل األساسـية الحـصول         
على منتج ملبسي يلبى احتياجاته ويفي بمتطلباته، فمـن         
خالل الملبس تتشكل مالمح شخصيته ويكتـسب ثقتـه         

طفل من  بنفسه وقدراته، لذلك أصبح االهتمام بمالبس ال      
 وعلمـاً  هامـاً   خاماتها مطلباً  – ألوانها –حيث تصميمها 

 يتم من خـالل إشـباع احتياجـات األطفـال            مدروساً
  .لمتطلبات كل مرحلة من مراحل النمو

حيث أن تصميم مالبس األطفـال يـشمل ثالثـة          
تـصميم  : جوانب ترتب كالتالي على حسب أهميتهـا        

الرغم وعلى  ،  وظيفي، وتصميم بنائي، وتصميم زخرفي    
من أن التصميم الزخرفي قد يخدم أغراض مرئية فـى          
الغالب إال أنه من الهام أال يؤثر على المالئمة الحيويـة           

          .واألداء وهو يكمل كل من التصميم الوظيفي والبنـائي        
  )٥٥ص : ١٩٩٢: شكري نجوى ،كفاية سليمان(

وإدخال وسائل الزخرفة فى المالبس يخلق أثـراً          
مثل استخدام الغـرز الزخرفيـة بـألوان         باًوجذا جميالً

مناسبة، والتراكيب النسجية المتمثلة فى وحدات زخرفيه       
من التراكيـب النـسجية البـسيطة بأنواعهـا غنيـة           

وعلى الرغم مـن    ، بالتصميمات التي تتسم بالذوق الفني    
ذلك لم تنل القدر الكافي من االهتمام بـه مـن حيـث             

فية من خالل زخرفتها    صياغتها وقيمها الجمالية والوظي   
  .على مالبس الطفل

  مشكلة البحث
إن الواقع المعاصر لصناعة منـسوجات الطفـل        
يملي علينا ضرورة تطوير ورفع كفاءة أداء المنتجـات         

للوصول إلى مستوى من الجودة يحقـق      وتكنولوجياً فنياً
  .لها القدرة على المنافسة العالمية

بـس  ن لزخارف مال  يومن خالل مالحظة الباحثت   
أنها تعتمد علـى وضـع      وجد  الطفل فى الوقت الحالي     

زخارف مستوردة من الخارج والتي تعطـي لألطفـال         
مفاهيم خاطئة والسيما ما تحمله من زخارف ورسومات        

ة وكذلك حروف وعبارات بعضها     بيألعالم ورموز غر  
لها مدلوالت غير أخالقية ال تتناسـب مـع مجتمعنـا           

  .العربي واإلسالمي
ار الـدمج بـين التراكيـب النـسجية         كما أن افتق  

واستخدامها كزخارف للمالبس حيث اعتمدت الزخرفـة       
لمالبس الطفل على التطريز اآللـي أو الطباعـة ولـم           
يتطرق أحد لالستفادة من اإلمكانات الفنيـة والتـشكيلية         
للتراكيب النسجية البسيطة كعامل مساعد فـى زخرفـة         

ة االعتمـاد   محاول، وأيضا لم يتطرق أحد ل     مالبس الطفل 
على أنواع التراكيب النـسجية البـسيطة واسـتخدامها         
كرابط قوي لجميع أجزاء التصميم لمالبس الطفل بمـا         

  .يخدم الجانب الجمالي والوظيفي للقطعة الملبسية
ومن هنا جاءت فكرة البحث الحالي فى اسـتثمار         
التراكيب النسجية البسيطة والتي يمكن من خاللهـا أن         

 ترفع القيمة الجماليـة والوظيفيـة       تتوصل إلى زخارف  
  .فى مرحلة الطفولة المتأخرة) قميص( لمالبس الطفل

 ويمكن صياغة مشكلة البحث فى اإلجابة علـى        
  :التساؤالت اآلتية
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ما مدى إمكانية الحصول على تـأثيرات مختلفـة          - ١
  للتراكيب النسيجية بالخيوط القطنية؟

ة ما مدى إمكانية االستفادة من التراكيب النـسجي        - ٢
 البسيطة فى زخرفة مالبس الطفل؟ 

ما مدى إمكانية االستفادة مـن التراكيـب النـسجية           -  ٣
 البسيطة فى رفع القيمة الجمالية لمالبس الطفل؟ 

ما مدى إمكانية االستفادة من التراكيـب النـسجية          -  ٤
 البسيطة فى رفع القيمة الوظيفية لمالبس الطفل؟ 

لمالبـس  ) األمهـات (ما مدى تقبل المـستهلكات     - ٥
 طفال بإضافة التراكيب النسجية ؟ األ

  أهداف البحث
    :               يهدف البحث إلى

دراسة التأثيرات المختلفة والمتنوعة الناتجة مـن        -١
كل تركيب نسجي وإمكانية اسـتخدامه لمالبـس        

  . الطفل
االستفادة من التراكيب النسيجية المختلفة إلضـافة    -٢

 . قيم جمالية لمالبس األطفال

يجية المختلفة إلضـافة  االستفادة من التراكيب النس  -٣
  . قيم وظيفية لمالبس األطفال

ابتكار إضافات حديثـة لمالبـس األطفـال مـن           -٤
 .التراكيب النسجية ومسايرة العصر الحديث

تقييم أراء المستهلكات لمالبس األطفال المقترحـة        -٥
 . بعد إضافات التراكيب النسجية

  أهمية البحث
إلقاء الضوء على التراكيـب النـسجية البـسيطة          -١

ـ     و  تـصميم   ةتنفيذ بعض العينات المالئمة لزخرف
 .قميص الطفل

يسهم هذا البحث فى إيجاد طرق جديدة إلضـافة          -٢
 لمالبـس الطفـل باسـتخدام        ووظيفية قيم جمالية 

 .التراكيب النسجية

رفع كفاءة وجودة المنتج الملبـسي مـن خـالل           -٣
 .التكامل بين التصميم الوظيفي والجمالي

يب وفرص تسويقية   سهم البحث فى تقديم أسال    يقد   -٤
 .جديدة لمالبس الطفل

  :طلحات البحثمص
  : اإلمكانيات التشكيلية

العالقات التنظيمية الناجحة للعناصـر ومـا       هى  
تظهره من قيم وأسس فى تحقيق وحدة العمل بما يتفـق           
مع مضمونه وفكرته، وهى الجانب المادي الذي يمكـن         

ـ         ر اختياره وقياسه وتقييمه فى العمل الرتباطـه المباش
ص : ٢٠١٥ :وليد على قطان  . (بصياغة الشكل والخامة  

٣١ (  
  :لتراكيب النسجيةا

هو الكيفية التي يتم بواسطتها عمليـة تعاشـق أو          
تشابك كل من خيوط الـسدى واللحمـة معـا لتكـوين            

  )K.Green Wood – P.4 - 2004(المنسوج
  : جماليةالالقيمة 

مصطلح يشير إلى قيم ونماذج تقاس بها األعمال        
نية مثل العالقات بين األشكال واالنسجامات اللونيـة        الف

واتزان التكوين وغيرها، وهى ما يحتويه العمل الفنـي         
من سمات وعناصر جمالية تميزه عـن غيـره نتيجـة           
الستخدام الوسائل والطرق الفنية التي تبـرز الناحيـة         

  )١٦٠ص : ١٩٩٧:سامي خشبه. ( الجمالية
  : مرحلة الطفولة المتأخرة

وهنـا  ) قبيـل المراهقـة  (ى هذه المرحلةيطلق عل 
 جديـة حيـث تعتبـر       أكثريصبح السلوك بصفة عامة     

 :حامد عبـد الـسالم زهـران      . ( المراهقة إعدادمرحلة  
  ).٢٧٤ص : ٢٠٠٥

  اإلطار النظري
  :الخامات النسجية المستخدمة: أوال

   -:القطن
 يحتل القطن المركز الرئيسي بـين األليـاف النـسجية         

 فيستهلك منه ضعف ما يستهلك مـن         فى العالم  الطبيعية
األلياف األخرى نظرا لما يمتاز به من مميزات وصفات         

  )Premamoy Ghosh – P.37 – 2004( ال تتوافر فى غيره
   -:خواص القطن االستعمالية
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  : متانة وقوة الشد
يعتبر القطن متوسط المتانة حيث تبلغ متانته عند        

الطويلة للقطن    جم دنير، ومتانة الشعيرات    ٥ – ٣الشد  
المصري أعلى من متانة الشعيرات القصيرة الخـشنة،        
وكلما زادت متانة شعيرات القطن زادت متانة الخيـوط         

  )١٤٧ص : ٢٠٠٧ :على السيد زلط. (المغزولة منها
  : االستطالة

يعتبر القطن غير سهل االستطالة نسبيا حيث تبلغ        
ولكنه يعتبـر   % ١٠ –٥استطالة الشعيرات عند القطع     

فضل األلياف السليلوزية استطالة نتيجة ارتفاع نـسبة        أ
  ) ١٠١ص : ١٩٩٨ :محمد أحمد سلطان. (السليلوز به

  : قابلية تكوين الكهرباء االستاتيكية
يتميز القطن عن بـاقي  األليـاف بقلـة توليـد            

                 .الشحنات الكهربية والتـي تتولـد نتيجـة االحتكـاك         
  )٢١٥ص : ٢٠٠٥ :أنصاف نصر، كوثر الزغبي(

