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 استحداث بعض التأثيرات الطباعية إلثراء مالبس الطفل
 رشا عباس محمد متولي الجوهري

 بكلية التربيه النوعية -قسم االقتصاد المنزلي -النسيج والمالبستخصص 

 03/6/1326:تاريخ القبول                                03/5/1326 تاريخ التسليم:

 الملخص
الفنددوا المتعددددط الةددرا وا سدداليب وتعددرا ب ننددا عبددارط عددا عمليددة صددباعة مومددوعية لمسددا ا  معينددة مددا  يعددد  ددا ةباعددة المنسددو ا  مددا 

ت وتتميدددز سدددتخدام لدددوا وا دددد  و م موعدددة  لدددواات وةدددرا مختلفدددة لت  يدددا  لددد  ال دددر الخامدددة لت دددك   يمدددا بينندددا تصدددميما  ورسدددوما  مختلفدددة با
يا كمدا  نندا تعدد  سدلوبا متميدزا ومنفدردا  دي همكاناتده الت دكيلية ولد ا تعمد  علد  تنميدة ال دس الفندي الةباعة اليدوية بالسدنولة  دي ا داو وقلدة التكدال

 .والت وا ال مالي
لدد ا  مددتم الب ددل ال ددالي بتوايددا بعدد  الخامددا  التددي تصددلا كممانعددا  ت دد  ال ددابلوا لل صددو  علدد  تدد ةيرا  ةباعيددة لنددا قدديم  نيددة  ديدددط  

 .إلةراو مالبس الةف 
ت وتمدد  معال ددة النتدددا ج ا  المالبددس والنسددديج( م كدددم  ددي م دد51 ونلددده وتددم عرمددنم علدد  السدددادط الم كمدديا وعددددمم   51نفيدد   يددل تددم ت 
ت 5ت و صدو  ال ونلدة   الةباعيدة  دي هةدراو  دونال  الةفد  ت والتي تتلخص  دي صدال ية الخامدا  والتد ةيرا صا يًا للوصو  هل  نتا ج الدراسةه 
 .التفاا  راو الم كميا %511عل  نسبه  (51ت 51ت 7ت 6

 الكلمات الدليلية: التأثيرات الطباعية- مالبس الطفل.

 المقدمة والمشكلة البحثية
ةانويددددا  اا االمتمددددام بمالبددددس ا ةفددددا  ال يعتبددددر  ددددي ا

ت والا كدد  وا دددد مندددا ي دددب اا ولكندده مدددا ا مدددور ال يويدددة
يرى  ةفاله ومم يرتدوا مالبدس  ني دة و ميلدة تاندرمم  د  

 .صورط   م 
ل ل   صبا االمتمام بمالبس ا ةفا  وخةوةنا 
وتصميماتنا مةلب مام و يوي وعلما مدروسا يتم ما 
خالله ا بع ا تيا ا  الةف  و  ا لمتةلبا  ك  مر لة 

 .(3152 ت  ميرط عبداهللما مرا   نمو الةف 
وقددددد  ايدددد  مر لددددة الةفولددددة بالعديددددد مددددا الدراسددددا  

بسددددبب تخصصددددا   والب ددددول  ددددي  ددددت  م دددداال  ال يدددداط
البا ةيات وما بيا   وا الةف  ا ساسية ال صدو  علد  
منتج ملبس  يلب  ا تيا اته ويعن  بمتةلباتهت  مدا خدال  

ة تدددده بنفسدددده الملددددبس تت ددددك  مالمددددا  خصدددديته ويكتسددددب 
مددام بمالبددس الةفدد  مددا  يددل ت لدد ل   صددبا االمتوقدراتدده

خاماتندددا مةلبدددا مامدددا وعلمدددا مدروسدددا  – لوانندددا –تصدددميمنا
 تيدددداط ا ةفددددا  لمتةلبددددا  كدددد  يددددتم مددددا خاللدددده ه ددددبا  ا

 .ما مرا   النمو مر لة
 يدل اا تصدميم مالبدس ا ةفددا  ي دم  ةالةدة  وانددب 

نددددداي تصدددددميم وايفددددديت ترتدددددب كالتدددددالي علددددد   سدددددب  مميت
 .ت وتصميم زخر يوتصميم بنا ي

وما الخصا ص الوا ب مراعاتنا عند اختيدار مالبدس 
هدخددا  وسددا   الزخر ددة  ا ةفددا  زخر ددة المالبددس  يددل ها

 ي المالبس يخلا  ةدر  ميد  و د ابا مةد  اسدتخدام ال درز 
 والركامددة الزخر يددة بدد لواا زاميددة مناسددبة واسددتخدام الدددانتيال

 .(3113 توعيرما  عليه عابديا
للمالبدس وتخلدا  ةدرا  مديال وما وسا   الزخر ة  يما 
 .و  ابا ةرا الةباعة المختلفة

مددددا الفندددددوا المتعدددددددط  ويعددددد  دددددا ةباعددددة المنسدددددو ا 
الةرا وا سداليب وتعدرا ب نندا عبدارط عدا عمليدة صدباعة 
مومددوعية لمسددا ا  معينددة مددا الخامددة لت ددك   يمددا بيننددا 

سدددددتخدام لدددددوا وا دددددد  و تصدددددميما  ورسدددددوما  مختلفدددددة با
 ال ر . ت وةرا مختلفة لت  يا  ل م موعة  لواا

 -يوتتلخص ةرا الةباعة اليدوية  ي اآلتي
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 .رالرسم المبا  .5
 .الةباعة باالستنس  .3
 .الةباعة باستخدام ال ابلونا  .2
 .الةباعة بال والب الخ بية .1
  علدددد  زلددددةت. الةباعدددة باسددددتخدام ال ددددمع  الباتيدددد ( .1

 (.3152 من  ةارا صفاو صبريت
وتتميدددددز الةباعدددددة اليدويدددددة بالسدددددنولة  دددددي ا داو وقلدددددة 
التكداليا كمددا  ننددا تعددد  سدلوبا متميددزا ومنفددردا  ددي همكاناتدده 

 يلية ولدددد ا تعمدددد  علدددد  تنميددددة ال ددددس الفنددددي والتدددد واالت ددددك
 ال مال .

وميددداا الةباعددة اليدويددة مددا الميدداديا التةبي يددة التدددي 
يدددبت ب يدددل تتعددددد تعتمدددد ب دددك   ساسدددي علددد  مبدددد  الت ر 

ت وتتميدددز كددد  منندددا بت نيدددة خاصدددة و  دددا الةدددرا وا سددداليب
للخامددا  وا دوا  المسددتخدمة  يدده وتنددو  ةددرا ا داو  ددي 

ومننا ةري ة الةباعة بال ا ة ال ريرية التدي تعدد  الةباعة
ت ومدددا  ندددة الوقددد مدددا الةدددرا اليدويدددة واآلليدددة  دددي نفدددس 

ت   ددددددد  راد تةددددددوير لةري ددددددة الةباعددددددة باالستنسدددددد   خددددددرى
اليابدددانيوا  ا يددددخلوا بعددد  الت سدددينا  واإلمدددا ا  علددد  
قالب االستنس  ليعيش مده ةويلدة دوا  ا يتعدر  للتلدا 

زاو و واصددد  الدددربة تعتبدددر مدددعيفة والتمدددزا خاصدددة  ا   ددد
علدددد  االستنسدددد  ومددددع التكددددرار  ددددي الةباعددددة ال اددددوا  ا 
ا لدواا تخدرط مدا ال ريدر بدقده عاليدة ومنتامدة مدا خددال  

ى هل  هنتداط  كةدر المساما  المو ودط عل  ال رير مما  د
 (.3151 تدقة  مد   مرس 

وما ةرا الةباعة  يما الةباعدة بالبصدمة  ندي   دد 
اعة البارزط التي تعتمد علد  سدة يا مختلفدي  ساليب الةب

 ورقددددة  المسددددتوى و لدددد  بدددداا يددددتم ت بيددددر المسددددتوى العلددددوي
 ددد ر( بمددداده لز دددة ال دددوام ةدددم يدددتم المددد ة علددد  المسدددتوى 
السددفل   خامددة الددورا( وت صدد  علدد   ةددر م لددوب لةبيعددة 

 .السةا الم بر
ومدددا  مدددم ال دددروة التدددي ي دددب  ا نراعيندددا عندددد ال يدددام 

