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 ملخص البحث 

تعد مرحلة الطفولة من أهم المراحل التً ٌمر بها اإلنسان وتمتاز بكثرة النشاط الجسدي والفكري الذي ٌساعده على 

ونظرا للنمو السرٌع فً هذه المرحلة ٌجب أن تتناسب مالبس الطفل مع التؽٌرات التً التوافق فً محٌطه االجتماعً ، 

تصاحب نموه الجسمً لتحقق الؽرض األمنً والوظٌفً والجمالً المتوقع من استخدامها وتفً باحتٌاجاته النفسٌة 

ٌفٌة وجمالٌة ٌمكنها أن تسهم والعضوٌة ، وتستخدم أقمشة الترٌكو بكثرة فً مالبس الطفال لما تتمتع به من خصائص وظ

فً تقدٌم تصمٌمات ابتكارٌة تالئم النمو الجسمً للطفل ومن هنا جاءت فكرة البحث فً تولٌؾ الترٌكو مع األقمشة 

المنسوجة لالستفادة من الملبس أطول فترة ممكنة طالما كان بحالته الجٌدة بتؽٌٌر قٌاساته باستخدام تقنٌات الترٌكو 

 المختلفة.

( تصمٌم بتولٌؾ الترٌكو مع األقمشة المنسوجة وعرضه على مجموعة من السادة المختصٌن فً مجال 21عمل )وقد تم 

المالبس والنسٌج حٌث جاءت تقٌٌمات معامالت الجودة للتصمٌمات المقترحة مرتفعة وتبٌن أن جمٌع التصمٌمات وقعت 

صلت على أعلى تقٌٌم وتم عرضها على السادة ( تصمٌمات والتً ح5فً مستوى )مالئم( ثم بعد ذلك تم تنفٌذ عدد)

المحكمٌن ومجموعة من المستهلكات )األمهات( وتبٌن أن جمٌع التصمٌمات وقعت فى مستوى )مالئم( وتراوحت 

%( ، كما تراوحت قٌم المتوسط المرجح لهذه 299 -% 79.84معامالت االتفاق للسادة المختصٌن ما بٌن نسبة )

، 29، التصمٌم 3، التصمٌم 8، التصمٌم 2( وجاء ترتٌب التصمٌمات المنفذة )التصمٌم 2.9 – 1.32التصمٌمات ما بٌن )

( فى مستوى )مالئم(، 21، 29، 8، 3، 2(، أما بالنسبة للمستهلكات فقد وقعت التصمٌمات)21، التصمٌم 22التصمٌم 

توسط المرجح لهذه التصمٌمات %(، كما تراوحت قٌم الم82.22 -% 78.73وتراوحت معامالت االتفاق ما بٌن نسبة )

( فى مستوى )مالئم إلى حد ما(، وبلػ معامل االتفاق لهذا التصمٌم 22( وجاء التصمٌم )1.79 – 1.69ما بٌن )

( ، وجاء ترتٌب التصمٌمات المنفذة من وجهة نظر المستهلكات 1.15%(، كما بلؽلت قٌمة المتوسط المرجح )64.13)

 (.22، التصمٌم 29، التصمٌم 3، التصمٌم 21م ، التصم2ٌ، التصمٌم 8)التصمٌم 

 الكلمات المفتاحٌة : تولٌف، الترٌكو، مالبس األطفال 
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 Research Summary 
Childhood is considered one of the most important human life stages, 

characterized by abundant physical & mental activities, assisting in child surrounding 

reactions. Due to rapid growth in this stage, it is necessary that child clothing fits his 

demands, providing security, functional and aesthetic purposes as well as his organic & 

functional requirements, hence this research aims to use knitted fabrics combined with woven 

fabrics achieving good functional and aesthetic characteristics of clothing as long as possible.  

12 Proposal models are designed and judged by a group of field specialists, the 

evaluations for quality factors of proposed designs showed that all designs come in the 

appropriate level. The 6 designs that have got the highest evaluations  from both consumers 

(mothers) and field specialists have been implemented, All designs were 

at (appropriate) level ,  Agreement factors of field specialists ranged between (80.95%- 

100%), and probable average values ranged between (2.43- 3.0) and the arrangement of 

implemented designs were (design no.3, design no. 9, design no. 4, design no.10, 

design no.11, design no. 12) In the other hand As for the consumers have signed designs (3, 4, 

9, 10, 12) at the level of (appropriate), ranging agreement factors between  (89.84% - 

93.33%), and probable average values ranged between ( 2.70 - 2.80) . The design (11) 

at the level of (almost appropriate), and reached agreement factor of (75.24%), and probable 

average values range of (2.26), the order of implemented designs from the consumers view 

were (design no. 9, design no.  3, design no. 12, designno.4, design no. 10, and design no. 11) 

Keywords: Synthesis, Knitwear, Children's Clothing 

 المقدمة ومشكلة البحث

حظٌت فترة الطفولة باهتمام بالػ من قبل المختصٌن فً هذا المجال لكونها تمثل بداٌة الطرٌق إلى المستقبل، وأطفال الٌوم 

ونظرا ألن المالبس تعد هم شباب الؽد لذلك كان البد من االهتمام بهم وبنشأتهم والعناٌة بمتطلباتهم وتوفٌر احتٌاجاتهم، 

أحد أهم االحتٌاجات األساسٌة للطفل أسهم ذلك فً تفعٌل وترسٌخ مفهوم االنتقائٌة عند اختٌار الخامات والتصمٌم المتناسب 

 (23) مع نمو الطفل وتطوره.

را ضرورٌا ومهما وٌنمو الطفل فً هذه المرحلة نموا سرٌعاً فمراعاة متطلبات النمو السرٌع عند تنفٌذ واختٌار مالبسه أم

كً ٌرتدٌها أطول فترة ممكنه، فعدم توفٌر ذلك قد ال ٌمكن الطفل الذي ٌمر بطفرة سرٌعة فى النمو من ارتداء ملبسه 

والذي ما زال فى حالة جٌدة لذلك البد من تصمٌم مالبس ٌمكن استخدامها إذا نما الطفل عرضٌاً تمتاز أقمشتها بالمطاطٌة 

اط أو سفرة تنتهً بكشكشة، وحردة إبط واسعة وأكمام متصلة )رجالن، كٌمونو(، كذلك أو بخط خصر ٌحتوي على مط

مراعاة النمو الطولً عند تصمٌم الملبس كإضافة كسرات أو ثنٌات عرضٌة وأساور مثنٌة ٌمكن فكها عند الحاجة أو 

 (22) حماالت تحتوي على أزرار ٌمكن تؽٌٌر أماكنها لتحقٌق الزٌادة فً الطول.

جهت صناعة المالبس الجاهزة إلى استخدام أقمشة الترٌكو فً أؼلب منتجات المالبس وخاصة مالبس األطفال لما وقد ات

تتمتع به من خصائص الراحة والمطاطٌة والتدفئة والمظهر الجمالً وسهولة استخدامها والعناٌة بها وإمكانٌة استخدامها 

 أطول فترة ممكنة.

 فً التساؤالت التالٌةومن هنا ٌمكن تحدٌد مشكلة البحث 

 ما إمكانٌة ابتكار تصمٌمات لمالبس األطفال من تولٌؾ الترٌكو واألقمشة المنسوجة تحقق الجانب الجمالً والنفعً؟ .2
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ما إمكانٌة ابتكار تصمٌمات لمالبس األطفال من تولٌؾ الترٌكو واألقمشة المنسوجة تتالئم مع متطلبات النمو الجسمً  .1

 للطفل؟

 تصمٌمات لمالبس األطفال تلقى قبوال من المستهلك ولها القدرة على المنافسة فً األسواق؟ ما إمكانٌة تقدٌم .2

 أهداف البحث 

 ابتكار تصمٌمات لمالبس األطفال بتولٌؾ الترٌكو والنسٌج معا تخدم احتٌاجاتهم الملبسٌة. .2

 تخدام الملبس لفترة زمنٌة أطول.تقدٌم حلول ابتكارٌة من خالل التراكٌب البنائٌة ألقمشة ترٌكو اللحمة تسهم فً اس .1

  التعرؾ على أراء المختصٌن فً التصمٌمات المقترحة لمالبس األطفال بتولٌؾ الترٌكو والنسٌج معا . .2

التعرؾ على أراء المختصٌن والمستهلكات)األمهات( فى التصمٌمات المنفذة لمالبس األطفال بتولٌؾ الترٌكو والنسٌج  .3

 معا.