  : المرونة
تعتبر شعيرات القطن غير مرنة نسبيا حيث تبلـغ        

               %. ٢عنـد اسـتطالة قـدرها       % ٧٤نسبة الرجوعيـة    
  )٢٦٢ص : ١٩٩٨ :محمد أحمد سلطان(

  : تأثير االحتكاك
تتميز األقمشة القطنية بمقاومتها لالحتكاك، فالقطن      

 الغـسيل  ال يفقد متانته باالحتكـاك ويتحمـل عمليـات     
                                 .والعنايــــة المتكــــررة بدرجــــة عاليــــة

)J. Gordon Cook – P.356 – 2005(  
  : التراكيب النسجية المستخدمة: ثانيا

يعد التركيب النسجي هو الوحدة البنائية للمنـسوج   
ويعرف بأنه طريقة التعاشق بين مجموعتين من الخيوط        

 السداء واألخرى عرضـية     إحداهما طولية تسمى خيوط   
 :  ٢٠٠٦ :سامية الشيخ، حنان العمـودي    . (تسمى اللحمة 

  ) ٣٢ص 
وباختالف أساليب تعاشق السداء واللحمـة ينـتج        
التراكيب النسجية المتنوعة والتي تختلف فى مظهرهـا        
السطحي عن بعضها البعض ومنها ما يسمى بالتراكيب        

   -:النسجية البسيطة ومن أمثلتها ما يلي

  -:ع التراكيب النسجيةأنوا
  : النسيج السادة - ١

يعتبر النسيج السادة من ابـسط أنـواع األنـسجة          
ويؤكد ابسط أنواع التشابك لمجموعتين مـن الخيـوط،         
ويتم فيه نسج الخيوط بترتيب متبادل بمعنى مرور خيط         
اللحمة األولى تحت خيط الـسداء األول وفـوق خـيط           

عكـس مـسار    السداء الثاني وخيط اللحمة الثاني يأخذ       
  ).١٢٧: ٢٠٠٥ :على السيد زلط(األول 

ويعد النسيج السادة من أسهل األنسجة وابـسطها        
ولذلك فهو اقل تكلفة، كما أن األقمشة المصنوعة منـه          
يمكن تنظيفها بسهولة سـواء بالغـسيل أو بـالتنظيف          
الجاف، ويعتبر نسيج مثالي لعملية الطباعة أو التطريز        

ويعتبر أيضا من التراكيب    وكذلك سهل القص والحياكة،     
النسجية التي تعطي قوة تحمل ومقاومة للتمزق وذلـك         
لكثرة عدد التعاشقات به مما يزيد من العمر االستهالكي         

  ) John & Brayn – P.7 – 1999(لألقمشة 
 : النسيج المبرد - ٢

يعتبر ثاني التراكيب النسجية استخداما ويختلـف       
قـة بنائـه    فى مظهره عن النسيج السادة نتيجـة لطري       

وتداخل خيوطه مع بعضها فهو يعطي سـطحا مميـزا          
لألقمشة يظهر على شكل خيوط مائلة قطريـة، وفيـه          

 ٤٥تتعاشق خيوط السداء مع خيوط اللحمة فى زوايـا          
فى المبارد العادية أو أقل أو اكبر فـى المبـارد           درجة  
  . الممتدة

ويتميز النسيج المبردي بتماسكه ومتانته وثقله عما       
مصنوعا بالتركيب النسجي السادة نتيجة لزيـادة       لو كان   

عدد الخيوط الداخلة فى وحدة التكرار، كما انه ال يتسخ          
 ٢٠٠٧:على السيد زلط    (بسهولة ولكن صعب التنظيف     

  ). ١٠٤ص :
   :المتأخرةرحلة الطفولة م

متاز طفل هذه المرحلة باالستقاللية وتحرير نفسه       ت
صميم مالبـس    عمر لت  أصعب أنلذلك نجد   ، عن عائلته 
 هذه المرحلة فتبدأ مظاهر جديـدة للنمـو فـى           األطفال

 توقف ملحوظ فى النمـو      األطفالالظهور ويالحظ على    
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        :١٩٩٩ :سـهير كامـل   (يتبعه نمو مفاجئ فى الطـول     
  ).١١١ص 

 فى مرحلة الطفولة األطفالالخامات المناسبة لمالبس 
   المتأخرة

ورة الئقة   الزى بص  إظهارالخامة لها اثر كبير فى      
،  تكون مالئمة لقوة ونـشاط الطفـل       أنوجذابة وال بد    

فتتنوع الخامات المستخدمة فى صناعة المالبس الجاهزة       
  .الخاصة باألطفال ولذلك يجب االختيار بعناية

فاألقمشة القطنية من الخامات المناسـبة ألنهـا ال        
 مضايقات وتمتص العرق بسرعة من الجـسم        أيتسبب  

عالية االمتصاص والرطوبة بخالف    لما لها من خاصية     
غير أنهـا مـن الخامـات المتينـة         . األلياف الصناعية 

بطبيعتها ولو أن هذه المتانة تختلف حسب نوع القطـن          
  )٢٤ ص -١٩٨٢:عبد الرافع كامل . (وطرق تصنيفه
 المخلوطـة مـن األليـاف الطبيعيـة          واألقمشة

واأللياف الصناعية هى من الخامات المناسبة لـصناعة        
ص  :٢٠٠٣ :شـوقي لفت  أ(بس األطفال الخارجية    مال
٦٦.(  

وبوجه عام يجب تجنب األقمشة الـصناعية فـى         
تصميمات مالبس الصيف ألنها ال تمتص العرق وتسبب   

   .الشعور بالحرارة والرطوبة
 مالبـس   اختيـار الخصائص الواجب مراعاتها عنـد      

  :األطفال
 :المتانة -١

هـة   تكون المالبس ذات قوة تحمل لمواج      أنالبد  
  .هبالعأنشاط الطفل و

 :سهولة العناية -٢

 أننظرا لنشاط الطفل الدائم والمـستمر فيجـب         
 متينة وتقبل الغسيل المتكرر ومعالجة ضد       األقمشةتكون  

وتكون مضادة لالنكماش والكرمشة    ، األلوانالبقع وثابتة   
  .الكيوسهلة 

 :الراحة -٣

 لتمكنـه مـن     مريحة تكون مالبس الطفل     أنالبد  
 األقمـشة دون تعب لذلك يفضل تجنب      ممارسة نشاطه   

 ناعمة الملمس وذات    األقمشةالخشنة الملمس واالستخدام    
  .خاصية االمتصاص

 :اللون -٤

 بوجه عام وخاصة فى مرحلـة الطفولـة         األطفال
 تعتبـر مـن     ألنهـا  الزاهية   األلوانفضلون  ي المتأخرة
  . المثيرة والجذابة بالنسبة لهماأللوان

 :واألمانالحماية  -٥

كون المالبس معالجة ضد االشتعال وذلك       ت أنالبد  
  .األطفاللسالمة 

 :زخرفة المالبس -٦

 وسائل الزخرفة فى المالبس يخلـق اثـر         إدخال
 زاهية بألوانجميل وجذابا مثل استخدام الغرز الزخرفية       

عليـة  ( .مناسبة واستخدام الدانتيال والركامة وغيرهـا     
  )١٢١ص : ٢٠٠٢: عابدين

  :الدراسات السابقة
   -:دراسات تتعلق بمالبس الطفل: ولالمحور األ

  )٢٠٠٤(دراسة صافيناز سمير محمد - ١
استحداث وحـدات زخرفيـه معاصـرة       "بعنوان  

وتطبيقها بأساليب التطريـز والطباعـة معـا إلثـراء          
  ."جماليات مالبس الطفل

  : الدراسة إلى هذهوتهدف
 النهوض بمستوى جودة صناعة المالبس الجاهزة      
عامة ومالبس الطفل بصفة خاصة وذلـك باسـتحداث         
وحدات زخرفيه جديدة ومعاصرة مستوحاة من الفنـون        

 وتطبيق هذه الوحدات باستخدام أساليب التطريز       المختلفة
والطباعة معا لرفع المستوى الجمالي لمالبـس الطفـل         

  .عامة ومالبس مرحلة الطفولة المتأخرة خاصة
  :ومن نتائج الدراسة

                                             يمكن استحداث وحدات زخرفيه جديدة ومعاصرة       - ١
   .                          مستوحاة من الفنون المختلفة

        الطباعة                                           إنتاج وحدات باستخدام أساليب التطريز و      -٢
 .              على مالبس الطفل
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 )٢٠١٢(دراسة مني طارق حامد - ٢

تصميمات زخرفيه مبتكرة مستوحاة من الفـن       " بعنوان   
  "اإلسالمي وأساليب تنفيذها على مالبس األطفال 

  -: الدراسة إلى هذهوتهدف
ابتكار تصميمات زخرفيه جديـدة تـصلح ألزيـاء          -

) ١٢-٩(األطفال في مرحلة الطفولـة المتـأخرة        
تعتمد في جوهرها على وحدات زخرفيه مقتبـسة        

  .من الفن اإلسالمي
ية الفنون اإلسالمية واالستفادة منهـا فـي        إبراز أهم  -

   .تصميم األزياء
فـي  ) برنامج الفوتوشـوب  (استخدام الحاسب اآللي     -

اسـتحداث تــصميمات مــستوحاة مــن الفنــون  
 . اإلسالمية

  :ومن نتائج الدراسة
أنه يمكن االستفادة بزخارف الفن اإلسالمي فـى         

استحداث العديد من التصميمات الزخرفية لتزيين أطقـم        
) ١٢-٩(مالبس األطفال في مرحلة الطفولة المتـأخرة        