ر للبصددددمة مددددو  ا نراعدددد  االخددددتالا  ددددي بعمليددددة الت بيدددد
مسدددددتويا  البصدددددمة والبدددددد مدددددا الت كدددددد  ا السدددددةا المدددددراد 
ةباعتددددده مةبددددد   يددددددا و لددددد  لمندددددع اى ت دددددوه قدددددد ي ددددددل 

للتصميم و يما البد عند ال يام بالم ة علد  البصدمة  ا 
يدددتم المددد ة بصدددورط ونسدددب متسددداوية  تددد  يكدددوا توزيدددع 

 خددددد    اللدددددوا متسددددداويا  دددددي  ميدددددع التصدددددميم وبعدددددد  لددددد 
 .(3153ت لةباعة تت دم وتتةور مروط السعيد ساليب ا

و ددد  الب دددل ال دددالي تدددم الددددمج بددديا  سدددلوب البصدددمة 
و سلوب ال دابلوا مدع اسدتبدا  الةدالو المدانع لنفدا  الملدوا 
لل ددابلوا بالخامددا  والةيددا  المددراد ال صددو  علدد   ددكلنا 

 اى  ممانعا  ت   ال ابلوا(.
لمنسددو ا  مددا  مددم ويعددد الت ريددب  ددي م ددا  ةباعددة ا

ت ويدددددد تي ورا  التددددددي ت  ددددددا  مددددددداا مدددددد ا الم ددددددا المددددددر 
و  يتعلددددددا بت  يددددددا  وانددددددب ي ا ي ات ددددددامياالت ريددددددب  دددددد

 دددددد ت والةددددداني يتعلدددددا ب واندددددب ت نيدددددة وال عنددددد   ابتكاريدددددة
ت ه  ال يت  دددددا ال اندددددب ال دددددانبيا  دددددي بنددددداو العمددددد  الفندددددي

ة ت كما  ا ال قيمدوا الت كم  ي الت نيا  الالزمة ال مالي
لل واندددددب الت نيدددددة دوا قددددددرتنا علددددد  ت  يدددددا قددددديم  ماليدددددة 

 (.3115ت خاصة  عفاا   مد عمراا
ومندددا  مصددددادر  و منددددابع   كدددار التصددددميم الةبدددداع  
يسددددتعيا بنددددا الفندددداا لكددددي يبتكددددر ويصددددي    ددددكاال و لوانددددا 
وو دددددا  وعناصددددر  ددددي  ددددك  تصددددميم يصددددلا  عددددرا  
ووادددددا ا واسدددددتخداما  متعدددددددط ومندددددا  مصدددددادر ر يسدددددية 

التصددميم الةبدداع  ومنندداي الةبيعددةت الفنددوا لمنددابع   كددار 
ت ال مدددارا ت رسدددوم ا ةفدددا   دعددداو منصدددور تاإلسدددالمية
3116). 

ر ومدددا مندددا  ددداو   كدددره الب دددل ال دددالي  دددي االسدددتةما
 الممانعدددددا ( ت ددددد   واالسدددددتفادط مدددددا الخامدددددا  والةيدددددا 

ال ابلوا وةباعة البصمة والتي يمكا ما خاللنا نتوصد  
  ةباعيدددددة تر دددددع ال يمدددددة ال ماليدددددة والوايفيدددددة هلددددد  تددددد ةيرا

 .لمالبس الةف 
 وما منا يمكا ت ديد م كلة الب ل  ي التساؤال  التاليةي

مددددددا همكانيددددددة اسددددددتخدام ةري ددددددة مبسددددددةة وبتكدددددداليا  .5
 منخفمة  ي الةباعة لتعة  ت ةيرا   مالية؟

 
ما همكانية ال صو  علد  تد ةيرا  متنوعدة باسدتخدام  .3

  ابلوا؟ سلوب الممانعا  ت   ال
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مددددددددا همكانيددددددددة االسددددددددتفادط مددددددددا الخامددددددددا    سددددددددلوب  .2
 دي ر ددع ال يمدة ال ماليددة  ال ددابلوا الممانعدا ( ت د 
  لمالبس الةف ؟

 أهداف البحث
توايددددا بعدددد  الخامددددا  التددددي تصددددلا كممانعددددا   .5

 ت   ال ابلوا.
الةباعيدددددة  ددددد  عمددددد  قددددديم  نيدددددة  توايدددددا التددددد ةيرا  .3

 . ديدط
ت ددددددة مددددددا االسددددددتفادط مددددددا التدددددد ةيرا  الةباعيددددددة النا .2

 .الممانعا  ت   ال ابلوا  ي هةراو مالبس الةف 
 أهمية البحث

 -يتر ع  ممية الب ل هل 
هل او الموو عل    دد  سداليب الةباعدة  الممانعدا   .5

 الةباعة بالبصمة(. –ت   ال ابلوا
االستفادط ما ال يم ال مالية للخاما  المستخدمة  ي  .3

 ه دال الت ةيرا  إلةراو مالبس الةف .
التصددددميم الزخر دددد  لمالبددددس ا ةفددددا  المنفدددد ط هةددددراو  .2

 .باستخدام  سلوب الممانعا  ت   ال ابلوا
 فروض البحث

ت  ددددا ال ددددونال  المنفدددد ط مددددا اسددددت دال التدددد ةيرا   .5
الةباعيددة إلةددراو مالبددس الةفدد   در ددة قبددو  ون ددا  
 ددددي مددددوو ت يدددديم المسددددتخدم المتخصصدددديا للم ددددور 

 .(ا و  ما م اور الت ييم  ا سلوب المستخدم
ت  ددا ال دددونال  المنفددد ط مددا  اسدددت دال  التددد ةيرا   .3

الةباعيددة إلةددراو مالبددس الةفدد  در ددة قبددو  ون ددا  
 دددي مدددوو ت يددديم المتخصصددديا للم دددور الةددداني مدددا 

 .م اور الت ييم  ال انب الوايفي(
ت  دددا ال دددونال  المنفددد ط مدددا اسدددت دال  التددد ةيرا   .2

الةباعيددة إلةددراو مالبددس الةفدد   در ددة قبددو  ون ددا  
مدددوو ت يددديم المتخصصددديا للم دددور الةالدددل مدددا  دددي 

 .م اور الت ييم  ال انب ال مالي(
ت  دددا ال دددونال  المنفددد ط مدددا اسدددت دال  التددد ةيرا   .1

الةباعيددة إلةددراو مالبددس الةفدد  در ددة قبددو  ون ددا  
 دددي مدددوو ت يددديم المتخصصددديا للم دددور الرابدددع مدددا 

 .م اور الت ييم  ال انب التسوي ي(
سدددت دال  التددد ةيرا  ت  دددا ال دددونال  المنفددد ط مدددا ا .1

الةباعيددة إلةددراو مالبددس الةفدد  در ددة قبددو  ون ددا  
 ددددددي مددددددوو ت يدددددديم المتخصصدددددديا لم دددددداور الت يدددددديم 

 . كك (
بدددديا  1011يو ددددد  ددددرا دا  ه صددددا يا عنددددد مسددددتوي  .6

متوسدددددةا  م ددددداور ت يددددديم ال دددددونال  المنفددددد ط مدددددا  
التدد ةيرا  الةباعيددة إلةددراو مالبددس الةفدد   ددي مددوو 

 .ت ييما  الم كميا
بدددديا  1011 ددددرا دا  ه صددددا يا عنددددد مسددددتوي يو ددددد  .7

متوسددةا  ت يددديم الم كمدديا  لل دددونال  المنفدد ط مدددا 
 52التدددددد ةيرا  الةباعيدددددددة إلةدددددددراو مالبدددددددس الةفددددددد   

  ونلة(.
 منهج البحث

اتبع الب ل المننج الوصفي الت ريبي لت  يا 
 ا مداا الب ةية.

 :مصطلحات البحث
 Clothesالمالبس:  .2

يتعلددددا بالكسدددداو كمصددددةلا عددددام يةلددددا علدددد  كدددد  مددددا 
 .(5997ت و نوا استخدامه  لةيفه م مد بار 

 Childrenاألطفال:  .1
مددي مر لددة مددا قبدد  المدرسددة وتمتددد مددا ننايددة الرمددا  
 ت  دخو  المدرسدة ويفمد  الدبع  اسدم مر لدة الةفولدة 
المبكرط عل  اسم ما قب  المدرسة ه  تست ب  دور ال مانة 

 تسددددام عبددددد اهلليا سددددا الةالةددددة والسادسددددة ت ريبددددا  ابتمددددا بدددد
3152). 