 مات المقترحة والتً حصلت على أعلى النتائج.تنفٌذ مختارات من التصمٌ .4

 أهمٌة البحث

 ٌسهم فى اضافة حلول ابتكارٌة إلثراء مجال تصمٌم وتنفٌذ مالبس األطفال . -2

 تحقٌق منفعة اقتصادٌة من تقدٌم حلول ابتكارٌة تسمح بتعدٌل قٌاس الملبس . -1

 ٌساهم فً فتح مجاالت عمل للخرٌجٌن بالمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة. -2

 فروض البحث 

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التصمٌمات المقترحة حول تولٌؾ الترٌكو مع األقمشة المنسوجة لمالبس األطفال  -2

 الستخدامها ألكثر من مقاس وفقاً آلراء المتخصصٌن.

لمالبس األطفال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التصمٌمات المنفذة حول تولٌؾ الترٌكو مع األقمشة المنسوجة  -1

 الستخدامها ألكثر من مقاس وفقاً آلراء المتخصصٌن.

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التصمٌمات المقترحة حول تولٌؾ الترٌكو مع األقمشة المنسوجة لمالبس األطفال  -2

 الستخدامها ألكثر من مقاس وفقاً آلراء المستهلكات )األمهات(.

 مصطلحات البحث 

خامات تتناسب مع بعضها البعض فً عمل واحد ٌكتمل معه االنسجام الجمالً والوظٌفً إلثراء العمل  استخدام التولٌف

الفنً وهو عملٌة تقنٌة تتضمن األحاسٌس والعقل واإلٌقاع الذي ٌحققه التنسٌق بٌن العناصر، وأن لكل خامة وضع جدٌد 

 (2(، )5)الوحدة الكلٌة فً العمل الفنً.  تكتسبه من الجوار الممٌز والوسط المحٌط بها ولها دور تؤدٌه فً

 (22)تتكون أقمشة الترٌكو من مجموعات متشابكة من الؽرز التً تتؽذى من خٌط واحد أوأكثر. الترٌكو

 (4)مصطلح مبنً على المرحلة األولى من حٌاة االنسان التً تبدأ من الوالدة وتنتهى حتى سن البلوغ. الطفولة 

 منهج البحث 

 لمنهج الوصفى التجرٌبً.اتبع البحث ا

 أدوات البحث 

 برنامج الفوتوشوب لتلوٌن ومعالجة التصمٌمات المقترحة . -
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  4جوج  Passap dumatic 79ماكٌنة ترٌكو لحمة مستطٌلة  -

 استبٌان تقٌٌم التصمٌمات المقترحة للمتخصصٌن. -

 استبٌان تقٌٌم التصمٌمات المنفذة للمتخصصٌن . -

 المنفذة للمستهلكات )األمهات(.استبٌان تقٌٌم التصمٌمات  -

 اإلطار النظرى 

تمثل مالبس األطفال جانبا أساسٌا من الصناعات الملبسٌة لما لها من ثقل وأهمٌة فً المجتمع حٌث ٌمثل الطفل قوة بشرٌة 

 (2)وشرائٌة ال ٌستهان بها من شأنها تنمٌة ورفع المستوى االقتصادي فٌه.

ل التً ٌمر بها اإلنسان منذ والدته إلى أن ٌنمو وٌكبر حٌث ٌتعلم من خاللها المعارؾ وتعد مرحلة الطفولة من أهم المراح

 (25)وٌكتسب منها الخبرات وتمتاز بكثرة النشاط الجسدي والفكري الذي ٌساعده على التوافق فً محٌطه االجتماعً.

لتً تصاحب نموه الجسمً لتحقق ونظرا للنمو السرٌع فً هذه المرحلة ٌجب أن تتناسب مالبس الطفل مع التؽٌرات ا

 الؽرض الوظٌفً والجمالً المتوقع من استخدامها وتفً باحتٌاجاته النفسٌة والعضوٌة 

 مالبس األطفال ومالئمتها لمراحل النمو المختلفة

ر كون تؤثر مراحل النمو فٌما ٌلبسه الطفل، وما ٌجب توافره فى هذا الملبس، فالطفل الصؽٌر ال ٌهتم بملبسه إال فى إطا

 (24)هذا الملبس ال ٌعوق حركته ونشاطه، وأن ٌكون ملبسه مقبوال لدى زمالئه إلعطائه الثقة بالنفس. 

وقد قسمت مراحل الطفولة إلى فترات لطولها الزمنى الذي ٌصل إلى اثنى عشرة سنة حٌث تستؽرق سدس أو سبع متوسط 

ة الفرد وإعداده للحٌاة المستقبلٌة، وتنقسم مرحلة الطفولة إلى الحٌاة لإلنسان العادي، وٌفٌد طولها النسبً فً تكوٌن شخصٌ

 (3)خمس فترات على النحو التالً 9 

 الطفل حدٌث الوالدة ) مرحلة المهد( منذ المٌالد وحتى خمسة أشهر  -2

 الطفل من خمسة أشهر إلى سنتٌن ) مرحلة الحبو( -1

 سنوات( 592الطفل فً مرحلة الطفولة المبكرة )من  -2

 سنوات( 895مرحلة الطفولة الوسطى )من الطفل فً  -3

 سنة( 2198الطفل فً مرحلة الطفولة المتأخرة من ) -4

وٌختلؾ النمو فً كل مرحلة من مراحل الطفولة حٌث ٌكون سرٌعا جدا فً مرحلتً المهد والحبو ثم ٌتباطئ خالل 

من الطول والوزن إذ ٌصل طول  الطفولة المبكرة مقارنة بمرحلتً المهد والحبو، وأهم التؽٌرات التً تحدث نمو كل

سم  6كجم وتستمر زٌادة الطول بمعدل سنوي قدره  23سم وٌصل وزنه فً الوقت نفسه  82الطفل فً نهاٌة عامه الثالث 

، أما فى الطفولة (8)كجم حتى السن نفسها. 1تقرٌباً حتى سن السادسة بٌنما تستمر زٌادة الوزن بمعدل سنوي ٌقرب من 

سم تقرٌبا 4.4%سنوٌا أي 4تباطؤ فً النمو عن المرحلة السابقة فالزٌادة فً الطول تكون نسبتها  الوسطى فٌكون هناك

كجم تقرٌبا وٌقل معدل النمو الجسمً فً مرحلة الطفولة المتأخرة  2.7%سنوٌا أي 29والزٌادة فً الوزن تكون نسبتها 

النمو العضلً، وٌتضح مما سبق أن الطفل ٌنمو  وتتعدل النسب الجسمٌة وتصبح قرٌبة الشبه بها عند الراشد وٌتزاٌد

وٌتؽٌر شكل جسمه وبالتالً مقاساته فٌجب على مصمً مالبس األطفال إدراك ذلك التؽٌر الذي ٌحدث فً كل مرحلة 

 (21)عمرٌة وذلك لضبط المقاسات حتى تناسب هذا التؽٌر
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 ومن أهم الخصائص التً ٌجب أن تتوافر فً مالبس األطفال ما ٌلً

، فاللون من أكثر العوامل تأثٌراً على نفسٌة الطفل، وٌفضل استخدام األلوان الزاهٌة أن تكون من ألوان محببة للطفل  -2

 (23( )27)أما األلوان الباهتة فال ٌفضل استخدامها حٌث تلتقط األوساخ بسهولة 

ه أكثر مالئمة للطفل سواء من والتصمٌم الجٌد هو الذى ٌحتوي على كل الصفات التً تجعلأن ٌكون التصمٌم جٌدا   -2

حٌث مالئمة التصمٌم لنوع القماش أو مالئمته لسن الطفل وحجمه وللمناسبة التً ٌرتدى فٌها الملبس، كما ٌجب أن تتسم 

 (23)التصمٌمات بالبساطة واألناقة فً الوقت نفسه. 