  .سنة
 )٢٠١٤(دراسة عادل هنداوي وآخرون  - ٣

استلهام الزخـارف العـضوية لتـصميم       "بعنوان  
وحدات تطريز يدوية لمالبس األطفال ومالبس الـسهرة   

  ". للسيدات
  :الدراسة إلىهذه وتهدف 

 إجراء دراسة تجريبية للتوصـل إلـى أفـضل         
وحاة من الزخارف العضوية بأنواعها     التصميمات المست 

 وتوظيـف   –المختلفة التي تـالءم التطريـز اليـدوي         
التصميمات المبتكرة ومالئمته لمالبس األطفال ومالبس      

  .السهرة السيدات
  -:ومن نتائج الدراسة

تحقيق أسس التصميم للتصميمات المنفـذة طبقـا         -١
  .للتحليل اإلحصائي لنتائج استمارة االستبيان

ى مالئمة التصميم لخطوط الموضة طبقا      تحقيق مد  -٢
  .للتحليل اإلحصائي لنتائج استمارة االستبيان

تحقيق مدى مالئمة التصميمات لإلنتاج والتنفيـذ         -٣
 .طبقا للتحليل اإلحصائي لنتائج استمارة االستبيان

  -:دراسات تتعلق بالتراكيب النسجية: المحور الثاني
 )٢٠١١(دراسة حنان ماجد وهبى - ١

سلوب المبارد المظللة كمـدخل إلثـراء       أ" بعنوان
  " المشغوالت النسجية اليدوية فى التربية الفنية

  :الدراسة إلىهذه وتهدف 
                                                  فتح آفاق جديدة للتجريب فى مجـال النـسجيات          - ١

  .                                      اليدوية من خالل طرح مداخل تجريبية جديدة

                                                     اإلفادة من اسـتخدام أسـلوب المبـارد المظللـة           - ٢
                     ية فى مجال النسيج                                      والمركبة لتدعيم العملية التعليم   

  .                    بكلية التربية الفنية

                                                      اإلفادة من المبارد المظللة والمركبة وتنفيذها على        - ٣
         مـن                                               نول البرواز كمدخل جمـالي لهـذا النـوع        

    .      نسجيات  ال

  :ومن نتائج الدراسة
                                                     أن استخدام أسلوب المبارد المظللة والمركبة فـى         - ١

                                                      النسيج اليدوي أسهم فى إبراز القيم الجمالية على        
  .    نسوج       سطح الم

                                                   تعتبر التراكيب النسجية المبردية أحد المـدخالت        - ٢
                                                  التي يمكن من خاللها دراسة متغيراتها للوصـول        

  .                      إلى حلول تشكيلية جديدة

                                                   استخدام أسلوب المبارد المظللة والمركبـة مـن         - ٣
                                                خالل استحداث صياغات فنية للمشغولة النـسجية       

  .                                         دعم العملية التعليمية فى النسجيات اليدوية

                                        ي تثرى جماليات التراكيـب النـسجية                   العوامل الت  - ٤
                                                    تتمثل فى دمج أسلوب المبارد المظللة والمركبـة        
                                                   مع أسلوب اللحمات غيـر الممتـدة أدى إلثـراء          
                                                      المشغولة النسجية لدى طالب الفرقة الثانية بكليـة        

   .              التربية الفنية
  )٢٠١٢(دراسة بسمة على السيد - ٢

اإلفادة من تـأثيرات بعـض التراكيـب        "بعنوان  
  " إثراء المشغولة النسجية اليدوية النسجية فى
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  : الدراسة إلى هذهوتهدف
دراسة تنفيذ المشغولة النسجية بصورة غير تقليدية        -١

 .مع مناسبة الغرض المصنوعة من اجله

 بعض التراكيب النـسجية فـى تنفيـذ         من اإلفادة -٢
 .المشغولة النسجية

إمكانية استخدام خامات بيئية متنوعة فى توليفـه         -٣
 المناسـبة إلنتـاج تـصميمات       مع بعض الخيوط  
   .للمشغولة النسجية
حيـث أسـفرت المعالجـات      : ومن نتـائج الدراسـة    

  -:اإلحصائية على
            جـاء فـي       ):                     التأثيرات اللونيـة   (              المحور األول    - ١

     .   %  ٦٦ ,  ٩٦                         المرتبة الثانية وحصل على 
            جـاء فـي       ):                   التركيب النـسجية   (                المحور الثاني    - ٢

     .   %   ١٠٠                          المرتبة األولى حيث حصل على 
              احتل المرتبة     ):                  الخامة المستخدمة  (           الثالث        لمحور ا - ٣

  .   % ١ ,  ٢٣                    األخيرة حيث حصل نسبة 

      جـاء     ):                         الوظيفة والشكل الجمالي   (                المحور الرابع    - ٤
     .   % ٧ ,  ٧٢                            في المرتبة الثالثة وحصل على 

  )٢٠١٢(راسة زينب حمدى حسند - ٣
تأثير المشغولة النسجية على جودة الحياة      " بعنوان  

 ".للمسنين 

  :ى الدراسة إل هذهوتهدف
التعرف على طبيعة األساليب والتركيب النـسجية        - ١

 .المستخدمة فى المشغولة النسجية لدى المسنات

أثر استخدام برنامج للمشغوالت فى رفع درجـة         - ٢
 .جودة الحياة لدى المسنات

التعرف على السمات المميزة للمشغوالت النسجية       - ٣
 .لدى المسنات

 .تنمية المهارة النسجية لدى المسنات - ٤

  : الدراسةومن نتائج
تحقيق االستفادة من الجوانب القوية لدى المـسن         -١

 .فى نشاط هادف وفعال

تحقيق الفاعلية فى دراسة خـصائص المـشغولة         -٢
النسجية للمسن من حيـث المظـاهر التـشكيلية         

  .المختلفة المتضمنة فى المشغولة
   -:تعليق على الدراسات السابقةال

 صافيناز سمير، منى طارق،   (اتفقت دراسة كل من   
مع الدراسة الحالية فى الهدف من حيث       ) وعادل هنداوي 

محاولة النهوض بمستوى مالبس الطفـل مـن حيـث          
  . استخدام وحدات زخرفيه جديدة ومعاصرة

حنان ماجد، بسمة على    (كما اتفقت دراسة كل من      
مع الدراسة الحالية فـى كيفيـة       ) السيد، وزينب حمدي  

الجماليـة  اإلفادة من التراكيب النسجية فـى النـواحي         
  .للمنتجات والمشغوالت النسجية

   :          منهج البحث
المنهج :  حيث المنهج الوصفي والمنهج التجريبي   

 لدراسة التراكيب النسيجية المختلفـة وطـرق        الوصفي
واستطالع أراء المتخصصين والمستهلكات فى     ، تنفيذها

 .المالبس المقترحة بعـد إضـافة التراكيـب النـسجية         
في تطبيق تجربـة البحـث        استخدم والمنهج التجريبي 

حيث أنه تم تنفيذ عينات نسجية باختالف تراكيبهـا ثـم        
بغـرز الحياكـة    ) قمـيص (تثبيتها على مالبس األطفال   

  .اليدوية
  :حدود البحث

   -:الحدود الزمانية
يقتصر البحث على إنتاج مجموعـة تـصميمات        
تجريبية مبتكرة باستخدام التراكيب النسجية على مالبس       

للمرحلة المتأخرة يمكن توظيفها فـى      ) صالقمي(األطفال
  .٢٠١٥مجال المالبس الصيفية لصيف 

   -:الحدود المكانية
يقتصر البحـث فـى تطبيـق االسـتبيان آلراء          
المستهلكات على األمهات ذات التعليم العالي بمحافظـة        

  .المنيا
  :عينة البحث

مفـردة قـسمت   ) ٤٤(تكونت عينة البحـث مـن    
من السادة أعضاء   ) ٩( المتخصصين وعددهم    -كالتالي
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هيئة التدريس تخصص مالبس ونسيج، والمـستهلكات       
 بمحافظة  ات التعليم العالي  ومن األمهات ذ  ) ٣٥(عددهن
                 للتعرف على مـدى تقـبلهن لمالبـس األطفـال          المنيا

المقترحة، وسبب اختيار هذه العينة ألن الطفل       ) قميص(
اذ قرار الشراء   فى هذه المرحلة العمرية ال يستطيع اتخ      

  .بمفرده
  :فروض البحث

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التـصميمات        -١
العشرة في تحقيق الجانب الـوظيفي وفقـا ألراء         

 .المحكمين

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التـصميمات        -٢
العشرة في تحقيق الجانب الجمـالي وفقـا ألراء         

  .المحكمين
لتـصميمات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ا      -٣

 .العشرة وفقا ألراء المحكمين

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التـصميمات        -٤
  .العشرة وفقا ألراء المستهلكات

  : أدوات البحث
استبيان لتقييم مالبس األطفال بعد إضافة عينـات         -١

  .)١(ملحق رقم . تراكيب نسجية مقترحة

فى ) األمهات( استبيان استطالع رأى المستهلكات    -٢
. طفال بعد إضافة التراكيـب النـسجية      مالبس األ 
  .)٢(ملحق رقم
  :إجراءات البحث

   -:تسير إجراءات البحث وفقا للخطوات التالية
دراسة نظرية للبحوث والدراسات الـسابقة التـي         -١