كمدا يعدرا ه را يدا مدي المر لددة مدابيا ةدالل و قد  مددا 
 .س  سنوا 

 Printingالطباعة:  .0
صددباعة مومددوعية  يددل يددتم ن دد  الرسددم  و التصددميم 

باسدددتخدام  هلددد  سدددةا الخامدددة ب يدددل ت خددد  ومدددعا م دددددا
ت ب يددددل يب دددد  م صددددورا  ددددي وسددددية مناسددددب لن دددد  اللددددوا

 هلدد  عيرمددا   دعدداو  ددال تالموامدع المةلوبددة وال يتعددداما 
3151). 
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الن و ددددددددا  السدددددددددة ية  و زخر ددددددددة سدددددددددةو  ا قم دددددددددة 
باسددتخدام  لددواا عيددر قابلددة للدد وباا  ددي المدداو  و صددب ا  

 تنددددددا  تكراريددددددة منتامددددددة  مددددددروط السددددددعيدةابتددددددة  ددددددي تكوي
3153.) 

ي هنندددا ت نيدددة لتلدددويا وزخر دددة سدددةا التعريدددا اإل را دددي
باسدددتخدام  ال مددداش بلدددوا تخدددر يختلدددا عدددا لونددده ا صدددلي

خامددددددا  وو دددددددا  متعددددددددط ومختلفددددددة  ممانعددددددا ( ت دددددد  
ال ددابلوا باإلمددا ة هلدد  تلددويا بعدد  الخامددا  والو دددا  

 .الستخدامنا  ي هعةاو ت ةير البصمة
 حدود البحث

 يي تصر م ا الب ل عل 
 .تنفي  الةباعة باستخدام  لواا البي من  .5
 ا. بي  اللو  %511التنفي  عل  قماش قةني  .3
(  ونلددددة لمر لددددة الةفولددددة المبكدددددرط  51تنفيدددد  عدددددد   .2

باستخدام خامدا  متنوعدة كممانعدا  ت د  ال دابلوا 
 وراا  تت بددددنسات خيددددوةكالونيددددة  الةيددددا  اكسددددرا ت

 ددددد ر ب  دددددكا  و   دددددام مختلفدددددةت استنسددددد ت ريدددددشت 
 . مواس  القةت رسوما   ناوت قماش ايتاميا(

 عينة البحث
 : تكونت عينة البحث من

صدديا  ددي م ددا  المالبددس م موعدة الم كمدديا المتخص
والنسديج بكليدا  االقتصدداد المنزلدي وكليددا  التربيدة النوعيددة 

( م كدددددددم و خدددددد  ترا ندددددددم مددددددا خدددددددال  ت يددددددديم 51وقوامنددددددا  
ال ونال  المنف ط باستخدام الت ةيرا  الةباعية النات ة مدا 

 .الخاما   الممانعا (  سف  ال ابلوا
 أدوات البحث

مددددا الم كمدددديا  اسددددتبياا لت يدددديم المنت ددددا  مددددا قبدددد  عدددددد
 1وا مددددا ( م كمدددديا  ويتكدددد51المتخصصدددديا وعددددددمم  

النا يدددة  ا يدددة الوايفيدددةتت النم ددداور  ا سدددلوب المسدددتخدم
(  دددالم ور ا و  يتكدددوا مدددا ت النا يدددة التسدددوي يةال ماليدددة

و  بندودت 1بندود والم دور الةالدل  1ت الم ور الةداني بنود2
ي علددد  بندددود  والم يددداس لالسدددتبياا ةالةددد 1الم دددور الرابدددع 

الن ددو التددالي  مال ددم وتمةدد  ةددالل در ددا ت مال ددم ل ددد مددا 
( ب يدددل عيدددر مال دددم وتمةددد  در دددة وا ددددط تدددااتوتمةددد  در 

 .51و ق  در ة  11تمة   عل  در ة
 :الدراسات السابقة

 دراسا  امتم  بمالبس الةف  والةباعةي
( مدددددد   3111 تدراسدددددة  عندددددد عبدددددد المدددددنعم عبددددداس

 قم دة مالبدس ا ةفدا  الدراسة هل  التعدرا علد  خدواص 
الصددديفية الخار يدددة  دددي مر لدددة الةفولدددة المبكدددرط مدددا سدددا 

( سددددددددددنوا  للتوصدددددددددد  هلدددددددددد   نسددددددددددب الخصددددددددددا ص 1-6 
   التددددددي ي ددددددب توا رمددددددا  ددددددي مدددددد ه ا قم ددددددة.والمواصددددددفا  

وتوصل  نتا ج الدراسة ما خال  االختبارا  التدي   رتندا 
علدد  ا قم ددة المتددو رط  ددي السددوا المصددري هلدد  مددرورط 

م بخواص امتصاص الرةوبة وبخدار المداو ونفا يدة االمتما
النواو والرا دة والملمدس واللدوا ومراعداط الخدواص ال راريدة 

 ة.لألقم 
( مدددد   الدراسدددة 3113 ت ننددد  هبدددراميم  سدددادراسدددة 

ت و ةرمدا الدنام المختلفدة وال ديةدة لل دودط هل  التعدرا علد 
صدة عل  مرا   هعداد وتنفي  مالبدس ا ةفدا  ال دامزط خا

. وتوصل  نتا ج الدراسدة لتي  ودط التصميم والةباعةمر 
هل   ممية تةبيا نام ال ودط المختلفة عل   ميدع مرا د  
هنتدداط مالبددس ا ةفددا  ال ددامزط خاصددة مر لتددي التصددميم 
والةباعة مما كاا له ا ةر  ي ر ع الكفاية اإلنتا يدة لند ه 

 .المالبس
 ( مد   الدراسة3112 ت صا يناز سمير م مددراسة 

هلددد  الننددددو  بمسددددتوى  دددودط صددددناعة المالبددددس ال ددددامزط 
عامددددة ومالبددددس الةفدددد  بصددددفه خاصددددة و لدددد  باسددددت دال 
و دددددا  زخر يددددة  ديدددددط ومعاصددددرط مسددددتو اط مددددا الفنددددوا 
المختلفة وتةبيا مد ه الو ددا  باسدتخدام  سداليب التةريدز 

وما  . ع المستوى ال مالي لمالبس الةف والةباعة معا لر 
اسددددت دال و دددددا  زخر يددددة  ديدددددط نتددددا ج الدراسددددة يمكددددا 

ت هنتددداط و ددددا  اصدددرط مسدددتو اط مدددا الفندددوا المختلفدددةومع
باسدددددددتخدام  سددددددداليب التةريدددددددز والةباعدددددددة علددددددد  مالبدددددددس 

 .ا ةفا 
( مدددددد   الدراسدددددة هلددددد  3153دراسدددددة  سدددددالي  دددددوزيت 

االسددددتفادط مددددا ال خصدددديا  الكرتونيددددة إلةددددراو تصددددميما  
اممة  ددي مالبددس ا ةفددا  باسددتخدام  سددلوب الةباعددة للمسدد
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( 55تن دددية السددديا ة داخليدددا وخار يدددا  يدددل نفددد   عدددددد 
تصددميم وتوصددل  هلدد  و ددود  ددروا بدديا التصددميما   ددي 
ت  يدددا ال اندددب الة دددا ي و  مدددلنم التصدددميم الرابدددع وو دددود 
 دددددروا بددددديا التصدددددميما   دددددي ت  يدددددا ال اندددددب ال مدددددالي 
و  مدددلنم التصدددميم العا دددرت  مدددا ال اندددب االبتكدددارى كددداا 

لسدددابعت و دددود  دددروا بددديا التصدددميما    مدددلنم التصدددميم ا
 دددددي مددددددى مالومتندددددا لنفسدددددية وسددددديكولو ية الةفددددد  وكددددداا 

 .  ملنم التصميم ا و 
( مدددد   الدراسدددة هلددد  3152دراسدددة   ميدددرط عبدددد اهللت 

توايددا بعدد  رسددوم الكرتددوا الم ببددة لألةفددا  لالسددتفادط 
مننا  ي عم  تصميما  تصلا لمالبس ا ةفدا  الم دمدة 