أن ٌشعر الطفل باالرتٌاح عند ارتدائها فالمالبس تعد جزءاً من شؤون الحٌاة، لذا ٌجب أن توفر له الراحة والحماٌة:   -2

فال ٌكفً أن تكون المالبس أنٌقة أو جذابة عند شرائها أو صنعها لكن ٌجب أٌضاً أن تتوافر فٌها الراحة وأن تكون مناسبة 

 كما ٌجب أن ٌتوافر عنصر األمان فى مالبس األطفال سواء كان أماناً حركٌا أو أماناً من (12()1)لنشاط الطفل وحركته

 (6)الحوادث العارضة .

ٌراعى عند تصمٌم مالبس األطفال متطلبات النمو السرٌع لكً ٌرتدٌها أطول فترة أن تتالئم مع النمو الجسمً للطفل  -3

ممكنة لذلك البد من تصمٌم مالبس ٌمكن استخدامها إذا نما الطفل عرضٌاً تمتاز أقمشتها بالمطاطٌة أو بخط خصر ٌحتوي 

ً بكشكشة، وحردة إبط واسعة وأكمام متصلة )رجالن، كٌمونو(، كذلك مراعاة النمو الطولً عند على مطاط أو سفرة تنته

تصمٌم الملبس كإضافة كسرات أو ثنٌات عرضٌة وأساور مثنٌة ٌمكن فكها عند الحاجة أو حماالت تحتوي على أزرار 

 (22)ٌمكن تؽٌٌر أماكنها لتحقٌق الزٌادة فً الطول

ومن أنسب الخامات المستخدمة فً صناعة أقمشة مالبس األطفال هً خامة القطن كذلك  أن تكون من خامات مناسبة -4

 (27)الصوؾ لما لهما من ممٌزات ومن الممكن خلط ألٌاؾ القطن بألٌاؾ أخرى إلكسابها بعض الصفات لتحسٌن خواصها

القدرة على امتصاص الرطوبة  كما ٌجب أن تكون الخامة خفٌفة الوزن ذات متانة ومرونة ونعومة فى الوقت نفسه، ولها

والعرق و مقاومة )االتساخ، والبقع، والكرمشة، واالحتكاك، واالنكماش( وجٌدة التهوٌة وأن تتحمل الؽسٌل المتكرر 

 (23)والمحافظة على ثبات األلوان

األطفال لما وقد اتجهت صناعة المالبس الجاهزة إلى استخدام أقمشة الترٌكو فً أؼلب منتجات المالبس وخاصة مالبس 

تتمتع به من خصائص الراحة والمطاطٌة والتدفئة والمظهر الجمالً وسهولة استخدامها والعناٌة بها وإمكانٌة استخدامها 

أطول فترة ممكنة، ونظرا لطبٌعة التركٌب البنائً ألقمشة الترٌكو والقائمة على التشابك بٌن مجموعة من الؽرز فً 

األقمشة قادرة على تؽٌٌر شكلها تحت تأثٌر الشد ثم العودة إلى وضعها األصلً مرة االتجاهٌن األفقً والرأسً ٌجعل 

أخرى بعد زوال المؤثر، كما أنها تتمٌز بنفاذٌنها العالٌة للهواء مما ٌساعد على مرور الهواء خالل مسام المالبس وبالتالً 

علت المستهلكٌن ٌقبلون على استخدامها فً جمٌع تهوٌة الجسم، كما أن سهولة العناٌة بها أثناء عملٌات الؽسٌل والكً ج

أنواع المالبس، كذلك التنوع الهائل فً أشكال وتصمٌمات الؽرز مما ٌجعل منها مصدرا جٌدا فً تصمٌم المالبس بصفة 

 (26)عامة ومالبس األطفال بصفة خاصة .

 غرز الترٌكو المستخدمة فً البحث 

 Knit Stitchالغرزة كاملة التشكٌل 

عبارة عن تشكٌل الخٌط فً شكل عروة وهذه العروة تكون مستدٌرة من أعلى وتضٌق من أسفل نتٌجة لتشابكها مع وهً 

باقً عراوي الصؾ الرأسً وتتكون عندما ترتفع اإلبرة إلى أقصى ارتفاع لها حٌث تنزلق العروة القدٌمة أسفل لسان 

ل إلى أقصى هبوط حٌث ٌتم سحب الخٌط الجدٌد من خالل العروة اإلبر بٌنما تتم تؽذٌة الخٌط الجدٌد ثم تتحرك اإلبرة لتص

  (28()7)القدٌمة فً شكل ؼرزة كامل التشكٌل.
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وقد تم االستفادة من هذه الؽرزة فً الحصول على تصمٌمات أقمشة مثقبة )آجور( الستخدامها فً تدكٌك أشرطة لزٌادة 

االتجاه العرضً أو عن طرٌق نقل الؽرز للحصول على الطول أو تقصٌره وتصمٌمات أقمشة الرٌب ذات المطاطٌة فً 

 تصمٌم زخرفً لسطح القماش.

 Tuck Stitchالغرزة المعلقة 

تستخدم إلنتاج أقمشة زخرفٌة وفً حالة تكوٌن الؽرزة المعلقة ال تقوم اإلبرة بعملٌة اإلحالل لؽرزة واحدة أو أكثر بل 

ولها أن تنزلق من على اللسان إلى الساق وتظل معلقة علٌها وفً تتحرك ألعلى وإلى مستوى ال ٌسمح للؽرزة الملتفة ح

نفس الوقت ٌتم تؽذٌتها بالخٌط المؽذي، وبذلك ٌصبح بخطاؾ اإلبرة ؼرزتان وٌمكن تكرار تعلٌق الؽرز ألكثر من صؾ 

ق وٌتم فً وعند إعادة حركة اإلبرة للصعود ألعلى ترتفع لمستوى ٌسمح بانزالق الؽرز الموجودة بالخطاؾ حول السا

نفس الوقت تؽذٌتها بالخٌط المؽذي وتبدأ اإلبرة بعد ذلك فً الحركة إلى أسفل إلتمام عملٌة اإلحالل أي ٌتم إحالل الؽرزة 

 (19()28)الجدٌدة محل الؽرزتٌن السابقتٌن.

باستخدام وقد تم االستفادة من هذه الؽرزة فً الحصول على تصمٌمات زخرفٌة لحرؾ القماش إلعطائه شكل فستون أو 

 التعلٌق لصفٌن أمكن الحصول على أقمشة زخرفٌة تركٌبها العروي ٌمكن إدخال أشرطة للتدكٌك كالؽرزة السابقة 

  Main structures of weft knitted fabricsالتراكٌب البنائٌة األساسٌة ألقمشة ترٌكو اللحمة

 ٌوجد أربع تراكٌب أساسٌة ألقمشة ترٌكو اللحمة وهً

 ٌرسٌه ومشتقاته.أقمشة الج -2

 أقمشة الرٌب ومشتقاته. -1

 أقمشة اإلنترلوك ومشتقاته. -2

 أقمشة البٌرل ومشتقاته. -3

 وقد تم فً هذا البحث استخدام أقمشة الجٌرسٌه وأقمشة الرٌب 

 :Single Jersey knitأقمشة الجرسٌه السادة 

" أو "الجرسٌه السادة"، وتعد من أكثر أنواع Single Jerseyتمثل أبسط أنواع التركٌبات البنائٌة للترٌكو وتعرؾ باسم "

أقمشة ترٌكو اللحمة استخداما فً المالبس، وٌختلؾ مظهر وجه القماش عن ظهره وهو ذات أسطح ناعمة بسبب توحٌد 

نوع الؽرزة، ومطاطٌة المنسوج فً االتجاه العرضً ضعؾ مطاطٌته فً االتجاه الطولً تقرٌبا، كما ٌتمٌز بالقدرة على 

  (26()7)الحتفاظ باألبعاد بعد االستخدام و ٌمكن تنفٌذ الؽرز المختلفة للترٌكو على أقمشة الجٌرسٌها

 Rib Fabricsثانٌا أقمشة الرٌب: 

تعد أقمشة الرٌب من األقمشة المزدوجة وتنتج على ماكٌنات ذات سلندرٌن )سلندر وداٌل( فً حالة الماكٌنات الدائرٌة أو 

ت الماكٌنات المستطٌلة، وتعمل جمٌع اإلبر معا وٌتم تبادل وضع اإلبر فً كل من المجموعتٌن وجهٌن متعامدٌن فً حاال