اهتمت بمجال التراكيب النسجية ومالبس الطفـل       
 .سنة) ١١- ٩(المتأخرة بالمرحلة 

 ).قميص(تنفيذ مالبس الطفل  -٢

)  مبـرد  –سادة  (ت التراكيب النسجية    إعداد عينا  -٣
 .بأنواعهما

إضافة عينات التراكيب النسجية علـى مالبـس         -٤
 .تبعا لكل تصميم) قميص(الطفل 

إعــداد أدوات التحكــيم لمالبــس الطفــل بعــد  -٥
  . اإلضافات

تحكيم لمالبس الطفل بعـد اإلضـافات وإجـراء          -٦
 .اختبارات الصدق والثبات

 .لبحثالتحليل اإلحصائي واستخالص نتائج ا -٧

 .مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها وتفسيرها -٨

تقديم التوصيات والمقترحات بناء علـى النتـائج         -٩
  .التي توصل إليها البحث الحالي

  :دراسة التطبيقيةال
   -: قامت الباحثتان بتنفيذ اآلتي-:أوال
قميص طفل لمرحلة الطفولة المتأخرة     ) ١٠(عدد   -١

 –سـادة (تلفةباستخدام  أقمشة قطنية ألرضيات مخ     
  ).  كاروه–مقلم 

استخدام نول البرواز البسيط لعمل عينات لتراكيب        -٢
نسجية مختلفة باستخدام النسيج الـسادة بأنواعـه        
والنسيج المبرد بأنواعه بحيث تتالءم مع تـصميم        

  . قميص على حداكل 
وقد راعت الباحثتان أن يتوافر عند عمل العينات مـا           

   -:يلي
راكيب النـسجية المنفـذة     استخدام خيوط قطنية للت    -١

 .لتتالءم مع أرضية قماش القميص

تعدد الدرجات اللونية للتراكيب النسجية المنفـذة        -٢
 .  لتتالءم مع أرضية قماش القميص

مراعاة أبعاد عينات التراكيب النسجية مع أبعـاد         -٣
  .تصميم القميص المضافة إليه

تثبيت العينات المنفذة للتراكيب النسجية باستخدام       -٤
 . لحياكة اليدويةغرزه ا

 البحث بهدف   أدواتقامت الباحثتين بإعداد وتصميم      -
 زخارف من التراكيـب     إضافة إمكانيةقياس مدى   

)  قمـيص (النسجية البسيطة على مالبس الطفـل       
  :وقد شملت ما يلي
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   مالبس األطفال المنفذة بإضافة التراكيب النسجية -:انياث

   :١قطعة 
 
 

  القطع المضافة والشكل النهائي   يالتركيب النسج  وصف الملبس
  ٢/٢ سادة: نوع التركيب

  :األلوان المستخدمة
  لبني × خيط أبيض : السدى 

  لبني× خيط أبيض : اللحمة
  قطن محرر: الخيوط المستخدمة

  
  
  
  

  قميص طفل : نوع الملبس
  قطن : الخامات المستخدمة
   ابيض × لبني: األلوان المستخدمة

  مقلم: شكل األرضية
قميص طفل سن   : وصف العمل وتحليله  

  سنوات ) ١١-٩(
  

 توزيع التركيب النسجى المضاف على
 قطعة على نهاية – األساور –الجيب
    سفرة - وع  تقوية للك–المرد 

   
  

  
  

  
   :٢قطعة 

 

  القطع المضافة والشكل النهائي   التركيب النسجي  وصف الملبس
  ٢/٢ سادة: نوع التركيب

  :األلوان المستخدمة
  بمبي × خيط أبيض : السدى 

  بمبي× خيط أبيض : اللحمة
  قطن محرر: الخيوط المستخدمة

  
  
  
  
  
  

  قميص طفل : نوع الملبس
  قطن : الخامات المستخدمة
   ابيض × بمبى: األلوان المستخدمة

 كاروه: شكل األرضية

قميص طفل سن   : وصف العمل وتحليله  
  سنوات ) ١١-٩(
  توزيع التركيب النسجى المضاف  

   األساور – الجيب - األكتاف على
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  :٣قطعة 
 

  القطع المضافة والشكل النهائي   التركيب النسجي  وصف الملبس
  ٢/١مبرد : ع التركيبنو

  :األلوان المستخدمة
  خيط اخضر : السدى 

  خيط ابيض: اللحمة
  قطن محرر: الخيوط المستخدمة

  
  
  
  
  
  

  قميص طفل : نوع الملبس
  قطن : الخامات المستخدمة
   ابيض × اخضر: األلوان المستخدمة

  كاروه: شكل األرضية
قميص طفل سن   : وصف العمل وتحليله  

  سنوات ) ١١-٩(
  
  

 توزيع التركيب النسجى المضاف 
   المرد-األسورة – الجيب على 

  
  
  
  
  
  

  
   :٤قطعة 

 

  القطع المضافة والشكل النهائي   التركيب النسجي  وصف الملبس
  ١/١ سادة: نوع التركيب

  :األلوان المستخدمة
  خيط أبيض : السدى 

  خيط لبني غامق: اللحمة
  قطن محرر: الخيوط المستخدمة

  
  
  
  
  
  
  

  ميص طفل ق: نوع الملبس
  قطن : الخامات المستخدمة
   ابيض × لبني: األلوان المستخدمة

  مقلم: شكل األرضية
قميص طفل سن   : وصف العمل وتحليله  

  سنوات ) ١١-٩(
  
  

   
التركيب النسجى المضاف توزيع 
   السفرة– األساور– الجيب على
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  :٥قطعة 
 

  القطع المضافة والشكل النهائي   التركيب النسجي  وصف الملبس
  ٢/٢ سادة: نوع التركيب

  :األلوان المستخدمة
  خيط أبيض : السدى 

  خيط سماوي: اللحمة
  قطن محرر: الخيوط المستخدمة

  
  
  
  
  
  

  قميص طفل : نوع الملبس
  قطن : الخامات المستخدمة
   ابيض ×سماوى : األلوان المستخدمة

  كاروه: شكل األرضية
فل سن  قميص ط : وصف العمل وتحليله  

  سنوات ) ١١-٩(
  
     

توزيع التركيب النسجى المضاف 
 – األساور– الجيب–األكتاف على 

  تقوية الكوع

  
  
  
  
  
  

  
   :٦قطعة 

  

  طع المضافة والشكل النهائي الق  التركيب النسجي  وصف الملبس
ــب ــوع التركي ــب : ن ــرد مرك مب

١×١/٢×٢  
  :األلوان المستخدمة

  خيط أبيض : السدى 
  خيط عسلي: اللحمة

  قطن محرر: الخيوط المستخدمة

  
  
  
  
  
  
  

  قميص طفل : نوع الملبس
  قطن : الخامات المستخدمة
   ابيض × عسلي: األلوان المستخدمة

  كاروه: شكل األرضية
قميص طفل سن   : وصف العمل وتحليله  

  سنوات ) ١١-٩(
  
  

   
  توزيع التركيب النـسجى المـضاف     

   مرد الكمعلى – األساور–الجيب
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  :٧قطعة 
  

  القطع المضافة والشكل النهائي   التركيب النسجي  وصف الملبس
  ١/١ سادة: نوع التركيب

  :األلوان المستخدمة
  خيط أبيض : السدى 

  خيط بني: اللحمة
  قطن محرر: الخيوط المستخدمة

  
  
  
  
  

  قميص طفل : نوع الملبس
  قطن : الخامات المستخدمة
   ابيض × بني: األلوان المستخدمة

  كاروه:  األرضيةشكل
قميص طفل سن   : وصف العمل وتحليله  

  سنوات ) ١١-٩(
  

   
توزيع التركيب النـسجى المـضاف      

   األساور- الجيب –األكتاف على 

  
  
  
  
  
  
  

  
  :٨قطعة 

  

  القطع المضافة والشكل النهائي   التركيب النسجي  لملبسوصف ا
  ٢/٢ سادة: نوع التركيب

  :األلوان المستخدمة
  خيط أبيض : السدى 

  أخضر× خيط أبيض : اللحمة
  قطن محرر: الخيوط المستخدمة

  
  
  
  
  
  
  

  قميص طفل : نوع الملبس
  قطن : الخامات المستخدمة
   ابيض × أخضر: األلوان المستخدمة

  مقلم: شكل األرضية
قميص طفل سن   : وصف العمل وتحليله  

  سنوات ) ١١-٩(
  
  
  

 توزيع التركيب النسجى المضاف علـى     
ية للكوع  تقو– المرد  – األساور   –الجيب

   سفرة –
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   :٩قطعة 
  

  القطع المضافة والشكل النهائي   التركيب النسجي  وصف الملبس
  ١/١سادة : نوع التركيب

  :األلوان المستخدمة
  خيط أبيض : السدى 

  خيط لبني: اللحمة
  قطن محرر: الخيوط المستخدمة

  
  
  
  
  
  

  قميص طفل : نوع الملبس
  قطن : مةالخامات المستخد
   ابيض × لبني فاتح: األلوان المستخدمة

  كاروه: شكل األرضية
قميص طفل سن   : وصف العمل وتحليله  

  سنوات ) ١١-٩(
  
  

   
توزيع التركيب النـسجى المـضاف      

 زخرفـة   – األسـاور    – الجيب ى  عل
  على الجزء األيمن من األمام

  
  
  
  

  
  :١٠قطعة 

  

  القطع المضافة والشكل النهائي   التركيب النسجي  وصف الملبس
  ٢/٢ سادة: نوع التركيب

  :األلوان المستخدمة
  أخضر × خيط أبيض : السدى 

  أخضر× خيط أبيض : اللحمة
  قطن محرر: الخيوط المستخدمة

  
  
  
  
  

  قميص طفل : نوع الملبس
  قطن : الخامات المستخدمة
   أخضر × أبيض: األلوان المستخدمة