. والتدي تدم تنفيد ما ب سدلوب التريكدوالمبكدرط لمر لة الةفولة 
وتوصدددل  الدراسدددة لعددددد مدددا النتدددا ج  ممندددا االسدددتفادط مدددا 
رسددددوم الكرتددددوا الم ببددددة لألةفددددا   ددددي عمدددد  تصددددميما  

م ت ت دددديا ةفدددا  المنفددد ط ب سدددلوب التريكدددو تصدددلا لمالبدددس
ت تنفيدددد  تصددددميما  تصددددميما  م تر ددددة لمنت ددددي المالبددددس

كددددو مسددددتو اط مددددا رسددددوم مالبددددس لألةفددددا  ب سددددلوب التري
 .الكرتوا

 ( مدددددد  3152 دراسددددة  علدددد  السددددديد زلددددة وتخددددروات
الدراسددة هلدد  االسددتفادط مددا الزخددارا اإلسددالمية  ددي عمدد  
بعدد  التصددميما  الزخر يددة علدد   ة ددم مالبددس ا ةفددا  

( 7باستخدام ت نيا  ال اسدب اآللدي  برندامج الفوتدو  دوب 
تدم تنفيد  وتم است دال ع رط تصميما  لمالبس ا ةفا  و 

  مدددددد  خمددددددس تصددددددميما  باسددددددتخدام  سددددددلوبي الةباعددددددة 
 .والتةريز

( مد   هل  ت  يا  لو  3151 ت نيا السيددراسة  
ال ديد     ت كيلية مبتكرط باستخدام ت ةيرا  السةا لصد 

ما ة ةرا  دا ية عير ت ليدية م ا  الةباعة اليدوية ت وا 
ليب لم ا  الةباعة اليدوية بالت ريب بالصد  مع ا سا

الةباعية المختلفة كالمناعا  و الع د والربة والبصما . 
وما  م النتا ج  مكا االستفادط ما الخواص التركيبية و 
المعةيا  الت كيلية لصد  ال ديد واستخدامنا كمادط ملونة 
وصب ية لل ماشت كما  مكا تةويع اإلمكانيا  ال مالية 

 كيلية والت كيلية لصد  ال ديد وتوايفنا    صياعا  ت

عير ت ليدية تنوع  ما بيا ال رية واإلت اا  يما يتعلا 
بك  ما التصميم الةباع  وا داو الت نيت و مكا 
االستفادط ما الم اور الت نية للتوليا الةباع  بيا 
ا ساليب المختلفة  ي بناو العم  الفني المةبو  وت  يا 
  التكاملية  ي العالقا  المتبادلة بيننا عل  سةا العم

برؤى ت كيلية مست دةةت باإلما ة هل  اا استخدام اسةع 
معدنية  ا  خواص ت كيلية وتركيبة متنوعة قد  سنم  ي 
هما ة بعد  مالي  ديد للعم  الفني المةبو ت كما  كد  
 ا  لعام  الوق  وت ةير المواد ال ممية و الرةوبة ا ةر 
الكبير  ي ال صو  عل  در ا  لونية وملمسيه نات ة 

 .ا صد  ال ديدع
 :الجانب التطبيقي

 ونلة باستخدام خاما  متنوعة ت    (51تم تنفي   
  .ال ابلوا
 البحثإجراءات 

ت نيز الخاما  الالزمة لتنفي  ال ونال  ما  .5
 .(%511 قماش قةن  

هعدددداد بددداتروا يتناسدددب مدددع  دددك  ال ونلدددة ةدددم قدددص  .3
 .ال ونلة مع مراعاط م درا  وعالما  الخياةة

وا ومددو عبددارط عددا  ةددار مددا الخ ددب ت نيددز ال ددابل .2
و د قماش االور نزا الخفيا عل  اإلةار باستخدام 

  .دبابيس الم ة

 
دمة ت دد  ال دابلوا  ةيددا  ت نيدز الخامددا  المسدتخ .1

راا ت  و اكالونيدددددددةت كسدددددددرا تبنسات خيدددددددوة صدددددددو ية
استنسددد  ت و ددددا    ددد ار متعدددددط ا   دددام وال دددك 

قماش  مفرعةت ريشت  مواس  القةت رسوما   ناوت
(  وومع تصور لتوزيعندا علد  ال ونلدة كمدا ايتاميا

ا البي مند  قبد  ومدعنا يمكا تلدويا الو ددا  بد لوا
 .ت والفرش والواا البي من عل  ال ماش
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http://forum.nooor.com/t52651.html 

https://ajilika.blogspot.com.eg/2016/01/blog-

post.html 
ومع ال ا ة ال ريرية عل  ال ونلة المراد ةباعتندا  .1

الخامدددا  عليندددا  و   دددي المكددداا الم ددددد بعدددد توزيدددع
ت ةددم يددتم ومددع اللوا  لددواا بي مندد ( علددد  الةيددا 

باسددتخدام مسددةرط اللددوا يددتم خلددا ال ا ددة ال ريددة و 
س ب اللدوا علد  ال ا دة ال ريريده ككد  و يمدا يلدي 
نمو  اا لتومديا ةري دة العمد  باسدتخدام رسدوما  
ال نددددددددداو والنمدددددددددو ط الةددددددددداني باسدددددددددتخدام الكسددددددددددرا  

 .واالستنس 
يتم ت فيا الةباعة باستخدام م فدا ال دعر لتةبيد   .6

 .اللوا
 .يتم  ياكة ال ونلة وت ةبينا ب سلوب مناسب .7
 

 
 
 
 
 
 

 .ة: الجونالت المقترح2جدول 
 توصيف الجونالت المنفذة :2جدول 

 توصيف الجونالت الجونالت م
 2  

 

  لواا ب من  ا لواا ا ساسية ا مرت  صفرت  زرا ا لواا المستخدمةي
 ا ساليب والخاما  المستخدمة لل صو  عل  الت ةيرا ي

 .الخيوة البنست  وراا ال  رت الكالونية  ي المنتصات

1 

 

  لواا ب من  ا لواا ا ساسية ا مرت  صفرت  زرا ا لواا المستخدمةي
 الكسدددددرا ت ا سددددداليب والخامدددددا  المسدددددتخدمة لل صدددددو  علددددد  التددددد ةيرا ي

 .و دا  استنس 

0 

 

 ت  زرامن  ا لواا ا ساسية ا مرت  صفر لواا ب  :ةا لواا المستخدم
البنست  الكسرا ت عل  الت ةيرا ي ا ساليب والخاما  المستخدمة لل صو 

 و دا  استنس  عل   ك  وردا  تخيوة

 

 : توصيف الجونالت المنفذة2تابع جدول 
 توصيف الجونالت الجونالت م

http://forum.nooor.com/t52651.html
http://forum.nooor.com/t52651.html
https://ajilika.blogspot.com.eg/2016/01/blog-post.html
https://ajilika.blogspot.com.eg/2016/01/blog-post.html


Alex. J. Agric. Sci.                                                                        Vol. 61, No. 3, pp.389-405, 2016 (Arabic) 

 933 

1 

 

 ت  زرامن  ا لواا ا ساسية ا مرت  صفر لواا ب ا لواا المستخدمةي 
البدنست  تالكسرا  ا ساليب والخاما  المستخدمة لل صو  عل  الت ةيرا ي

 .استنس  ت وراا ال  ر

1 

 

 ت  زرامن  ا لواا ا ساسية ا مرت  صفر لواا ب  ا لواا المستخدمةي
 ا ساليب والخاما  المستخدمة لل صو  عل  الت ةيرا ي

 البنست  وراا ال  ر مختلفة ا  كا .

6 

 

 ت  زرامن  ا لواا ا ساسية ا مرت  صفر لواا ب  ا لواا المستخدمةي
 .الكسرا  ا ساليب والخاما  المستخدمة لل صو  عل  الت ةيرا ي

7 

 

 ت  زرامن  ا لواا ا ساسية ا مرت  صفر لواا ب  ا لواا المستخدمةي
الكسرا  تو دا   ا ساليب والخاما  المستخدمة لل صو  عل  الت ةيرا ي

 استنس  عل   ك  دوا ر.