، وٌتمٌز هذا التركٌب بالمطاطٌة الزائدة وٌستخدم فً عمل النهاٌات السفلى للبلوفر Rib Gatingوهو ما ٌعرؾ"

فً وجهً القماش حٌث ٌظهر بشكل أقالم والجاكٌتات وأساور األكمام وكمر الجونالت، وٌتشابه هذا النوع من الترٌكو 

طولٌة بأحجام مختلفة، واستطالة القماش فً االتجاه العرضً تعادل ضعؾ استطالة أقمشة الجرسٌه وتساوٌها فً االتجاه 

( وهناك تنوعات عدٌدة 2×2خاصة فً رٌب ) Curlالطولً، وهً أقمشة ثابتة وؼٌر قابلة لاللتفاؾ من األطراؾ 

 (26()7).2×2، 1×1مة وؼٌر منتظمة مثل ألقمشة الرٌب منتظ
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 اإلجراءات التطبٌقٌة

( وكذلك خصائص أقمشة 8إلى  5بعد الدراسة النظرٌة لتطورات النمو الجسمً للطفل فً مرحلة الطفولة الوسطى)من 

معا  ( تصمٌم بتولٌؾ الترٌكو واألقمشة المنسوجة21الترٌكو تم تقدٌم مقترحات تصمٌمٌة لمالبس األطفال وعددها )

تتناسب هذه التصمٌمات مع النمو الجسمً للطفل حٌث تؤدي خامة الترٌكو دورا أساسٌا فً تعدٌل قٌاس الملبس لما تتمتع 

 به من مطاطٌة وتنوع فً التراكٌب البنائٌة مما ٌجعلها مصدرا جٌدا لتصمٌم مالبس األطفال.

 ( ٌوضح شرح تفصٌلً للتصمٌمات المقترحة(2)ملحق )

وتطبٌق هذه العٌنات على التصمٌات المقترحة  79تم عمل عٌنات الترٌكو على ماكٌنة المستطٌلة باساب دٌوماتٌك 

 باستخدام الماسح الضوئً والتلوٌن على برنامج الفوتوشوب، وفٌما ٌلى عرض لتلك التصمٌمات 

 التصمٌم األول التصمٌم الثانى التصمٌم الثالث التصمٌم الرابع

  
  

9فستان طبقتٌن العلٌا من قماش ترٌكو جٌرسٌه به آجور والطبقة السفلى من قماش البوبلٌن ٌدكك التصمٌم األول

 بشرائط عند فتحة الصدر ونهاٌة األكمام وخط الوسط، بحٌث تسمح هذه الشرائط بزٌادة االتساع أو تقلٌله

ٌه ثالث طبقات من الترٌكو بالؽرزة المعلقة فستان بقصة عند خط الوسط من قماش الجٌنز ٌركب ف التصمٌم الثانً

بترتٌب الرٌب، الطبقة األولى مثبت عند خط الوسط مع القصة العلٌا مع شرٌط مطاط إلعطاء اتساع، والثانٌة مثبتة 

 بحٌاكة فً البطانة، والطبقة الثالثة تركب مع البطانة من خالل شرٌط بحٌث ٌمكن تركٌبها أو إزالتها لتعدٌل الطول 

الجونلة عبارة عن طبقتٌن من القماش تتصل كل طبقة منهما بأحد طرفً الكمر والذي ٌكون من  صمٌم الثالثالت

الرٌب وبه ثقوب من اآلجور بحٌث ٌعطً الرٌب اتساع عرضً وعن طرٌق تؽٌٌر طول ثنٌة الكمر والتدكٌك فً 

 ثقوب اآلجور ٌزٌد طول طبقة القماش السفلى وٌزٌد الطول تبعا لذلك

الفستان من قماش القطٌفة المضلع والجزء الجانبً من قماش ترٌكو الرٌب بدءا من حردة اإلبط  التصمٌم الرابع

لنهاٌة الفستان والذي ٌعطً اتساع عرضً كما ٌوجد عند الكتؾ شرٌط من الرٌب مدكك بشرٌط رفٌع وعند الرؼبة 

 لرٌب وٌزٌد تبعا لذلك الطولفً زٌادة الطول ٌتم توسعة شرٌط التدكٌك وتحدث مطاطٌة لشرٌط ا
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 التصمٌم الخامس التصمٌم السادس التصمٌم السابع التصمٌم الثامن

    

فستان من الترٌكو الجٌرسٌه به آجور ٌتصل األمام مع الخلؾ بحٌاكة عند خط الجنب فً الجزء  التصمٌم الخامس

أعلى خط الوسط وٌكون مفتوح من الجانبٌن بعد خط الوسط لنهاٌة الفستان، الكم وقصة الرقبة من قماش اللٌنوة 

رٌكو جونلة من قماش اللٌنوة عن القطنً تحاك مع الترٌكو، أما الجزء السفلً من عند خط الوسط فٌركب أسفل الت

 طرٌق تدكٌك فً ثقوب اآلجور وٌربط عند الجانبٌن 

بدلة من قماش الجٌنز اللٌكرا المطبوع وترٌكو الرٌب بالؽرزة المعلقة، ٌوجد الترٌكو عند خط  التصمٌم السادس

البطن، نهاٌة األكمام ونهاٌة البنطلون، وهً عبارة عن قطعة مستطٌلة ٌتم زمها بواسطة شرائط أو فردها لتعطً 

 نمو الجسم تعدٌل فً الطول، وٌسمح قماش اللٌكرا والترٌكو باالتساع العرضً ومناسبة 

جاكٌت بدون أكمام ٌصل طوله لمنتصؾ الساق من قماش الترٌكو الجٌرسٌه مع قماش الكتان، ٌمكن  التصمٌم السابع

 تؽٌٌر اتساع الجاكٌت بواسطة أزرار عند خط الجنب أسفل حردة اإلبط ، 

لجنب من أسفل الوسط سالوبٌت من قماش جبردٌن مع قماش ترٌكو رٌب، ٌوجد الترٌكو عند خط ا التصمٌم الثامن

سم إلى نهاٌة البنطلون والذي ٌعطً اتساع جانبً كما ٌوجد قالب فً نهاٌة الرجل من الترٌكو والذي ٌمكن 4بحوالً 

 فردة أو ثنٌه لتعدٌل الطول، كما ٌمكن تعدٌل طول الحمالة العلٌا للسالوبٌت 

 التاسع التصمٌم التصمٌم العاشر التصمٌم الحادى عشر التصمٌم الثانى عشر
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فستان من اللٌنوة القطنً بدون أكمام وفتحة رقبة دائرٌة، ٌوجد فً خط المنتصؾ كالونٌه من قماش  التصمٌم التاسع 

الترٌكو الرٌب بفتحات متسعة عن طرٌق تباعد المسافات بٌن اإلبر وٌدكك بشرٌط رفٌع من الترٌكو من أعلى ٌتم زم 

 رض.شرٌط التدكٌك أو فرده لتعدٌل مساحة الكالونٌه وإعطاء زٌادة فً الع

فستان من قماش الداكرون ٌركب فً خط الرقبة شرٌط من األمام والخلؾ لٌؽلق عند الكتؾ  التصمٌم العاشر

كحمالة، ٌوجد فً أسفل الفستان ثالث صفوؾ من العراوي ٌدكك فً األول والثانً شرٌط رفٌع ٌربط بفٌونكة 

شرٌط العرٌض والصؾ الثالث ٌدكك فٌه شرٌط عرٌض من ترٌكو رٌب بالؽرزة المعلقة ، ٌمكن تعدٌل مكان ال

ألعلى وألسفل لتعدٌل طول الفستان، كذلك االتساع فً منطقة الصدر عن طرٌق شرٌط الكتؾ المدكك فً خط 

 الرقبة .  

درٌل حماالت، القطعة العلٌا من الترٌكو الرٌب بكسرات عرٌضة) بلٌسٌه( مثبت فً حمالة  التصمٌم الحادي عشر

فً الترٌكو بزٌادة االتساع من أعلى، الجونلة السفلى من قماش  تمتد من خط الوسط فً الخلؾ، وتسمح الكسرات

والكمر من ترٌكو الرٌب والذي ٌسمح بالمطاطٌة فً منطقة الوسط وتثبت الطبقة العلٌا مع الجونلة فً الكمر من 

 خالل أزرار مثبتة على الكمر وعراوي فً القطعة المستطٌلة العلٌا.