  كاروه: شكل األرضية
قميص طفل سن   : وصف العمل وتحليله  

  سنوات ) ١١-٩(
  
     

توزيع التركيب النـسجى المـضاف      
 – المـرد  – األسـاور    – الجيب   على

 جيب صـغير    –قطعة على مرد الكم     
  على الكم
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المقترحة " قميص"ان لتقييم مالبس األطفال     ي استب :أوال
 بعد إضافة التراكيب النسجية 

 موجه للمتخصصين   استبيانقامت الباحثتان بإعداد    
 لتحكـيم مالبـس األطفـال       –بمجال المالبس والنسيج  

بعد إضافة التراكيب النسجية، واختيار أفضلها،      " قميص"
 طفل،   منتجات لقميص  ١٠وأشتمل االستبيان على تقييم     

   -: على ثالثة محاوراالستبيانواشتمل 
 .الجانب  الوظيفي تضمن أربعة عبارات: األولالمحور 

 .الجانب الجمالي  تضمن أربعة عبارات: نيالمحور الثا

وقد أستخدم ميزان تقدير ثالثي المستويات بحيث       
موافق إلى  ) ثالث درجات (تعطى اإلجابة  بموافق على      

، وكانـت   )درجة واحدة (فق  ، غير موا  )درجتين(ما  حد  
) ١٢(درجة، المحور الثاني    ) ١٢(درجة المحور األول    

  . درجة) ٢٤(درجة، وكانت الدرجة الكلية لالستبيان 
  : صدق المحكمين: صدق االستبيان

يقصد به قدرة االستبيان على قياس مـا وضـع          
وللتحقق من صدق محتوى االستبيان تم عرضه        .لقياسه

 مجموعة من المحكمين مـن      فى صورته المبدئية على   
أساتذة التخصص بمجال المالبس والنسيج، وبلغ عددهم       

، وذلك للحكم على مدى مناسـبة كـل     "١ملحق رقم    "٩
عبارة للمحور الخاص به، وكذلك صـياغة العبـارات         
وتحديد وإضافة أي عبارات مقترحة، وقد تـم التعـديل         
بناء على أراء المحكمـين كالتـالي، إضـافة بعـض           

ت الجديدة تعديل الشكل العام لالستبيان، ليـصبح        العبارا
     ".٢ملحق  "لهاالشكل النهائي 

الصدق باستخدام االتساق الداخلي بين الدرجة الكليـة        
  :لكل محور والدرجة الكلية لالستبيان

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك       
بـين  ) معامل ارتباط  بيرسون   (بحساب معامل االرتباط    

الجانب الـوظيفي، الجانـب     (جة الكلية لكل محور   الدر
والدرجة الكلية لالستبيان، والجـدول التـالي       ) الجمالي

  :يوضح ذلك
  
  

قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محـور        : ١دول  ج
    ودرجة االستبيان

  الداللة  االرتباط  
 ٠,٠١  ٠,٩٢٤  الجانب الوظيفي: األولالمحور 

 ٠,٠١  ٠,٧٤٤  الجانب الجمالي: نيالمحور الثا
يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتبـاط        

 القترابهـا مـن الواحـد       ٠,٠١كلها دالة عند مستوى     
الصحيح، ومن ثم يمكن القول أن هناك اتساقا داخليا بين          

 االستبيان، كما انه يقيس بالفعل ما       االمحاور المكونة لهذ  
وضع لقياسه، مما يدل على صدق وتجـانس محـاور          

  .      ناالستبيا
  :ثبات االستبيان

 دقة االختبار في القيـاس      reabilityيقصد بالثبات   
والمالحظة، وعدم تناقضه مع نفسه، واتساقه واطـراده        
فيما يزودنا به من معلومات عن سلوك المفحوص، وهو         
النسبة بين تباين الدرجة على المقياس التي تشير إلـى          

  :ن طريقاألداء الفعلي للمفحوص، وتم حساب الثبات ع
  Alpha Cronbach معامل الفا كرونباخ  -١
     Split-half طريقة التجزئة النصفية-٢

    قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان:٢جدول 
  التجزئة النصفية  معامل الفا  المحاور

: األولالمحور 
  الجانب الوظيفي

٠,٩٣٧ – ٠,٨٦٣  ٠,٩٠١  
: نيالمحور الثا

  الجانب الجمالي
٠,٨٠٢ – ٠,٧٣٥  ٠,٧٧٦  

  ٠,٨٦١ – ٠,٧٩٩  ٠,٨٣٣  ثبات االستبيان ككل
يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت        

معامل الفا، التجزئة النصفية، دالة عند مستوى        : الثبات
  .  مما يدل على ثبات االستبيان٠,٠١
فى " األمهات"استبيان استطالع رأى المستهلكات     : ثانيا

عـد إضـافة    المنفـذة ب  ) قميص(مالبس األطفال 
 التراكيب النسجية

قامت الباحثتان بإعداد اسـتبيان السـتطالع رأى        
المستهلكات فى أفضل المالبس المنفـذة بعـد إضـافة          

 واشـتمل " قمـيص "التراكيب النسجية  لمالبس األطفال      
عبارات، وقد أستخدم ميزان تقـدير      ) ٨(االستبيان على 

ثنائي المستويات بحيث تعطـى اإلجابـة بـنعم علـى           
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، وكانـت   )صفر درجـة  (، وتعطى اإلجابة بال   )جةدر٢(
  .درجة) ١٦(الدرجة الكلية لالستبيان

  : صدق المحكمين: صدق االستبيان
يقصد به قدرة االستبيان على قياس مـا وضـع          

فعرض االستبيان فى صـورته األوليـة علـى          .لقياسه
 "مجموعة من أساتذة التخصص بمجال المالبس والنسيج      

، وذلك إلبداء الـرأي فـى       "١ملحق  ) محكم٩(وعددهم  
   -:محتواه، ومدى توفر النقاط التالية

صياغة العبارات، ومدى صالحيتها للحكم علـى       
المنفذة بعد إضـافة التراكيـب      " قميص"مالبس األطفال   

  . النسجية، من قبل المستهلكات
الصدق باستخدام االتساق الداخلي بين درجة كل عبارة 

  :والدرجة الكلية لالستبيان
اب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك      تم حس 

بـين  ) معامل ارتباط  بيرسون   (بحساب معامل االرتباط  
درجة كل عبارة والدرجة الكلية لالسـتبيان، والجـدول         

  :التالي يوضح ذلك
 قيم معامالت االرتباط بين درجة كـل عبـارة          :٣دولج

    ودرجة االستبيان
  الداللة  االرتباط  م
٠,٠١  ٠,٨٨٨  -١  
٠,٠١  ٠,٩٠٢  -٢ 
٠,٠٥  ٠,٦٣٨  -٣ 
٠,٠١  ٠,٧٦٣  -٤ 
٠,٠٥  ٠,٦١٥  -٥ 
٠,٠١  ٠,٧٠٧  -٦ 
٠,٠١  ٠,٨٢٧  -٧ 
٠,٠١  ٠,٩٣٨  -٨ 

يكشف الجدول السابق عـن معـامالت ارتبـاط         
مرتفعة بين العبارة والدرجة الكلية لالسـتبيان، حيـث         

، ٠,٠١( معامالت االرتباط جميعها دالة عنـد مـستوى       
الصحيح ومن ثـم يمكـن      القترابها من الواحد    ) ٠,٠٥

القول أن هناك اتساقا داخليا بين المفردات المكونة لها،         
كما أنها تقيس بالفعل ما وضعت لقياسه، مما يدل علـى       

  .صدق وتجانس محاور االستبيان
  :ثبات االستبيان

  :وتم حساب الثبات عن طريق

  Alpha Cronbach معامل الفا كرونباخ  -١
     Split-half طريقة التجزئة النصفية -٢

    قيم معامل الثبات لالستبيان:٤جدول 
معامل   

  الفا
  التجزئة النصفية

  ٠,٩١٨ –٠,٨٤٧  ٠,٨٨١  ثبات االستبيان ككل
تم حساب ثبات االستبيان بمعامل ارتبـاط ألفـا،         

 وهى قيمة ذات داللة عند مـستوى        ٠,٨٨١فكانت قيمته 
، كما تم حساب التجزئة النصفية وكانـت قيمتـه           ٠,٠١
 وهى قيمة ذات داللة عنـد مـستوى         ٠,٩١٨ -٠,٨٤٧
تمتع بدرجة عاليـة    ي، مما يشير إلى أن االستبيان       ٠,٠١

  .من الثبات
  مناقشة النتائج

آراء المحكمين فى المالبس المقترحة بعد إضافة       : أوال
  التراكيب النسجية 

، ٣،  ٢،  ١(قام المحكمين بتقييم المالبس المقترحة    
ن خـالل جانبـان     وذلك م ) ١٠،  ٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤

، الجانب الـوظيفي علـى أربعـة عناصـر        ، رئيسيان
وكانـت  ، والجانب الجمـالي علـى أربعـة عناصـر        

متوسطات تقييم المحكمين للمالبس المقترحة من حيـث        
عناصر التصميم يوجد بينها فروق دالة إحصائيا وذلـك         
الختالف آراء المحكمين والخـتالف القطـع المعـدة،         

من ، تراكيب النسجية المضافة  واختالف نوع وأماكن  ال    
  : كالتاليوالجمالي الوظيفيحيث الجانب 

  :  لفرض األولا
 التصميمات بينتوجد فروق ذات داللة إحصائية      "