8 

 

 ت  زراواا ا ساسية ا مرت  صفرمن  ا ل لواا ب  ا لواا المستخدمةي
 .الكسرا  ا ساليب والخاما  المستخدمة لل صو  عل  الت ةيرا ي

9 

 

  لواا ب من  ا لواا ا ساسية ا مرت  صفر ت  زرا ا لواا المستخدمةي
كسددددددرتيا  ا سددددداليب والخامدددددا  المسدددددتخدمة لل صدددددو  علددددد  التددددد ةيرا ي

 مت ابلتيا اكالونيةا تو دا  استنس  .

51 

 
 

 ت  زرامن  ا لواا ا ساسية ا مرت  صفر لواا ب  ا لواا المستخدمةي
ة ت خيدوة صدو ي ا ساليب والخاما  المسدتخدمة لل صدو  علد  التد ةيرا ي

 . وراا ال  ر متعددط ا  كا ت ريش

55 

 

 ت  زرامن  ا لواا ا ساسية ا مرت  صفري  لواا ب ا لواا المستخدمة
الكسدرا  الر يعدة  يمستخدمة لل صدو  علد  التد ةيرا ا ساليب والخاما  ال

 رسوما   ناو. –خيوة واست  وراا ال  ر تقماش ايتاميات م ت دا

 
 

 : توصيف الجونالت المنفذة2تابع جدول 
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 توصيف الجونالت الجونالت  م

53 

 

 ت  زرامن  ا لواا ا ساسية ا مت  صفري  لواا ب ا لواا المستخدمة
 ي البنست ريشت  المستخدمة لل صو  عل  الت ةيرا ا ساليب والخاما
 .ورا ال  رت رسوما   ناو ت مواس ال القة

52 

 

 ت  زرامن  ا لواا ا ساسية ا مرت  صفر لواا ب  ا لواا المستخدمةي
البنست  وراا ا ساليب والخاما  المستخدمة لل صو  عل  الت ةيرا ي 

 .ريش تخيوة تال  ر

51 

 

 ت  زرامن  ا لواا ا ساسية ا مرت  صفر لواا ب  :خدمةا لواا المست
البنست  الكسرا ت ا ساليب والخاما  المستخدمة لل صو  عل  الت ةيرا ي

 . وراا ال  رت قماش ايتاميا

51 

 

 ت  زرامن  ا لواا ا ساسية ا مرت  صفرا لواا المستخدمةي  لواا ب 
البنست  يالكسرا ت لت ةيرا ا ساليب والخاما  المستخدمة لل صو  عل  ا

 .ت خيوة مواس ال القةت قماش ايتاميا  وراا ال  رت

تددددددددم عددددددددر  ال ددددددددونال  الم تر ددددددددة علدددددددد  السددددددددادط  .8
الم كمدددددددديا المتخصصدددددددديا  ددددددددي م ددددددددا  المالبددددددددس 

المنزلددي و كليددا  التربيددة والنسدديج بكليددا  االقتصدداد 
ت وتمد  معال دة البياندا  باسدتخدام المعال دة النوعية

اإل صددا ية بعددد تفريدد  البيانددا  و دددولتنا تددم  سدداب 
التكدددرار  والنسدددب الم ويدددة ومعامددد  ال دددودط وت ليددد  
تبايا و  كا  رادارية ومتوسةا  وان را ا  معيارية 

اإلصدددددددددار  Spssباسددددددددتخدام البرنددددددددامج اإل صددددددددا ي 
 (.3151 ت  سا ال ندي ال ادي والع روا

 -كاآلت ي
الستبيان آراء المتخصصين في  (:أوال: الصدق والثبات

 مجال المالبس والنسيج(.
ما خال  ر ى السادط الم كميا المتخصصيا  ي 
م ا  المالبس والنسيج    ال ونال  الم تر ة ما 
  است دال بع  الت ةيرا  الةباعية إلةراو مالبس الةف 

صددا للت  ا ما  اختبار صدق محتوي االستبيان: .5

م تدددوى االسدددتبياا تدددم عرمددده  دددي صدددورته ا وليدددة 
علدددي م موعدددة مدددا السدددادط  الم كمددديا مدددا  سدددات ط  
التخصص بكليا  االقتصاد المنزلي وكليدا  التربيدة 

تصددداد المنزلدددي  تخصدددص مالبدددس النوعيدددة قسدددم االق
 .م كميا 51ت وبل  عددمم ونسيج(

و ل  لل كم علي مدي مناسبة ك  عبارط للم ور 
ما ة  ي الخاص بنا  وك ل  صياعة العبارا  وت ديد وا 

عبارا  م تر ة وتم تعدي   ك  االستبياا وومعه  ي 
  صورته الننا ية.

وتم  ساب نسبة االتفاا لدي الم كميا علي ك  عبارط 
سبة ما عبارا  االستبياات وتم استبعاد العبارا  التي ت   ن

قد وب ل  يكوا االستبياا ت %91اتفاا الم كميا علينا عا 
خمع لصدا الم توي  ي ت ديد   م  الت ةيرا  الةباعية 

  .إلةراو مالبس الةف 
ل سددداب ةبدددا  االسدددتبياا   اختباااار ثباااات االساااتبيان: .3

تصددميما  تتددوا ر  2تددم التةبيددا علدد  عينددة قوامنددا 



Alex. J. Agric. Sci.                                                                        Vol. 61, No. 3, pp.389-405, 2016 (Arabic) 

 933 

 يندددا نفدددس  دددروة عيندددة الدراسدددة وبعدددد التةبيدددا تدددم 
 Split-Half سدداب الةبددا  بةري ددة الت ز ددة النصددفية 

عددددا ةريددددا ت سدددديم كدددد  م ددددور مددددا م دددداور  و لدددد 
االسددددتبياا هلددددد  نصدددددفيات عبدددددارا   رديدددددةت عبدددددارا  
زو يددة وقددد تددم مدد ا الت سدديم بالنسددبة لكدد  م ددور مددا 
م دددداور االسددددتبياا  وكدددد ل  بالنسددددبة للم ددددور ككدددد . 
ل سددداب االرتبددداة بددديا نصدددفي االسدددتبياا اسدددتخدم  

ل سداب االرتبداة  Spearman-Brownالبا ةة معادلة 
 .ي ك  م ور ما م اور االستبياابيا نصف

معامل ارتباط التجزئة النصفية لمحاور االستبيان : 1جدول 
 ككل ومحاوره الفرعية

 المحور
معامل ارتباط سيبرمان ا 

 براون 
 1079 ا سلوب المستخدم ا و ي

 1085 الةانيي ال انب الوايفي
 1081 الةاللي ال انب ال مالي
8201 الرابعي ال انب التسوي ي  

 10857 الم اور كك 
 ز ددة النصددفية (  ا معامدد  ارتبدداة الت3يومددا  دددو  

بددددددراوا معددددددامال  م بولددددددة نسددددددبيًا  –لالسددددددتبياا لسدددددديبرماا
وت سيسددددًا علدددد  مددددا سددددبا  صددددبا االسددددتبياا   ددددي صددددورته 

 .م اور 1عبارط م سمة هلي  51الننا ية يتكوا ما 
 مناقشة نتائج البحث

 ط مدددا اسدددت دال ت  دددا ال دددونال  المنفددد(ي 5لفدددر   ا
التدددد ةيرا  الةباعيددددة إلةددددراو مالبددددس الةفدددد   در ددددة قبددددو  
ون ددا   ددي مددوو ت يدديم المتخصصدديا للم ددور ا و  مددا 

 .م اور الت ييم  ا سلوب المستخدم(
 

( هلددددي  ا اسددددت دال التدددد ةيرا  2ت ددددير نتددددا ج  دددددو  
الةباعيددة إلةددراو مالبددس الةفدد   ال ددونال ( ت  ددا در ددة 

يدديم المتخصصديا للم ددور ا و  قبدو  ون دا   ددي مدوو ت 
ما م اور الت يديم  ا سدلوب المسدتخدم(  يدل تدراو  ت يديم 

 511ت (52لل ونلددة  و لدد  بالنسددبة  71ال ددودط مددا بدديا  
( ممدددا يؤكدددد 51ت 51ت 7ت 6ت 5و لدد  بالنسدددبة لل ونلددة   

علي  ا  ميع الت ةيرا  الةباعية إلةراو مالبس الةف  قدد 
فيددد  مدددا يلددديي مراعددداط توزيدددع روعدددي  يندددا  ةنددداو عمليدددة التن

التدد ةيرا   ددي ال ونلددةت مراعدداط النسددبة والتناسددب للتدد ةيرا  
 . ي ال ونلةت مراعاط التوازا للت ةيرا  النات ة  ي ال ونلة

و  مدا  درو  وبالتالي يمكا للبا ةة قبو  الفر  ا 
ت  دددا ال دددونال  المنفددد ط مدددا  االب دددل والددد ي يدددنص علدددي 
ة إلةدراو مالبدس الةفد   در دة است دال التد ةيرا  الةباعيد

قبدو  ون دا   ددي مدوو ت يدديم المتخصصديا للم ددور ا و  
 ما م اور الت ييم  ا سلوب المستخدم(.