وقصة عند خط الوسط، القصة العلٌا من قماش الدانتٌل المطبوع بها قصة فً فستان بحماالت  التصمٌم الثانً عشر

خط المنتصؾ تشبه المرد وٌركب على جانبٌها شرٌط فستون من الترٌكو، القصة السفلى من طبقتٌن العلٌا من 

ا طبقة من قماش الترٌكو الخفٌؾ منفذ بالؽرزة المعلقة والتً تسمح بإمرار شرٌط تدكٌك بداخلها لتعدٌل الطول، أسفله

 الدانتٌل المطبوع كما فً القصة العلٌا، وٌوجد على خط الوسط حزام ٌمكن معه تعدٌل العرض.

وبعد التأكد من صدق وثبات ٌوضح االستبانات المستخدمة فً البحث(  1) ملحق رقم تم إعداد استبٌان لتقٌٌم التصمٌات المقترحة 

ٌوضح أسماء السادة  2من السادة المتخصصٌن )األكادٌمٌن( ) ملحق رقم  ( تم عرضه على عدد 2االستبانات )ملحق رقم 

 المحكمٌن( لمعرفة أفضل التصمٌات للتنفٌذ ومعرفة مدى تحقق القٌم االبتكارٌة والنفعٌة منها وقد جاءت النتائج كالتالى

 (12المتخصصٌن )ن =  -أوالً: التصمٌمات المقترحة 

ودة آلراء المتخصصٌن حول التصمٌمات المقترحة لكل محور من محاور تم حساب المتوسط المرجح ومعامل الج

( المتوسط المرجح ومعامل الجودة آلراء المتخصصٌن حول التصمٌمات 2( وشكل بٌانً )2االستبانة وٌوضح جدول )

 المقترحة للمحور األول )تحقٌق عناصر وأسس التصمٌم(.

 المتخصصٌن حول التصمٌمات المقترحة للمحور األول( المتوسط المرجح ومعامل الجودة آلراء 1جدول )

 )تحقٌق عناصر وأسس التصمٌم(.

 مستوى التصمٌم المتوسط المئوى المرجح )معامل الجودة %( المتوسط المرجح التصمٌمات

 مالئم 83.33 1.72 2التصمٌم

 مالئم 83.33 1.72 1التصمٌم

 مالئم 87.24 1.83 2التصمٌم

 مالئم 299.9 2.99 3التصمٌم

 مالئم 76.93 1.52 4التصمٌم

 مالئم 81.48 1.67 5التصمٌم

 مالئم 299.99 2.99 6التصمٌم

 مالئم 81.48 1.67 7التصمٌم

 مالئم 85.29 1.78 8التصمٌم

 مالئم 85.29 1.78 29التصمٌم

 مالئم 87.24 1.83 22التصمٌم

 مالئم 87.24 1.83 21التصمٌم
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 آلراء المتخصصٌن حول التصمٌمات المقترحة للمحور األول )تحقٌق عناصر وأسس التصمٌم(.( معامالت الجودة 1شكل )

تحقٌق عناصر ( إتفاق آراء السادة المتخصصٌن حول التصمٌمات المقترحة فى 2( والشكل البٌانى )2ٌتضح من الجدول )

ومستوى كل تصمٌم من التصمٌمات وفقاً لمقٌاس ثالثى متدرج ، حٌث جاءت تقٌٌمات معامالت الجودة  وأسس التصمٌم

للتصمٌمات المقترحة مرتفعة وتبٌن أن جمٌع التصمٌمات وقعت فى مستوى )مالئم(، وتراوحت معامالت االتفاق ما بٌن 

(، مما ٌوضح 2.9 – 1.52ٌمات ما بٌن )%( ، كما تراوحت قٌم المتوسط المرجح لهذه التصم299 -% 76.93نسبة )

 تحقق عناصر وأسس التصمٌم.

 ( المتوسط المرجح ومعامل الجودة آلراء المتخصصٌن حول التصمٌمات المقترحة2جدول )

 للمحور الثانى )تحقٌق القٌم االبتكارٌة(.

 المتوسط المرجح التصمٌمات
المتوسط المئوى المرجح )معامل الجودة 

)% 
 مستوى التصمٌم

 مالئم 82.56 1.64 2التصمٌم

 مالئم 75.22 1.47 1التصمٌم

 مالئم 299.9 2.99 2التصمٌم

 مالئم 83.33 1.72 3التصمٌم

 مالئم إلى حد ما 66.67 1.22 4التصمٌم

 مالئم 83.33 1.72 5التصمٌم

 مالئم 72.22 1.49 6التصمٌم

 مالئم 75.22 1.47 7التصمٌم

 مالئم 82.56 1.64 8التصمٌم

 مالئم 84.72 1.77 29التصمٌم

 مالئم 86.11 1.81 22التصمٌم

 مالئم 86.11 1.81 21التصمٌم
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 ( معامالت الجودة آلراء المتخصصٌن حول التصمٌمات المقترحة للمحور الثانى )تحقٌق القٌم االبتكارٌة(.2شكل)

تحقٌق القٌم ( اتفاق آراء السادة المتخصصٌن حول التصمٌمات المقترحة فً 1( والشكل البٌانى )1ٌتضح من الجدول )

ومستوى كل تصمٌم من التصمٌمات وفقاً لمقٌاس ثالثى متدرج، حٌث جاءت تقٌٌمات معامالت الجودة  االبتكارٌة

( وقعت فً 21،  22،  29،  8،  7،  6،  5،  3،  2،  1،  2للتصمٌمات المقترحة مرتفعة وتبٌن أن التصمٌمات )

ما تراوحت قٌم المتوسط المرجح لهذه %( ك299 -% 75.22مستوى )مالئم( و تراوحت معامالت االتفاق ما بٌن نسبة )

( فى مستوى )مالئم( و بلػ معامالت االتفاق لهذا التصمٌم 4( فى حٌن وقع التصمٌم )2.9 – 1.47التصمٌمات ما بٌن )

 ( مما ٌوضح تحقق القٌم االبتكارٌة.1.22%( كما بلؽت قٌمة المتوسط المرجح لهذا التصمٌم )66.67)

 امل الجودة آلراء المتخصصٌن حول التصمٌمات المقترحة( المتوسط المرجح ومع3جدول )

 للمحور الثانى )تحقٌق القٌم االقتصادٌة والوظٌفٌة(.

 مستوى التصمٌم المتوسط المئوى المرجح )معامل الجودة %( المتوسط المرجح التصمٌمات

 مالئم 81.48 1.67 2التصمٌم

 مالئم 74.28 1.45 1التصمٌم

 مالئم 299.9 2.99 2التصمٌم

 مالئم 77.78 1.56 3التصمٌم

 مالئم 74.28 1.45 4التصمٌم

 مالئم 77.78 1.56 5التصمٌم

 مالئم 81.48 1.67 6التصمٌم

 مالئم 74.28 1.45 7التصمٌم

 مالئم 299.9 2.99 8التصمٌم

 مالئم 83.33 1.72 29التصمٌم

 مالئم 77.78 1.56 22التصمٌم

 مالئم 299.9 2.99 21التصمٌم
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 ( معامالت الجودة آلراء المتخصصٌن حول التصمٌمات المقترحة للمحور الثانى3شكل )

 )تحقٌق القٌم االقتصادٌة والوظٌفٌة(.

تحقٌق القٌم ( اتفاق آراء السادة المتخصصٌن حول التصمٌمات المقترحة فى 2( والشكل البٌانى )2ٌتضح من الجدول )

ومستوى كل تصمٌم من التصمٌمات وفقاً لمقٌاس ثالثى متدرج ، حٌث جاءت تقٌٌمات معامالت الجودة  االبتكارٌة

للتصمٌمات المقترحة مرتفعة وتبٌن أن جمٌع التصمٌمات وقعت فى مستوى )مالئم(، و تراوحت معامالت االتفاق ما بٌن 

( مما ٌوضح 2.9 – 1.45مٌمات ما بٌن )%( ، كما تراوحت قٌم المتوسط المرجح لهذه التص299 -% 74.28نسبة )

 تحقق القٌم االقتصادٌة والوظٌفٌة.