 وفقـا ألراء    العشرة فـي تحقيـق الجانـب الـوظيفي        
  "المحكمين

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التبـاين         
الجانب العشرة في تحقيق    لمتوسط درجات التصميمات    

  .يوضح ذلك) ٥(جدول والمحكمين وفقا ألراء الوظيفي
كانــت ) ف(إن قيمــة) ٥(يتــضح مــن جــدول

ــد   ) ٢٧,٥٤٦( ــصائيا عن ــة إح ــة دال ــى قيم وه
  ، )٠,٠١(مستوى
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  المحكمين وفقا ألراء العشرة في تحقيق الجانب الوظيفي التصميمات تحليل التباين لمتوسط درجات :٥جدول 
 الداللة )ف(قيمة  درجات الحرية متوسط المربعات ربعاتمجموع الم الجانب الوظيفي
  ٩ ٢٤٦,٠٦٦  ٢٢١٤,٥٩٣ بين المجموعات
  دال٠,٠١  ٢٧,٥٤٦ ١٠٠ ٨,٩٣٣  ٨٩٣,٢٩١ داخل المجموعات

   ١٠٩  ٣١٠٧,٨٨٤ المجموع
مما يدل على وجود فروق بين التصميمات العشرة فـي          

رفة تحقيق الجانب الوظيفي وفقا ألراء المحكمين، ولمع      
 للمقارنات المتعـددة    LSDاتجاه الداللة تم تطبيق اختبار      
  .والجدول التالي يوضح ذلك

  : يتضح أن)١(والشكل) ٦(من الجدول
وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات العشرة        -١

، فنجد أن التصميم الثاني     ٠,٠١ عند مستوي داللة  
كان أفضل التصميمات في تحقيق الجانب الوظيفي       

 المحكمين، يليه التصميم الثـامن، ثـم        وفقا ألراء 
التصميم الخامس، ثم التصميم السابع، ثم التصميم       
العاشر، ثم التصميم الرابع، ثم التصميم األول، ثم        
التصميم السادس، ثم التصميم التاسـع، وأخيـرا        

 .      التصميم الثالث

بـين   ٠,٠٥ كما توجد فروق عند مستوي داللـة       -٢
التاسع لصالح التصميم   التصميم الثالث والتصميم    

 التاسع، كما توجد فروق عنـد مـستوي داللـة         
بين التصميم الـسادس والتـصميم التاسـع        ٠,٠٥

لصالح التصميم السادس، كما توجد فـروق عنـد     

بين التصميم السابع والتصميم     ٠,٠٥ مستوي داللة 
 .العاشر لصالح التصميم السابع

م بينما ال توجد فروق بين التصميم األول والتصمي        -٣
الرابع، كما ال توجد فروق بين التصميم الخـامس        

  .والتصميم السابع
تتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة مثـل         

، ٢٠١٢، منـى طـارق      ٢٠٠٤صافيناز سمير   (دراسة
والتي أسـفرت عـن وجـود       ) ٢٠١٢بسمة على السيد    

إحصائيا بين التصميمات فى تحقيق الجانـب  فروق دالة  
ستحداث وحدات زخرفيـه لتـزيين      الوظيفي من خالل ا   

  .أطقم األطفال فى مرحلة الطفولة المتأخرة
  :  الفرض الثاني

 التصميماتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين       "
  "المحكمين وفقا ألراء العشرة في تحقيق الجانب الجمالي

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التبـاين         
قيق الجانب  العشرة في تح   التصميماتلمتوسط درجات   

  .يوضح ذلك) ٧(جدول والمحكمين وفقا ألراء الجمالي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

المحكمين وفقا ألراء العشرة في تحقيق الجانب الوظيفي التصميمات متوسط درجات يوضح ) ١ ( شكل  
 
 
 
 
 

العشرة في تحقيق الجانب     التصميمات متوسط درجات    يوضح) ١(شكل يوضح متوسط درجات التصميمات      :١شكل  
  المحكمين وفقا ألراء الوظيفي
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  المحكمين وفقا ألراء العشرة في تحقيق الجانب الجمالي التصميمات تحليل التباين لمتوسط درجات :٧جدول 
 الداللة )ف( قيمة  درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات الجانب الجمالي
 ٩ ٢٣٣,٠٠٢ ٢٠٩٧,٠١٥ بين المجموعات
 ١٠٠ ٥,٨٣٨ ٥٨٣,٧٥٥ داخل المجموعات

  دال٠,٠١  ٣٩,٩١٤

   ١٠٩  ٢٦٨٠,٧٧٠ المجموع

 كانت) ف(إن قيمة) ٧(يتضح من جدول
وهى قيمة دالة إحصائيا عند ) ٣٩,٩١٤(

مما يدل على وجود فروق بين ، )٠,٠١(مستوى
 وفقا العشرة في تحقيق الجانب الجمالي التصميمات

معرفة اتجاه الداللة تم تطبيق ، ولالمحكمينألراء 
  . يوضح ذلك)٨(جدول  للمقارنات المتعددة LSDاختبار

  :يتضح أن) ٢(والشكل) ٨(من الجدول
وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات العشرة  -١

، فنجد أن التصميم ٠,٠١ عند مستوي داللة
السادس كان أفضل التصميمات في تحقيق الجانب 

كمين، يليه التصميم الجمالي وفقا ألراء المح
العاشر، ثم التصميم األول، ثم التصميم الرابع، ثم 
التصميم الثامن، ثم التصميم الخامس، ثم التصميم 
التاسع، ثم التصميم الثالث،  ثم التصميم الثاني، 

 .وأخيرا التصميم السابع

 بين ٠,٠٥ كما توجد فروق عند مستوي داللة -٢
ح التصميم التصميم األول والتصميم الرابع لصال

 ٠,٠٥ األول، كما توجد فروق عند مستوي داللة

بين التصميم الثاني والتصميم الخامس لصالح 
التصميم الخامس، كما توجد فروق عند مستوي 

  بين التصميم الثاني والتصميم التاسع٠,٠٥ داللة

 لصالح التصميم التاسع، كما توجد فروق عند  -٣
والتصميم  بين التصميم الثالث ٠,٠٥ مستوي داللة

الخامس لصالح التصميم الخامس، كما توجد 
 بين التصميم ٠,٠٥ فروق عند مستوي داللة

  .الثالث والتصميم التاسع لصالح التصميم التاسع
بينما ال توجد فروق بين التصميم الثاني والتصميم  -٤

الثالث، كما ال توجد فروق بين التصميم الرابع 
ين التصميم والتصميم الثامن، كما ال توجد فروق ب

  .الخامس والتصميم التاسع
تتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة مثـل         

، بـسمة علـى الـسيد       ٢٠٠٤صافيناز سمير   (دراسة  
والتي أسفرت عـن    ) ٢٠١١، حنان ماجد وهبه     ٢٠١٢

وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات فى تحقيـق         
الجانب الجمالي من خالل استحداث وحـدات زخرفيـه        

  .تزيين أطقم األطفال فى مرحلة الطفولة المتأخرةل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المحكمين وفقا ألراء العشرة في تحقيق الجانب الجمالي التصميمات متوسط درجات يوضح ) ٢ ( شكل  
 
 
 

 
  

  يوضح متوسط درجات التصميمات العشرة فى تحقيق الجانب الجمالي وفقا آلراء المحكمين: ٢شكل 
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  :  الثالثالفرض 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات       "

  "العشرة وفقا ألراء المحكمين
وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين 
لمتوسط درجات التصميمات العشرة وفقا ألراء 

  .يوضح ذلك) ٩(جدولالمحكمين و
كانت  )ف(إن قيمة) ٩(يتضح من جدول

مة دالة إحصائيا عند مستوى وهى قي) ٥١,٧٣٨(
، مما يدل على وجود فروق بين التصميمات )٠,٠١(

العشرة وفقا ألراء المحكمين، ولمعرفة اتجاه الداللة تم 
 )١٠(وجدول للمقارنات المتعددة LSDتطبيق اختبار 

  :يوضح ذلك
  :يتضح أن) ٣(والشكل ) ١٠(من الجدول 

ة وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات العشر -١
، فنجد أن التصميم الثامن ٠,٠١ عند مستوي داللة

كان أفضل التصميمات العشرة وفقا ألراء 
المحكمين، يليه التصميم العاشر، ثم التصميم 

الثاني، ثم التصميم السادس، ثم التصميم األول، ثم 
التصميم الخامس، ثم التصميم الرابع، ثم التصميم 

تصميم السابع، ثم التصميم التاسع، وأخيرا ال
 .الثالث

 بين ٠,٠٥ كما توجد فروق عند مستوي داللة -٢
التصميم األول والتصميم الرابع لصالح التصميم 

 ٠,٠٥ األول، كما توجد فروق عند مستوي داللة
بين التصميم الرابع والتصميم الخامس لصالح 

  .التصميم الخامس
بينما ال توجد فروق بين التصميم األول والتصميم  -٣

 توجد فروق بين التصميم الثاني الخامس، كما ال
والتصميم السادس، كما ال توجد فروق بين 

  .التصميم الثامن والتصميم العاشر
تتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة مثـل   

والتي أسـفرت عـن     ) ٢٠١٢بسمة على السيد    (دراسة  
وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات المنفذة طبقا        

  .لجانبين الجمالي والوظيفيآلراء المحكمين ل
 تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات العشرة وفقا ألراء المحكمين : ٩جدول 