ت  دددا ال دددونال  المنفددد ط مدددا  اسدددت دال   (ي3الفدددر  
التددددد ةيرا  الةباعيدددددة إلةدددددراو مالبدددددس الةفددددد  در دددددة قبدددددو  
ون ددا   ددي مددوو ت يدديم المتخصصدديا للم ددور الةدداني مددا 

 .الت ييم  ال انب الوايفي(م اور 
( هلددددي ال ددددونال  المنفدددد ط مدددددا 1ت ددددير نتددددا ج  دددددو  

است دال الت ةيرا  الةباعيدة إلةدراو مالبدس الةفد   ت  دا 
در دة قبددو  ون دا   ددي مدوو ت يدديم المتخصصديا للم ددور 
الةدداني مددا م دداور الت يدديم  ال انددب الددوايفي(  يددل تددراو  

ة لل ونلدددددة و لددددد  بالنسدددددب 78022ت يددددديم ال دددددودط مدددددا بددددديا  
ت 55ت 7ت 6ت 5  و لددددددد  بالنسدددددددبة لل ونلددددددددة 511(ت 52 

( ممدددا يؤكدددد علدددي  ا  ميدددع التددد ةيرا  الةباعيدددة 51ت 51
إلةراو مالبس الةف  قد روعي  ينا  ةنداو عمليدة التنفيد  مدا 

مال مة الخامدة المسدتخدمة لتنفيد  ال دونال ت همكانيدة  ييلي
ال مدة هخدراط مندتج ب دك   ديدد باسدتخدام مد ا ا سدلوبت م

المنددددتج المنفدددد  مددددع االسددددتخدام الددددوايفيت مال مددددة المنددددتج 
 المنف  مع الف ة العمرية المنف  لنا  كمالبس ةف (.
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وبالتالي يمكا للبا ةة قبو  الفر  الةاني ما  درو  
المنفددد ط مدددا  الب دددل والددد ي يدددنص علدددي ات  دددا ال دددونال 

است دال  التد ةيرا  الةباعيدة إلةدراو مالبدس الةفد  در دة 
قبو  ون ا   ي مدوو ت يديم المتخصصديا للم دور الةداني 

 .ما م اور الت ييم  ال انب الوايفي(
(ي ت  ددا ال ددونال  المنفدد ط مددا  اسددت دال  2الفددر   

التدددد ةيرا  الةباعيددددة إلةددددراو مالبددددس الةفدددد   در ددددة قبددددو  
 يدديم المتخصصدديا للم ددور الةالددل مددا ون ددا   ددي مددوو ت

 .م اور الت ييم  ال انب ال مالي(
را  ( هلددددي  ا اسددددت دال التدددد ةي1ت ددددير نتددددا ج  دددددو  
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 ال ددونال ( ت  ددا در ددة  الةباعيددة إلةددراو مالبددس الةفدد 
قبو  ون ا   ي موو ت يديم المتخصصديا للم دور الةالدل 
مدددا م ددداور الت يددديم  ال اندددب ال مدددالي(  يدددل تدددراو  ت يددديم 

(ت 52و لدددد  بالنسددددبة لل ونلددددة   68022ل ددددودط مددددا بدددديا  ا
( ممددا 51ت 51ت  7ت 6ت 5  و لدد  بالنسددبة لل ونلددة 511

يؤكدددد علددددي  ا  ميدددع التدددد ةيرا  الةباعيدددة إلةددددراو مالبددددس 
الةف  قد روعي  ينا  ةناو عمليدة التنفيد  مدا يلديي توايدا 
التددد ةيرا  الةباعيدددة  دددي عمددد  قددديم ت دددكيلية و نيدددة  ديددددطت 

لت ةير اللوني الناتج لل ونلةت و ود انس ام وتوا ا مناسبة ا
بيا الواا الةباعةت مال مة ا ساليب الةباعية المستخدمة 

 .لزخر ة  ت مي ( مالبس الةف 
وبالتالي يمكا للبا ةة قبو  الفر  الةالل ما  رو  
الب دددل والددد ي يدددنص علدددي ات  دددا ال دددونال  المنفددد ط مدددا 

او مالبددس الةفدد  در ددة اسددت دال التدد ةيرا  الةباعيددة إلةددر 
قبو  ون ا   ي موو ت يديم المتخصصديا للم دور الةالدل 

 .ما م اور الت ييم  ال انب ال مالي(
ت  ددا ال ددونال  المنفدد ط مددا  اسددت دال   (ي1الفددر   

التددددد ةيرا  الةباعيدددددة إلةدددددراو مالبدددددس الةفددددد  در دددددة قبدددددو  
ون ددا   ددي مددوو ت يدديم المتخصصدديا للم ددور الرابددع مددا 

 (. ال انب التسوي ي م اور الت ييم
( هلددددي  ا اسددددت دال التدددد ةيرا  6ت ددددير نتددددا ج  دددددو  

الةباعيدددة إلةدددراو مالبددددس الةفددد  ال ونال ( ت  دددا در ددددة 
قبدو  ون دا   دي مدوو ت يديم المتخصصديا للم دور الرابددع 
مددا م دداور الت يدديم  ال انددب التسددوي ي(  يددل تددراو  ت يدديم 

ت (52و لدددد  بالنسددددبة لل ونلددددة   62022ال ددددودط مددددا بدددديا  
( ممدددا 51ت 51ت 7ت 6ت 5  و لددد  بالنسدددبة لل ونلدددة 511

يؤكدددد علددددي  ا  ميدددع التدددد ةيرا  الةباعيدددة إلةددددراو مالبددددس 
الةف  قد روعدي  يندا  ةنداو عمليدة التنفيد  مدا يلديي مال مدة 
ال ك  الننا ي لمتةلبا  السدوا المصدريت مال مدة ال دك  

الننددددا ي مددددع المومددددةت مال مددددة ال ددددك  الننددددا ي لل ونلددددة 
 .العامت مستوى الت ديد واالبتكار  ي المنتج المنف  لل وا

ا  درو  وبالتالي يمكا للبا ةة قبو  الفر  الرابدع مد
ت  دددا ال دددونال  المنفددد ط مدددا الب دددل والددد ي يدددنص علدددي ا

اسددت دال التدد ةيرا  الةباعيددة إلةددراو مالبددس الةفدد  در ددة 
قبدو  ون دا   دي مدوو ت يديم المتخصصديا للم دور الرابددع 

 (.ييم  ال انب التسوي يما م اور الت 
(ي ت  ا ال ونال  المنف ط ما است دال  1الفر  

الت ةيرا  الةباعية إلةراو مالبس الةف  در ة قبو  
ون ا   ي موو ت ييم المتخصصيا لم اور الت ييم 

 . كك (
هلددددي  ا اسددددت دال  التدددد ةيرا   (7ت دددير نتددددا ج  دددددو  
 ددا  الةفدد     دد  در ددة قبددو  ون الةباعيددة إلةددراو مالبددس

 ي موو المتخصصيا لم اور الت ييم كك (ت  يل تدراو  
ت 6ت 5و لدد  بالنسددبة ل ونلددة  511ت يدديم ال ددودط مددا بدديا  

( ( مما 52و ل  بالنسبة لل ونلة  71011(ت 51ت 51ت 7
يؤكددد علددي  ا  ميددع التصددميما  المنفدد ط قددد روعددي  ينددا 
 ةنددددداو عمليدددددة التصدددددميم مدددددا يلددددديي  ا سدددددلوب المسدددددتخدمت 

وايفيت ال انددددب ال مدددداليت ال انددددب التسددددوي ي ال انددددب الدددد
وبالتدالي يمكدا للبا ةدة قبدو  الفدر  الخدامس مدا  درو  
الب ددل والدد ي يددنص علددي ا ت  ددا ال ددونال  المنفدد ط مددا 
اسددت دال التدد ةيرا  الةباعيددة إلةددراو مالبددس الةفدد  در ددة 
 قبو  ون ا   ي مدوو ت يديم المتخصصديا لم داور الت يديم