 ( المتوسط المرجح ومعامل الجودة آلراء المتخصصٌن حول التقٌٌم الكلى للتصمٌمات المقترحة.4جدول )

 المتوسط المرجح التصمٌمات
 المتوسط المئوى المرجح 

 )معامل الجودة %(
 الترتٌب مستوى التصمٌم

 6 مالئم 82.25 1.68 2التصمٌم

 29 مالئم 78.63 1.58 1التصمٌم

 2 مالئم 88.24 1.86 2التصمٌم

 مكرر 2 مالئم 84.62 1.76 3التصمٌم

 21 مالئم 72.65 1.42 4التصمٌم

 8 مالئم 81.22 1.66 5التصمٌم

 مكرر 6 مالئم 82.25 1.68 6التصمٌم

 22 مالئم 77.78 1.56 7التصمٌم

 2 مالئم 84.62 1.76 8التصمٌم

 مكرر 2 مالئم 84.62 1.76 29التصمٌم

 مكرر 2 مالئم 84.62 1.76 22التصمٌم

 1 مالئم 87.18 1.84 21التصمٌم

 

 
 ( معامالت الجودة للتصمٌمات المقترحة مرتبة تنازلٌاً وفقاً آلراء المتخصصٌن حول التقٌٌم الكلى.4شكل )
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 التقٌٌم الكلى( اتفاق آراء السادة المتخصصٌن حول التصمٌمات المقترحة فى 3( والشكل البٌانى )3ٌتضح من الجدول )

ومستوى كل تصمٌم من التصمٌمات وفقاً لمقٌاس ثالثى متدرج، حٌث جاءت تقٌٌمات معامالت الجودة للتصمٌمات 

)مالئم(، وتراوحت معامالت االتفاق ما بٌن نسبة  المقترحة مرتفعة وتبٌن أن جمٌع التصمٌمات وقعت فى مستوى

( وجاء ترتٌب 1.86 – 1.56%( كما تراوحت قٌم المتوسط المرجح لهذه التصمٌمات ما بٌن )88.24 -% 77.78)

 ( كالتالى9 3التصمٌمات المقترحة كما هو مبٌن فى الجدول )

،  5، التصمٌم 6، التصمٌم 2، التصمٌم 22مٌم، التص 3، التصمٌم 29، التصمٌم 8، التصمٌم21، التصمٌم2)التصمٌم

 (.4، التصمٌم 7، التصمٌم 1التصمٌم

تصمٌمات وفقا للترتٌب األعلى التصمٌمات وبعد تنفٌذ التصمٌمات تم عرضها على السادة المحكمٌن  5وقد تم تنفٌذ عدد 

 إلبداء الرأي فٌها وفقا لبنود استبانة التصمٌمات المنفذة

 التصمٌات المنفذة

 (2التصمٌم المنفذ األول ) مقترح رقم  األول بعد تعدٌل القٌاس  صمٌم المنفذالت

 
 

 (3التصمٌم المنفذ الثانى )مقترح رقم  بعد تعدٌل القٌاس الثانى التصمٌم المنفذ

  
 (8التصمٌم المنفذ الثالث )مقترح رقم  بعد تعدٌل القٌاس الثالث التصمٌم المنفذ
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 (29التصمٌم المنفذ الرابع )مقترح رقم  بعد تعدٌل القٌاس الرابعالتصمٌم المنفذ 

  
 (22التصمٌم المنفذ الخامس ) مقترح رقم  بعد تعدٌل القٌاس التصمٌم المنفذ الخامس
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 (21التصمٌم المنفذ السادس )مقترح رقم  بعد تعدٌل القٌاس التصمٌم المنفذ السادس

  

تم اعداد استبٌانان لكال من األساتذة المتخصصٌن فً المجال والمستهلكات وذلك لمعرفة مدى تحقٌق التصمٌات للؽرض 

 المعدة له وكانت النتائج كالتال9ً 

 (12المتخصصٌن )ن =  -استبانة التصمٌمات المنفذة 

المنفذة للمحور األول )تحقٌق جودة ( المتوسط المرجح ومعامل الجودة آلراء المتخصصٌن فً التصمٌمات 4جدول )

 التصمٌم(.

 مستوى التصمٌم المتوسط المئوى المرجح )معامل الجودة %( المتوسط المرجح التصمٌمات

 مالئم 299.9 2.99 2التصمٌم 

 مالئم 89.17 1.62 3التصمٌم 

 مالئم 82.56 1.64 8التصمٌم 

 مالئم 72.22 1.49 29التصمٌم 

 مالئم 79.45 1.31 22التصمٌم 

 مالئم 73.61 1.43  21التصمٌم 

 

 
 (:معامالت الجودة آلراء المتخصصٌن حول التصمٌمات المنفذة للمحور األول )تحقٌق جودة التصمٌم(.5شكل )
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تحقٌق جودة ( إتفاق آراء السادة المتخصصٌن حول التصمٌمات المنفذة فى 4( والشكل البٌانى)4ٌتضح من الجدول )

ومستوى كل تصمٌم من التصمٌمات وفقاً لمقٌاس ثالثى متدرج ، حٌث جاءت تقٌٌمات معامالت الجودة  التصمٌم

للتصمٌمات المنفذة مرتفعة وتبٌن أن جمٌع التصمٌمات وقعت فى مستوى )مالئم(، و تراوحت معامالت االتفاق ما بٌن 

( ، مما ٌوضح 2.9 – 1.31مات ما بٌن )%(، كما تراوحت قٌم المتوسط المرجح لهذه التصم299ٌ -% 79.45نسبة )

 تحقق جودة التصمٌم.

(:المتوسط المرجح ومعامل الجودة آلراء المتخصصٌن حول التصمٌمات المنفذة للمحور الثانى )تحقٌق الجانب االقتصادي 6جدول )

 والتسوٌقً(.

 التصمٌمات
المتوسط 

 المرجح
 ممستوى التصمٌ المتوسط المئوى المرجح )معامل الجودة %(

 مالئم 299.9 2.99 2التصمٌم 

 مالئم 89.63 1.61 3التصمٌم 

 مالئم 83.33 1.72 8التصمٌم 

 مالئم 74.28 1.45 29التصمٌم 

 مالئم 72.37 1.33 22التصمٌم 

 مالئم 83.33 1.72  21التصمٌم 

 

 
 )تحقٌق الجانب االقتصادي والتسوٌقً(.( معامالت الجودة آلراء المتخصصٌن فً التصمٌمات المنفذة للمحور الثانى 6شكل )

تحقٌق الجانب ( إتفاق آراء السادة المتخصصٌن حول التصمٌمات المنفذة فى 5( والشكل البٌانى )5ٌتضح من الجدول )

ومستوى كل تصمٌم من التصمٌمات وفقاً لمقٌاس ثالثى متدرج ، حٌث جاءت تقٌٌمات معامالت االقتصادي والتسوٌقً 

للتصمٌمات المنفذة مرتفعة وتبٌن أن جمٌع التصمٌمات وقعت فى مستوى )مالئم(، و تراوحت معامالت االتفاق ما الجودة 

( ، مما 2.9 – 1.33%( ، كما تراوحت قٌم المتوسط المرجح لهذه التصمٌمات ما بٌن )299 -% 72.37بٌن نسبة )

 ٌوضح تحقق الجانب االقتصادي والتسوٌقً.
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 جودة للتصمٌمات المنفذة مرتبة تنازلٌاً وفقاً آلراء المتخصصٌن حول التقٌٌم الكلى.(:معامالت ال7جدول)

 التصمٌمات
المتوسط 

 المرجح

المتوسط المئوى المرجح )معامل الجودة 

)% 
 الترتٌب مستوى التصمٌم

 2 مالئم 299.99 2.99 2التصمٌم 

 2 مالئم 89.37 1.62 3التصمٌم 

 1 مالئم 81.75 1.68 8التصمٌم 

 4 مالئم 73.22 1.41 29التصمٌم 

 5 مالئم 79.84 1.32 22التصمٌم 

 3 مالئم 77.78 1.56  1التصمٌم 

 