)ف(قيمة  درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات المجموع  الداللة 
 ٩ ٣٦٦,٣٠٣ ٣٢٩٦,٧٢٩بين المجموعات
  دال٠,٠١ ٥١,٧٣٨ ١٠٠ ٧,٠٨٠ ٧٠٧,٩٩٤داخل المجموعات

   ١٠٩  ٤٠٠٤,٧٢٣لمجموعا
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

يوضح متوسط درجات التصميمات العشرة وفقا ألراء المحكمين ) ٣( شكل   
 
 
 
 
 

  يوضح متوسط درجات التصميمات العشرة وفقا آلراء المحكمين:٣شكل 
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آراء المستهلكات األمهات فى  المالبس المنفـذة        : ثانيا
   التراكيب النسجية بعد إضافة

للتحقق من ان المالبس المقترحة تلقى قبوال بـين         
 للتعـرف   اسـتبيان قامت الباحثتان بإعداد    ، المستهلكات

وبعد تطبيقه على عينة قوامهـا خمـسة        ، على آرائهن 
 .وثالثون مفردة

  :  الفرض الرابع
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات       "

 "لكاتالعشرة وفقا ألراء المسته

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التبـاين         
لمتوسط درجـات التـصميمات العـشرة وفقـا ألراء          

  . يوضح ذلك)١١(وجدولالمستهلكات 
كانـت  ) ف(إن قيمـة  ) ١١(يتضح مـن جـدول    

وهى قيمة دالة إحـصائيا عنـد مـستوى         ) ٤٤,٩٣٢(
، مما يدل على وجود فروق بين التـصميمات         )٠,٠١(

 المستهلكات، ولمعرفة اتجاه الداللـة      العشرة وفقا ألراء  
 )١٢(جدول للمقارنات المتعددة و   LSDتم تطبيق اختبار    

  .يوضح ذلك
  :يتضح أن) ٤(والشكل ) ١٢(من الجدول

وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات العشرة  -١
، فنجد أن التصميم الرابع ٠,٠١ عند مستوي داللة

كان أفضل التصميمات العشرة وفقا ألراء 
مستهلكات، يليه التصميم الثامن، ثم التصميم ال

السابع، ثم التصميم العاشر، ثم التصميم األول، ثم 
التصميم الخامس، ثم التصميم السادس، ثم 
التصميم الثالث، ثم التصميم التاسع، وأخيرا 

  .التصميم الثاني
 بين ٠,٠٥ كما توجد فروق عند مستوي داللة -٢

صالح التصميم التصميم األول والتصميم السابع ل
 ٠,٠٥ السابع، كما توجد فروق عند مستوي داللة

بين التصميم الثاني والتصميم التاسع لصالح 
التصميم التاسع، كما توجد فروق عند مستوي 

 بين التصميم السابع والتصميم العاشر ٠,٠٥ داللة
 .لصالح التصميم السابع

بينما ال توجد فروق بين التصميم األول والتصميم  -٣
ر، كما ال توجد فروق بين التصميم الثالث العاش

والتصميم الخامس، كما ال توجد فروق بين 
التصميم الثالث والتصميم السادس، كما ال توجد 

  .فروق بين التصميم الخامس والتصميم السادس
   تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات العشرة وفقا ألراء المستهلكات:١١جدول 

 الداللة )ف(قيمة  درجات الحرية متوسط المربعات لمربعاتمجموع ا المستهلكات
 ٩ ٦٧٥,١٢٤ ٦٠٧٦,١١٢ بين المجموعات
  دال٠,٠١  ٤٤,٩٣٢ ٣٤٠ ١٥,٠٢٦ ٥١٠٨,٧٠٠ داخل المجموعات

   ٣٤٩  ١١١٨٤,٨١٢ المجموع

 
  كات يوضح متوسط درجات التصميمات العشرة وفقا ألراء المستهل:٤شكل 
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تتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة مثل        
والتي أسـفرت   ) ٢٠١٤عادل هنداوي وآخرون    (دراسة

عن وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات المنفـذة         
من حيث مالئمتها لإلنتاج والتنفيذ وخطـوط الموضـة         

  .وفقا آلراء المستهلك
  -: توصل إليها البحثأهم النتائج التي

إعداد التراكيب النسجية تثري الجانـب الجمـالي         -١
 . للتصميم

إعداد التراكيب النسجية تثري الجانب الـوظيفي        -٢
 . للتصميم

التراكيب النسجية تعمل على إعطاء تـصميمات        -٣
 .غير مسبوقة فى مجال مالبس الطفل

العمل النسجي يساعد تصميم الملبس فى حل كثير         -٤
 مفـردات   – توزيع األلوان  –يةاألرض(من مشاكل   

 . للتسويقمما يثري القطعة الملبسية) التصميم

التراكيب النسجية تـساعد علـى إيجـاد حلـول           -٥
 .زخرفيه من خالل توزيع العينات على التصميم

  توصيات البحث
محاولة الربط بـين البحـوث العلميـة        ضرورة   -١

  . ومجال صناعة مالبس الطفل
الطفل بعيـدا   اقتراح طرق جديدة لزخرفة مالبس       -٢

 .عن استيراد زخارف من الخارج

محاولة استغالل التراكيب النسجية فـى زخرفـة         -٣
 .منتجات ملبسية أخرى

تشجيع الصناعات اليدوية عن طريق فتح الورش        -٤
 . الملحقة بمصانع المالبس الجاهزة

  المراجع
تصميم مجموعة مبتكـرة    "  )٢٠٠٣ ( محمد شوقيالفت  

            لعمريـة مـن     للمرحلـة ا   المـصري  الطفل   ألزياء
تساير اتجاهات الموضة العالمية لـصيف      ) ١٢-٦(

 ، كلية الفنـون التطبيقيـة     ، رسالة ماجستير  ،٢٠٠٣
 .جامعة حلوان

دراسـات فـى    ) "٢٠٠٥(أنصاف نصر وكوثر الزغبي   
 .، القاهرة٥، دار الفكر العربي، ط "النسيج

 بعـض   تأثيرات من   اإلفادة) "٢٠١٢(بسمة على السيد    
 المـشغولة النـسجية     إثراء النسجية فى    التراكيب
 كلية  ، التربية الفنية  قسم ،رسالة ماجستير " اليدوية

 . التربية النوعية، جامعة المنصورة

علم نفـس النمـو     ) "٢٠٠٥(حامد عبد السالم زهران     
 . القاهرة، عالم الكتب،٦ ط،والطفولة والمراهقة

 المبـارد المظللـة     أسلوب ")٢٠١١(حنان ماجد وهبى  
 إلثراء المشغوالت النسجية اليدويـة فـى        كمدخل

كليـة  . ، رسالة ماجـستير،   ٢٠١١" التربية الفنية 
 . جامعة حلوان، التربية الفنية

 المشغولة النـسجية    تأثير): "٢٠١٢(زينب حمدى حسن  
 كلية التربيـة    ،دكتوراه" على جودة الحياة للمسنين   

 . اإلسكندرية جامعة ،النوعية

الهيئـة  " كريـة مـصطلحات ف  ) "١٩٩٧(سامي خـشبه  
 . القاهرة،المصرية العامة للكتاب

النسجيات ) "٢٠٠٦(سامية أحمد الشيخ، حنان العمودي    
  ١ ط   ،مكتبـة الرشـد    ،"اليدوية وتصميم المالبس  
 .المملكة العربية السعودية

، سـيكولوجية نمـو الطفـل     ) ١٩٩٩(سهير كامل احمد  
  .اإلسكندرية ، للكتاباإلسكندريةمركز 

اسـتحداث وحـدات    ) "٢٠٠٤.(صافيناز سمير محمـد   
 التطريـز   بأسـاليب  معاصرة وتطبيقهـا     زخرفيه

"  جماليات مالبـس الطفـل     إلثراءوالطباعة معا   
  .المنزلي االقتصادكلية . ماجستير، جامعة المنوفية

استلهام الزخـارف    ")٢٠١٤ (وآخرون، هنداويعادل  
ز يدوية لمالبـس    العضوية لتصميم وحدات تطري   

، المـؤتمر   " ومالبس الـسهرة للـسيدات     األطفال
 كليـة   ،مايو٥،٧ المنزلي، لالقتصاد   الثاني الدولي

 .  حلوانالمنزلي،االقتصاد 

 تكنولوجيا النسيج   إلىمدخل   )١٩٩٠ (عبد الرافع كامل  
  .القاهرة، دار المعارف، والتابسترى

 األطفـال  سيكولوجية مالبـس     )٢٠٠٢ (علية عابدين 
 العربي، دار الفكر    األولى، الطبعة   ،ق تنفيذها وطر

 .٢٠٠٢ ،القاهرة
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، دار  "مقدمة فى علم النسيج    ")٢٠٠٥(على السيد زلط    
 . اإلسالم للطباعة والنشر، المنصورة

، "األلياف والتراكيب النسجية  ") ٢٠٠٧(على السيد زلط    
 . دار السالم للطباعة والنشر، المنصورة

 األزيـاء  تصميم   )١٩٩٢(شكرينجوى  ، كفاية سليمان 
 العربـي،  دار الفكـر     ،والتشكيل على المانيكـان   

  .القاهرة
منـشاة  " الخامات النسجية  ")١٩٩٨(محمد أحمد سلطان    

 .اإلسكندريةالمعارف، 

تصميمات زخرفية مبتكرة   ") ٢٠١٢( .مني طارق حامد  
ا على  مستوحاة من الفن اإلسالمي وأساليب تنفيذه     

. دكتوراه، جامعـة المنـصورة    " مالبس األطفال 
 .قسم االقتصاد المنزلي. كلیة التربیة النوعیة