  كك (.
د  دددرا دا  ه صدددا يا عندددد مسدددتوي (ي ايو ددد6الفدددر   

بيا متوسدةا  م داور ت يديم ال دونال  المنفد ه مدا  1011
الت ةيرا  الةباعية إلةراو مالبس الةف   ي موو ت ييما  

 .الم كميا
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 ثااراء مالبااس الطفاالالسااتحداث التااأثيرات الطباعيااة إل  مجمااوت تقييمااات المتخصصااين محاااور التقياايم  ككاال( :7جاادول 
 . الجونالت(

 الترتيب  ككل( الجانب التسويقي الجانب الجمالي الجانب الوظيفي األسلوب المستخدم جونلة
تقييم  مجموت

 الجودة
تقييم  موتجم

 الجودة
تقييم  موتجم

 الجودة
تقييم  موتجم

 الجودة
موت جم

 التقييمات
تقييم 
 الجودة

5 91 511 531 511 531 511 531 511 111  511 5 
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3 83 95055 552 91057 518 91 98 85067 115 89055 1 
2 81 92022 551 95067 518 91 511 86067 116 91033 1 
1 73 81 511 82022 96 81 96 81 261 81089 7 
1 69 76067 515 81057 96 81 93 76067 218 79016 9 
6 91 511 531 511 531 511 531 511 111 511 5 
7 91 511 531 511 531 511 531 511 111 511 5 
8 87 96067 556 96067 556 96067 556 96067 121 96067 3 
9 73 81 513 81 97 81082 97 81082 268 85078 6 

51 73 81 99 8301 98 85067 91 78022 262 81067 8 
55 78 86067 531 511 556 96067 553 92022 136 91067 2 
53 69 76067 511 28202  93 76067 86 75067 217 77055 51 
52 62 71 91 78022 83 68022 76 62022 251 71 55 
51 91 511 531 511 531 511 531 511 111 511 5 
51 91 511 531 511 531 511 531 511 111 511 5 

تم  ساب المتوسةا  واالن را دا  المعياريدة لت ييمدا  
إلةدراو مالبدس الةفد  السادط الم كميا للتد ةيرا  الةباعيدة 

 (.8كما مو موما ب دو  
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لتقييمات  :8جدول 

السادة المحكمين لمحاور تقييم الجونالت المنفذة 
 .من التأثيرات الطباعية إلثراء مالبس الطفل

االنحراف  المتوسط الجانب
 الترتيب المعياري

 2 51069 88071 ا سلوب المستخدم يا و 
 5 8032 95091 ال انب الوايفيالةانيي 
 3 51061 89029 ال انب ال ماليالةاللي 

 1 53056 87038 الرابعي ال انب التسوي ي
وللت  ا ما ص ة م ا الفدر  تدم  سداب ت ليد  ا  دادي 

لت ييما  الم كميا للتد ةيرا   One- way ANOVA ي ات اه  
 .(9ب دو    الةباعية إلةراو مالبس الةف  كما مو موما

( عددددم و دددود  دددرا دا  ه صدددا يا 9يتمدددا مدددا  ددددو  
بدددديا متوسددددةا  ت ييمددددا  الم كمدددديا  1011عنددددد مسددددتوي 

لم اور ت ييم  الت ةيرا  الةباعية إلةراو مالبس الةف  ما 
 يدددددددددل  واندددددددددب الت ييم ا سدددددددددلوب المسدددددددددتخدمت ال اندددددددددب 

ال اندددددب التسدددددوي ي(  يدددددل  الدددددوايفيت ال اندددددب ال مددددداليت
 ( ومددددي عيددددر دالددددة ه صددددا يا. 10671ااا    دددداو  قيمددددة

و ي موو ما سبا ما نتا ج يمكا للبا ةدة ر د  الفدر  
يو دد  درا السادس ما  رو  الب ل والد ي يدنص علدي ا

بدديا متوسددةا  م دداور  1011دا  ه صددا يا عنددد مسددتوي 
ت يدديم التدد ةيرا  الةباعيددة إلةددراو مالبددس الةفدد   ددي مددوو 

 .ت ييما  الم كميا
دا  ه صددددا يا عنددددد مسددددتوي يو ددددد  ددددرا (ي ا7الفددددر  

بددددددددديا متوسدددددددددةا  ت يددددددددديم الم كمددددددددديا لل دددددددددونال   1011
 ونلة(  ما  الت ةيرا  الةباعيدة إلةدراو مالبدس 51المنف ه 
 .الةف 

وللت  ددددا مددددا صدددد ة مدددد ا الفددددر  تددددم  سدددداب ت ليدددد  
لت ييمددددا   One- way ANOVAا  ددددادي  ددددي ات دددداه 

او الم كميا لل ونال  المنف ط مدا التد ةيرا  الةباعيدة إلةدر 
 (.51 ونلة( كما مو موما ب دو   51مالبس الةف   

( و ددود  ددرا دا  ه صددا يا عنددد 51يتمددا مددا  دددو  
بديا متوسدةا  ت يديم الم كمديا  لل دونال   1011مستوي 

المنفددد ط مدددا اسدددت دال التددد ةيرا  الةباعيدددة إلةدددراو مالبدددس 
( ومدي 11091الةف  ال ونال (  يل  داو  قيمدة ااا  

 دالة ه صا يا. 
 
 

 

لتقييماات المحكماين  للجاونالت المنفاذة مان  One- way ANOVA نتاائج تحليال التبااين األحاادي فاي اتجااه :9دول ج
 التأثيرات الطباعية إلثراء مالبس الطفل في ضوء محاور التقييم

مصدر التباين   مستوي الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموت المربعات 
 10151 160981 2 5710911  عاالتبايا بيا الم مو 

 
10671 

 5510712 16 63130561 التبايا داخ  الم موعا  
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    19 62720551 التبايا الكلي
لتقياايم المحكمااين للجااونالت المنفااذه ماان  One- way ANOVAنتااائج تحلياال التباااين األحااادي فااي اتجاااه  :23جاادول 

 .التأثيرات الطباعية إلثراء مالبس الطفل
لتباينمصدر ا  مستوي الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموت المربعات 

 11091 133011 51011 1918071 التبايا بيا الم موعا 
 
 

1011 
 
 

 51023 11011 161027 التبايا داخ  الم موعا 
  19011 6272055 التبايا الكلي

 

 
ماان  التااأثيرات الطباعيااة إلثااراء مالبااس الطفاال فااي ضااوء تقياايم  متوسااطات محاااور تقياايم الجااونالت المنفااذةي 5 شااكل

 .الجودة  للمحكمين

 
 .متوسطات تقييم الجودة للمحكمين للجونالت المنفذة: 1شكل 

و دددي مدددوو مدددا سدددبا مدددا نتدددا ج يمكدددا للبا ةدددة قبدددو  
الفددددر  السددددابع مددددا  ددددرو  الب ددددل والدددد ي يددددنص علددددي 

بدددددددديا  1011يو دددددددد  ددددددددرا دا  ه صدددددددا يا عنددددددددد مسدددددددتوي ا
 ونلدة( 51  الم كميا  لل دونال  المنفد ط متوسةا  ت ييم

 .ما  الت ةيرا  الةباعية إلةراو مالبس الةف 
من التأثيرات الطباعية إلثراء مالبس  جونلة(25  

 الطفل
للم ارنا   LSDوقد قام  البا ةة بتةبيا اختبار 

 المتعددط ل ساب الفروا بيا المتوسةا  لل ونال 
كما  الةباعية إلةراو مالبس الةف  المنف ط ما الت ةيرا 
 (.55مو موما ب دو  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alex. J. Agric. Sci.                                                                        Vol. 61, No. 3, pp.389-405, 2016 (Arabic) 

 339 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( هلددددددي و ددددددود  ددددددروا دالددددددة 55ت ددددددير نتددددددا ج  دددددددو  
بددددددديا متوسدددددددةا  ت يددددددديم  1011ه صدددددددا يا عندددددددد مسدددددددتوي 

الم كميا لل ونال  المنف ط مدا للتد ةيرا  الةباعيدة إلةدراو 
البددددس الةفدددد  وتفسددددر البا ةددددة داللددددة الفددددروا لمددددا يلدددديي م