 
 (:معامالت الجودة للتصمٌمات المنفذة مرتبة تنازلٌاً وفقاً آلراء المتخصصٌن حول التقٌٌم الكلى.7شكل )

 التقٌٌم الكلى( إتفاق آراء السادة المتخصصٌن حول التصمٌمات المنفذة فى 6( والشكل البٌانى )6ٌتضح من الجدول )

ومستوى كل تصمٌم من التصمٌمات وفقاً لمقٌاس ثالثى متدرج، حٌث جاءت تقٌٌمات معامالت الجودة للتصمٌمات المنفذة 

 -% 79.84مالئم(، و تراوحت معامالت االتفاق ما بٌن نسبة )مرتفعة وتبٌن أن جمٌع التصمٌمات وقعت فى مستوى )

( ، وجاء ترتٌب التصمٌمات المنفذة 2.9 – 1.32%( كما تراوحت قٌم المتوسط المرجح لهذه التصمٌمات ما بٌن )299

 (21، التصمٌم22، التصمٌم29، التصمٌم3، التصمٌم8، التصمٌم2( كالتالى9)التصمٌم3كما هو مبٌن فى الجدول )

 (15المستهلكات )ن =  -ستبانة التصمٌمات المنفذة ا
 ( المتوسط المرجح ومعامل الجودة آلراء المتخصصٌن حول التقٌٌم الكلى للتصمٌمات المنفذة.8جدول )

 الترتٌب مستوى التصمٌم المتوسط المئوى المرجح )معامل الجودة %( المتوسط المرجح التصمٌمات

 1 مالئم 82.22 1.79 2التصمٌم 

 3 مالئم 82.32 1.63 3التصمٌم 

 2 مالئم 82.54 1.72 8التصمٌم 

 4 مالئم 78.73 1.69 29التصمٌم 

 5 مالئم إلى حد ما 64.13 1.15 22التصمٌم 

 2 مالئم 81.95 1.65  21التصمٌم 
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 التقٌٌم الكلى.( معامالت الجودة للتصمٌمات المنفذة مرتبة تنازلٌاً وفقاً آلراء المستهلكات حول 8شكل ) 

ومستوى كل  التقٌٌم الكلى( اتفاق آراء المستهلكات حول التصمٌمات المنفذة فى 7( والشكل البٌانى )7ٌتضح من الجدول )

وفقاً لمقٌاس ثالثى متدرج حٌث جاءت تقٌٌمات معامالت الجودة للتصمٌمات المنفذة مرتفعة وتبٌن  تصمٌم من التصمٌمات

% 78.73( وقعت فى مستوى )مالئم( وتراوحت معامالت االتفاق ما بٌن نسبة )21،  29،  8،  3،  2أن التصمٌمات )

( فى 22(، وجاء التصمٌم )1.79 – 1.69%(، كما تراوحت قٌم المتوسط المرجح لهذه التصمٌمات ما بٌن )82.22 -

(، 1.15%(، كما بلؽلت قٌمة المتوسط المرجح )64.13مستوى )مالئم إلى حد ما(، وبلػ معامل االتفاق لهذا التصمٌم )

 2، التصمٌم8( كالتالى9 )التصمٌم7وجاء ترتٌب التصمٌمات المنفذة من وجهة نظر المستهلكات كما هو مبٌن فى الجدول )

 (22، التصمٌم 29، التصمٌم 3، التصمٌم21، التصمٌم

 تفسٌر النتائج المرتبطة باختبار صحة فروض البحث:

"توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التصمٌمات على أنه  النتائج المتعلقة بالفرض األول للبحث والذى ٌنص -1

ثر من مقاس وفقاً آلراء المقترحة حول تولٌف الترٌكو مع األقمشة المنسوجة لمالبس األطفال الستخدامها ألك

 المتخصصٌن".

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثتان باستخدام أسلوب تحلٌل التباٌن األحادي للمقارنة بٌن التصمٌمات المقترحة 

 (8وفقاً آلراء السادة المتخصصٌن، وجاءت النتائج كما هو مبٌن بالجدول )

بٌن التصمٌمات المقترحة حول تولٌف الترٌكو مع األقمشة المنسوجة لمالبس األطفال  ( نتائج تحلٌل التباٌن األحادى للمقارنة9جدول)

 الستخدامها ألكثر من مقاس وفقاً آلراء السادة المتخصصٌن

 مصدر التباٌن
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

 9.11 22 1.39 بٌن التصمٌمات المقترحة

 9.94 221 5.64 التصمٌمات المقترحة داخل 9.992 3.15

   232 8.24 المجموع

( وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن استجابات السادة المتخصصٌن على التصمٌمات المقترحة 8ٌتضح من الجدول)

( 3.15) "ف"حول تولٌؾ الترٌكو مع األقمشة المنسوجة لمالبس األطفال الستخدامها ألكثر من مقاس حٌث بلؽت قٌمة 

 (، مما ٌدل على وجود فروق بٌن التصمٌمات المقترحة وتحقق الفرض األول. 9.992عند مستوى الداللة )

"توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التصمٌمات المنفذة النتائج المتعلقة بالفرض الثانى للبحث والذى ٌنص على  -2

 ستخدامها ألكثر من مقاس وفقاً آلراء المتخصصٌن".حول تولٌف الترٌكو مع األقمشة المنسوجة لمالبس األطفال ال

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثتان باستخدام أسلوب تحلٌل التباٌن األحادي للمقارنة بٌن التصمٌمات المنفذة 

 (29وفقاً آلراء السادة المتخصصٌن، وجاءت النتائج كما هو مبٌن بالجدول )
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األحادى للمقارنة بٌن التصمٌمات المنفذة حول تولٌف الترٌكو مع األقمشة المنسوجة لمالبس األطفال (: نتائج تحلٌل التباٌن 10جدول )

 الستخدامها ألكثر من مقاس وفقاً آلراء السادة المتخصصٌن

 مصدر التباٌن
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

 9.36 4 1.22 بٌن التصمٌمات المنفذة

 9.92 55 2.82 داخل التصمٌمات المنفذة 9.992 25.93

   62 3.13 المجموع

( وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن استجابات السادة المتخصصٌن على التصمٌمات المنفذة 29ٌتضح من الجدول )

( 25.93) "ف"حول تولٌؾ الترٌكو مع األقمشة المنسوجة لمالبس األطفال الستخدامها ألكثر من مقاس حٌث بلؽت قٌمة 

 التصمٌمات المنفذة، وتحقق الفرض الثانً. (، مما ٌدل على وجود فروق بٌن9.992عند مستوى الداللة )

"توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التصمٌمات  النتائج المتعلقة بالفرض الثالث للبحث والذى ٌنص على أنه -3

المقترحة حول تولٌف الترٌكو مع األقمشة المنسوجة لمالبس األطفال الستخدامها ألكثر من مقاس وفقاً آلراء 

 المستهلكات".

ق من صحة هذا الفرض قامت الباحثتان باستخدام أسلوب تحلٌل التباٌن األحادى للمقارنة بٌن التصمٌمات المنفذة وللتحق

 (22وفقاً آلراء السادة المستهلكات، وجاءت النتائج كما هو مبٌن بالجدول )

الترٌكو مع األقمشة المنسوجة لمالبس األطفال ( نتائج تحلٌل التباٌن األحادى للمقارنة بٌن التصمٌمات المنفذة حول تولٌف 11جدول )

 الستخدامها ألكثر من مقاس وفقاً آلراء المستهلكات.

 مصدر التباٌن
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

 9.55 4 2.22 بٌن التصمٌمات المنفذة

 9.92 73 1.26 داخل التصمٌمات المنفذة 9.992 14.55

   78 4.37 المجموع

( وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن استجابات المستهلكات على التصمٌمات المنفذة بتولٌؾ 22ٌتضح من الجدول )

( عند مستوى 14.55) "ف"الترٌكو مع األقمشة المنسوجة لمالبس األطفال الستخدامها ألكثر من مقاس حٌث بلؽت قٌمة 

 (، مما ٌدل على وجود فروق بٌن التصمٌمات المنفذة وتحقق الفرض الثالث.9.992الداللة )

 المراجع 

 األلفً، أبو صالح9 الفن االسالمى أصوله فلسفته ومدارسه، الطبعة الثالثة، دارالمعارؾ، القاهرة، بدون تارٌخ .2

1. Al'alfay  ،'abu salh: alfini alaslama 'usulah falsafatuh wamadarisuh - altabeat alththalithat - 

daralmearif - alqahrt - bidun tarikh 

 م(.1992( ، القاهرة )2الجارحً، سامٌة أحمد 9 تنفٌذ مالبس األطفال ) .1

2..Aljarhaa , samiat 'ahmad: Tanfidh Mulabis Al'atfal (1) , alqahr 2001 m. 