استحداث  ")٢٠١١(مها على الشيمي، حسن حسن طه       
 التراكيب النسجية   أساس على   زخرفيهتصميمات  

 مادتي التصميم والنسيج لطـالب      إلثراءالبسيطة  
عية، عـدد   مجلة بحوث التربية النو   " التربية الفنية 

 جامعــة ، الجــزء الثــاني٢٠١١ أكتــوبر ،٢٣
  .المنصورة

النظم البنائية ألشكال    ")٢٠٠٢(نحمده خليفه عبد المنعم     
مالمس مختارات الالفقاريات البحريـة كمـدخل       

رسـالة  " تجريبي البتكار مشغوالت فنية معاصرة    
 جامعة  ، كلية التربية الفني   ، غير منشورة  دكتوراه
 . حلوان

الـدليل اإلرشـادي    ) "٢٠١٥( على قطان  وليد بن محمد  
، "لبدائل الخامات واألدوات لمقرر التربية الفنيـة      

  .جامعة جدة، السعودية
J.Gordon Cook (2005) Hand book of Textile Fiber, 

Wood head Publishing LTD, Cambridge 
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John Gillow & Brayn sentence (1999) World textile, 
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K.Green wood (2004) "Wearing: Control of Fabric 
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Using of the Potential Possibilities of Textile Structures Aims at 
Increasing the Aesthetic and the Functional Aspects of in the 
Field of Child's Clothes in the late Stages of The Childhood  

Wessam M. Abdel-Maougod, Omima R. Abdel-Rahman 
Clothing and Textiles, Home of Economics Division, Faculty of Specific Education, Minia University 

    ABSTRACT 
This research aims to study the various and the different effects, which resulting from the textile 

installation, and the possibility of using it for children's clothe, and taking benefit of the different textile 
installation to add the aesthetic values and functional values for children's clothing(shirt). 

It has been used the descriptive approach and the experimental approach through the terms of the 
descriptive approach to study the different of textile installation & its methods of implementation, and making 
a survey on opinions of specialists and consumers the proposed clothing after adding the textile installation. 

In addition, it has been used the Experimental approach in the application of an experience for the 
research, it has been implemented it through using some of the textile samples, beside their textile 
components, then installing such these component son children's clothes such as  (Shirt) through making 
handmade knitting stitches. 

Moreover, research tools included a questionnaire to assess children's clothing after the addition of 
samples of the proposed textile combinations ,and questionnaire for opinion poll about consumers' usage such 
as (mothers) as for children's clothing after the addition of textile installation. 

 
successfully achieved research hypotheses, which are the following:- 
1- The First Hypotheses:- 

"There are statistical significant differences between the ten designs to achieve the functional aspect 
according to the opinions of the arbitrators". 
2- The Second Hypotheses:- 

"There are statistical significant differences between the ten designs to achieve the aesthetic aspect 
according to opinions of the arbitrators". 
3- The Third Hypotheses:- 

"There are statistical significant differences between the ten designs according to opinions of the 
arbitrators" 
4- The Forth Hypotheses:- 

"There are statistical significant differences between the ten designs according to opinions of the 
consumers" 
The research has the following results:- 
1- Achieving the functional aspect according to the statistical analysis of questionnaire's results. 
2- Achieving the functional aspect according to the aesthetic analysis of questionnaire's results. 
3- A suitability between the produced pieces in accordance with opinions of the arbitrators of the 

questionnaire's results. 
4- A suitability between the produced pieces in accordance with opinions of the consumers of the 

questionnaire's results.   
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  لحقاتلما
  :١ ملحق

  لتراكيب النسجيةالمقترحة بعد إضافة ا" قميص"استبيان لتقييم مالبس األطفال 
  

  ...............:التخصص :    .....................                                         السيدة األستاذ  الدكتور
  : ...............الجامعة :  ..................                        القسم :...............                          الكليه

  ،،،،،بعد التحيه 
استخدام اإلمكانات التـشكيلية للتراكيـب   ( بإجراء بحث تحت عنوان)  أميمة رءوف -وسام مصطفى( تقوم الباحثتان

  )النسجية لرفع الجانب الجمالي والوظيفي لمالبس الطفل بمرحلة الطفولة المتأخرة
يمها، والتكرم بإبداء الرأي في النقاط التاليـة        نرغب من سيادتكم التفضل بمعاونتنا باإلطالع على أدوات الدراسة لتقي         

  .في المكان الذي يمثل إجابتك  ( √)من خالل وضع عالمة 
 مالحظات ال أوافق أوافق الي حد ما أوافق البنود م
      مالئمة االستبيان لمحاور التقييم  ١
     شمول االستبيان لبنود التقييم ٢
      دقة صياغة عبارات االستبيان ٣
      صالحية االستبيان للتطبيق  ٤

  ...                   وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
  المقترحة بعد إضافة التراكيب النسجية " قميص "استبيان لتقييم مالبس األطفال 

  غير موافق  موافق إلى حد ما  موافق  العبارة  م
        الجانب الوظيفي : األولالمحور 

        يب النسجية قيمة وظيفية للقميصتحقق التراك  ١
        توافق التراكيب النسجية المضافة مع الخامة المستخدمة للقميص  ٢
        يتحقق التكامل بين الغرض الوظيفي والجمالي للزخارف المقترحة  ٣
        يحقق المنتج المزخرف بإضافات التراكيب النسجية سهولة فى االستعمال  ٤

        لجماليالجانب ا : الثانيالمحور 
        تحقق اإلضافات بالتراكيب النسجية فكرة مبتكرة  ١
        تضيف الزخارف بالتراكيب النسجية قيمة جمالية لقميص الطفل  ٢
        يساير المنتج المنفذ خطوط الموضة  ٣
        يتوافق التكوين البنائي للزخارف مع خطوط التصميم للقميص  ٤
 

  :٢ ملحق
  استبيان تقييم المستهلكات

  
  ............... :التخصص :    .....................                                                 ة األستاذ  الدكتور-لسيدا

  : ...............الجامعة :  ..................                                   القسم  :...............                        الكليه
  ،،،،،بعد التحيه 
اسـتخدام اإلمكانـات التـشكيلية    ( بإجراء بحث تحت عنـوان )  أميمة رءوف -وسام مصطفى( تقوم الباحثتان

  )للتراكيب النسجية لرفع الجانب الجمالي والوظيفي لمالبس الطفل بمرحلة الطفولة المتأخرة
قييمها، والتكرم بإبداء الرأي في النقـاط       نرغب من سيادتكم التفضل بمعاونتنا باإلطالع على أدوات الدراسة لت         

  .في المكان الذي يمثل إجابتك  ( √)التالية من خالل وضع عالمة
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 مالحظات ال أوافق أوافق الي حد ما أوافق البنود م
      مالئمة االستبيان لمحاور التقييم ١
     شمول االستبيان لبنود التقييم ٢
      دقة صياغة عبارات االستبيان ٣
      صالحية االستبيان للتطبيق ٤

  ...                   وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
  

  استمارة تقييم المستهلكات
  ال  نعم  العبارة  م
      هل تتناسب اإلضافات على القميص مع الغرض الوظيفي له ؟  ١
      هل تتناسب اإلضافات على القميص مع الغرض الجمالي له ؟  ٢
       توزيع اإلضافات بشكل يتناسب مع الشكل العام للقميص ؟هل تم  ٣
      هل تم تثبيت اإلضافات بطريقة جيدة على القميص ؟  ٤
       ؟ النسجية على القميص بشكل جيدإلضافاتل تقنيات التهذيبهل تتوافر   ٥
      هل تتوافق أبعاد اإلضافات بالنسبة ألبعاد للقميص ؟  ٦
      يص بعد اإلضافات خطوط الموضة ؟هل يساير الشكل العام للقم  ٧
      سنوات ؟) ١١-٩(هل تساهم اإلضافات بالتراكيب النسجية فى تلبية احتياجات الطفل للمرحلة العمرية   ٨

  
 أسماء المحكمين: ٣ملحق 
  الوظيفة  االسم  م
   جامعة حلوان– كلية االقتصاد المنزلي–رئيس قسم المالبس والنسيج   حاتم الرفاعي/ د.أ  ١
   جامعة المنوفية– المنزلي كلية االقتصاد – مساعد المالبس والنسيج أستاذ  مدحت محمد محمود مرسى/ د.م.ا  ٢
  عين شمس جامعة –التربية النوعية كلية – مساعد المالبس والنسيجأستاذ  هبه عاصم الدسوقي/ د.م.ا  ٣
  حلوان جامعة –لمنزليا كلية االقتصاد – مساعد المالبس والنسيج أستاذ  وسام إبراهيم/ د.م.ا  ٤
 – كلية التربية النوعيـة  –المنزلي مساعد المالبس والنسيج بقسم االقتصاد    أستاذ  سوزان على عبد الحميد/ د.م.ا  ٥

  جامعة الفيوم
 جامعة  – كلية التربية النوعية   –المنزليمدرس المالبس والنسيج بقسم االقتصاد        الحسينيكريمة احمد / د  ٦

  الواديجنوب 
   جامعة المنوفية– المنزلي كلية االقتصاد –مدرس المالبس والنسيج   وح احمد مبروكممد/ د  ٧
 جامعة  – كلية التربية النوعية   –المنزليمدرس المالبس والنسيج بقسم االقتصاد        هدى خضرى/ د  ٨

  الواديجنوب 
   جامعة المنيا– كلية التربية الفنية - مدرس   عمرو محمد عبد السالم/ د  ٩

 

 

  
 

 