الخدددددتالا كددددد  مدددددا التددددد ةيرا  اللونيدددددة النات دددددة و سدددددلوب 
 .توزيعنا وال ك  الننا ي لل ونال 
 التوصيات

مددرورط م اولددة الددربة بدديا الب ددول العلميددة وم ددا   .5
 .مالبس الةف  صناعة

االستفادط ما ةرا الةباعة اليدوية  ي الم دروعا   .3
 .ص يرطالصناعية ال
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م اولددة اسددت ال   سددلوب الممانعددا  ت دد  ال ددابلوا  .2
 . ي زخر ة منت ا   خرى

م اولة توليا  كةر مدا  سدلوب وت نيدة ةباعيدة ممدا  .1
 .يعة  ت ةيرا   مالية للمنت ا  المنف ط

 المراجع
 ت مددددى بندد  عبددددالر ما العبددددابتسددام بنددد  عبددداهلل الدددزوم

تداب التصددرا لدددى ا ةفددا   ددي مر لددة  (:1320 
ت رم بتوا  نم اال تماعيت ب ل من دو لمبكرط وعالقتنا

الحاااااااادي م لدددددددة ب دددددددول التربيدددددددة النوعيدددددددةت العددددددددد 
 .أول  زوت والثالثون

ي االسددتفادط مددا رسدددوم (1320   ميددرط عبددداهلل نددور الدددديا
ا  الكرتددددددوا  ددددددي عمدددددد  تصددددددميما  لمالبددددددس ا ةفدددددد

المنف ط ب سلوب التريكوت ب دل من دورت م لدة ب دول 
 02عدد  تالتربية النوعية

اإل صدددددددداو ي (1322   سددددددددا عددددددددو   سددددددددا ال ندددددددددي
 IBM SPSS Statisticsتةبي ددا  يوال اسدب اآللددي

V21 ت مكتبدددددددة ا ن لدددددددو المصدددددددريةتال امرطت الةبعددددددددة
 ا ولي

ي اسدددددت دال (1322  ندددديا السددددديد عبدالم سدددددا المنددددددى
ويددددة باسددددتخدام تدددد ةيرا   لددددو  ت ددددكيلية للةباعددددة اليد

ت التربيددة الفنيددةة ما سددتيرت كليددة ت رسددالصددد  ال ديددد
 . امعة  لواا

 
ي ت نيدددا  الةباعدددة (1322  دعددداو  دددال   امدددد عةدددا اهلل

مكانيددددة االسددددتفادط مننددددا  ددددي هةددددراو ال يمددددة  ال ديةددددة وا 
ال لديددددددددة لخدمددددددددة الصددددددددناعا   ال ماليددددددددة للمالبددددددددس

ت ما سددتيرت كليددة االقتصدداد المنزلدديرسددالة  تالصدد يرط
 . امعة المنو ية

ي توايدددا (1336  دعددداو منصدددور  بدددو المعددداة  م مدددد
رسددددوم ا ةفددددا   ددددي اسددددت دال تصددددميما  ةباعيددددة 

يدددة والةباعددة الرقميددةت ب دددل بةري تددي ال ا ددة ال رير 
ت من ورت المؤتمر العلمي ا و ت كلية التربية النوعية

 . امعة المنصورط
ي االسدددددتفادط مدددددا (1321  سدددددال   دددددوزى م مدددددد الدددددوراق 

ال خصددديا  الكرتونيدددة  دددي عمددد  تصدددميما  تصدددلا 
ممة  ددي زيددادط علدد  مالبددس ا ةفددا  للمسددا للةباعددة

ت م لددددددة ال دددددد ب السدددددديا ي لمصددددددرت ب ددددددل من ددددددور
ت 11ت م لدددددد قتصددددداد المنزلددددديت  امعدددددة المنو يدددددةاال

 الرابعالعدد 
ي اسددددددت دال و دددددددا  (1330  صددددددا يناز سددددددمير م مددددددد

زخر ية معاصرط وتةبي نا ب ساليب التةريز والةباعة 
ت ا ستيريا  مالبس الةف ت رسالة ممعا إلةراو  مال
 . امعة المنو ية

ي اسددددددت دال م دددددداال   (1332  عفدددددداا   مددددددد عمددددددراا
سددد  هبداعيدددة بدددالتوليا بددديا  سدددلوبي الةباعدددة باالستن

ول ت م لدددددة ب دددددوال ا دددددة ال ريريدددددةت ب دددددل من دددددور
 امعدددة  الفنيدددةتت كليدددة التربيدددة التربيدددة الفنيدددة والفندددوا

 .الثالث ت العددثالث  لواات م لد
ت مندد  ةددارا الصددعيدي علدد  السدديد زلددةت صددفاو صددبري

تصدميما  زخر يدة مبتكدره  (:1320   امد ال نداين 
ا علدد  مسددتو اط مددا الفددا االسددالم  و سدداليب تنفيدد م

لتربيدة ت م لدة ب دول امالبس ا ةفا ت ب ل من دور
 . كتوبر ت01ت عدد النوعيةت  امعة المنصورط

و ية مالبدددددس ا ةفدددددا  ي سددددديكول(1331  عليددددده عابدددددديا
 .ت ال امرطار الفكر العربيت د5وةرا تنفي مات ة

 
دراسدددة خدددواص  قم دددة  (:1333 عندددد عبددددالمنعم عبددداس

مالبدددس ا ةفدددا  الصددديفية  دددي المر لدددة المبكدددرط مدددا 
 ت رسددددالة ما سددددتيرت كليددددة الفنددددوا سددددنوا 6ي2سددددا 

 .ت  امعة  لوااالتةبي ية
ي م دمدددة  ددد   سدددس تصدددميم (2997 لةيفدددة م مدددد بدددار 

دار ت مؤسسددددددددة 5النسددددددددا يةت ة وتصددددددددنيع المالبددددددددس
 .ت ال امرطال عب

مدددددددد   م مدددددددد م مدددددددود مرسددددددد ت  ميمددددددده رووا م مدددددددد 
ي  اعليددة و دددط تعليميددة للةباعددة (1322 عبدددالر ما

بال ا دددددة ال ريريدددددة مدددددما م دددددرر تصدددددميم وةباعدددددة 
المنسدددو ا  لتنميددددة معدددارا ومنددددارا  ةالبدددا  قسددددم 

م لددددددة ت د المنزلددددددي بكليددددددة التربيددددددة النوعيددددددةاالقتصددددددا
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كليددة الزراعددةت  امعددة  تاإلسددكندرية للب ددول الزراعيددة
 .2ت عدد59ت م لد اإلسكندرية

همكانيدة دمدج  (:1321  مروط السعيد عبدالر ما الدميرى
بعدددد  ت نيددددا  الةباعددددة والتةريددددز اآلليددددة  ددددي تنفيدددد  

فادط مننددا  ددي هةددراو مالبددس الصددور الم نريددة واالسددت
ت ال ددبابت رسدددالة ما سددتيرت كليدددة االقتصدداد المنزلدددي

 . امعة المنو ية

ال ودط و ةرما علد   (:1331 راميم  سا ال ندور نن  هب
ت رسددددالة يم وةباعددددة مالبددددس ا ةفددددا  ال ددددامزطتصددددم

 .ت  امعة  لواات كلية الفنوا التةبي يةما ستير
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ABSTRACT 

 The art of 'Textile Printing' is considered to be one of those arts with multiple methods and techniques. It is 

defined as "the process of objective dyeing for certain spaces of the texture in order to form different designs 

and drawings through the use of one color or a group of colors, and various methods to achieve this purpose". 

Hand Printing is easy to perform and low in cost; in addition, it is a distinct and unique method with regard to 

its formative potentials. Therefore, we could say that Hand Printing develops the artistic sense and the 

aesthetic taste. 

 In this regard, the current research focuses on employing some ores which could be suitable as impedances 

under the screen; and that is in order to produce printing effects with new artistic values for the purpose of 

enriching children clothes. 
 Thus, 15 skirts were executed and presented to the arbitrators, (10 arbitrators specialized in the field of 

clothing and textile). In addition, the results were statistically processed in order to obtain the study's final 

results, which showed the suitability of the selected ores and the printing effects in enriching children skirts; 

thus, Skirts No.: (1, 6,7,14 &15) gained the ratio of 100% with a consensus from all arbitrators. 
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