الكرٌم9 توظٌؾ اإلمكانات التشكٌلٌة لفن تولٌؾ الخامات بأسلوب المرقعات لتصمٌم وتنفٌذ م الجربوع، مرام محمد عبد .2

 م.1996البس األطفال ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة التصامٌم واالقتصاد المنزلً ، جامعة القصٌم  
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3. Aljarbue , maram muhamad eabd alkrym: tawzif al'imkanat altashkiliat lifana tawlif 

alkhitam bi'uslub almuraqaeat litasmim watanfidh malabis al'atfal , risalat majstir , kuliyat 

altasamim walaiqtisad almanzilii , jamieat alqsym 2007 m 

رجونومٌالعلٌمً، إٌمان عبد هللا 9 إعادة تدوٌر بقاٌا انتاج مصانع المالبس الجاهزة واالستفادة منها البتكار تصمٌمات أ .3

 م1926ة ألزٌاء األطفال، رسالة ماجٌستٌر ؼٌر منشورة، كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة األزهر 

4. Alolimi , Eman eabd allh: 'iieadat tadwir biqaya 'iintaj masanie almalabis aljahizat 

wal'iistieanat bi'ajza' tasmimat 'urjunumiat li'azya' al'atfal., risalat majstyr ghyr manshurat , 

kuliyat alaiqtisad almanzilii jamieat al'azhar 2017 m 

 م2853، 21تفسٌر القرطبى، دار الكتب المصرٌة، الجزء  القرطبى، محمد 9 .4

5. Alqartabi , mhmd: tafsir alqurtabaa - dar alkutub almisriat - aljuz' 12-1964m 

مكانٌة توظٌؾ الخط العربى لعمل مشؽوالت فنٌة بالتولٌؾ بٌن العجائن والخامات الملٌجً، علً المعداوى، وآخرون9 إ .5

 م 1924 –مصر  –مجلة بحوث التربٌة النوعٌة  –

6. Almaliji , eali almaeadawaa , alanan: 'iimkaniat tawzif alkhati aleurbaa lieamal mashghulat 

faniyat bialtawlif bayn aleajayin walkhamat - majalat bihawth altarbiat alnaweiat - misr - 

2015 m 

رسالة  –جادو، نهى محمد ابراهٌم 9 دراسة المتطلبات األساسٌة للزى المدرسى لمالبس األطفال فى المرحلة االبتدائٌة  .6

 م 1993-جامعة حلوان  –ماجستٌر كلٌة الفنون التطبٌقٌة 

7. Adu , nahaa muhamad abrahym: dirasat alqias al'asasiat lilazaa almudarsaa limalabis 

al'atfal fa almarhalat alaibtidayiyat - risalat majstyr kuliyat alfunun altatbiqiat - jamieat 

hulwan -2004 m 

لخلؾ، أمانً مصطفى إبراهٌم ، برنامج تدرٌبً مقترح إلنتاج مالبس الترٌكو الخشن باستخدام الحاسب اآللً لخدمة ا .7

 م 1997صناعات الصؽٌرة، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، كلٌة االقتصاد المنزلً ، جامعة المنوفٌة، 

8. khalaf , 'Amany moustafa 'Ibrahim , barnamaj tadribiun muqtarah li'iintaj mulabis altariku 

alkhachen bestekhdam al haseb al aly le khedmat al senaat al saghera ,  risalat majstyr ghyr 

manshurat , kuliyat alaiqtisad almanzilii , jamieat almunufiat , 2008 m 

 ، دار ممفٌس للطباعة.2869رأفت، بهاء الدٌن، وآخرون، تكنولوجٌا الترٌكو، الجزء األول، الطبعة األولى،  .8

9. Ra'aft , biha' aldiyn we akharoon , tiknulujiaa altariku , aljuz' al'awal , altibeat al'uwlaa , 

1970 , dar mumfis liltabaeati. 

 م1993سلٌمان،عبد الرحمن سٌد9 علم نفس النمو، الطبعة األولى، مكتبة الرشد الرٌاض،  .29

10. Sulayman , eabd alrahmin syd: eilm nfs alnumui , altabeat al'uwlaa , maktabat alrushd 

alriyad - 2004 m 

19سنة احتٌاجات ملبسٌة وعناٌة، دار الزهراء، الرٌاض،  21شافعً، وفاء حسن9 مالبس األطفال من الوالدة إلى  .22

  م91

11. Shafiei , wafa' hasn: malabis al'atfal min alwiladat 'iilaa 12 sanatan sanatan nisbatan 

muafaqat wabaed dhlk , dar alzhra' , alriyad , 2002 m 

ألفت، وآخرون، الموضة فى تصمٌم مالبس األطفال، سلسلة الموسوعات الثقافٌة، نقابة مصممً الفنون التطب شوقً، .21

 ٌقٌة.

12. Shawqi , 'alaft ,wa akharoon,: almawdat fi tasmim mulabis al'atfal - silsilat almawsueat 

althaqafiat - niqabat musamamaa alfunun altatbiqiat. 
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 م.2864د المنعم وآخرون، معجم المصطلحات النسٌجٌة، طبع بألمانٌا، صبري، عب .22

13. Sabri , eabd almuneim , maejam almustalahat alnasijiat , tabae bi'almania, 1975 m. 

اال عبدهللا الحسن، أسماء 9 أسالٌب فن التولٌؾ واستخداماته الفنٌة والنفعٌة فً مالبس األطفال، رسالة ماجستٌر، كلٌة .23

 م.1996قتصاد المنزلى والتربٌة الفنٌة، الرٌاض، 

14. Eabdallah alhasan , 'asma': 'asalib fin altawlif walaishtirakat alfaniyat walnafeiat fi 

malabis al'atfal , risalat majstyr , kuliyat alaiqtisad almunzilaa waltarbiat alfaniyat , alriyad, 

2007 m. 

سهٌر محمود وآخرون9 تصمٌم مالبس أطفال مواكبة التجاهات الموضة العالمٌة وطباعنها بطرق آمنة بٌئٌا، عثمان،  .24

 م.1927مجلة التصمٌم الدولٌة، أكتوبر، 

15. Euthman , sahir mahmud  wa akharoon: tasmim mulabis 'atfal muakabat liaitijahat 
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عوؾ، ؼادة محمود ابراهٌم9 دراسة تحلٌلٌة عن تأثٌر الرسوم المتحركة على طفل الروضة إٌجابٌا وسلبٌا . مجلة ال .25

 م1926تصمٌم الدولٌة، ابرٌل، 

16. Eawf , ghadat mahmud abrahym: dirasatan tahliliatan ean najah alrusum ealaa tifl 

alrawdat 'iijabiaan wasalbiaa. majalat altasmim alduwaliat - 'abril -2017 

محمد، هبة محمد السٌد9 دراسة إمكانٌة تنفٌذ بعض التقنٌات الحدٌثة وتطبٌقها على مالبس األطفال باستخدام ماكٌنات  .26

 م.1927ً ، جامعة األزهر الترٌكو التقلٌدٌة، رسالة ماجستٌر ، كلٌة االقتصاد المنزل

17. Muhamad , hibatan muhamad alsyd: dirasat 'iimkaniat tanfidh bed altaqniat alhadithat 

ealaa airtida' al'atfal biastikhdam alat alttriku altaqlidiat , risalat majstir , kuliyat alaiqtisad 

almanzilii , jamieat al'azhar 2018 m 

 م.1994منا، وآخرون9 مالبس الطفل، مكتبة بستان المعرفة، اإلسكندرٌة،  موسى، .27

18. Musaa , minaa , anwn: mulabis altfl: maktabat bustan almaerifat , al'iiskandariat , 2005 m. 
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