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اإلستفادة من المعالم الحضارية لمدول كمصدر لتصميم وتنفيذ مالبس لألطفال
(تيشيرت) لتنشيط السياحة
الممخص:

ا.م.د /منال فتحي محمد الشاعر ، 1ا.م.د /إيناس الفى الشريعان

يهدف البحثإل

2

تاميم

اإلستفادة من جمال وتقيمة المعالم الحضارية الحديثة ف

مالبس لألطفال (تيشيرت) لتنشيط السياحية وزيادة وع وثقافة الطفل ,وذلك من خالل
إستحداث مجموعة من التاميمات لمالبس األطفال (تيشيرت) تحقق الناحية الجمالية
تنشيط السياحة ف

والفنية وتساىم ف

دولة الكويت عن طريق توظيف المعالم

الحضارية الحديثة لدولة الكويت وطباعتيا عم
الوسط

مالبس األطفال ف

مرحمة الطفولة

من عمر( )9-6سنوات بإستخدام الطباعة الرتقمية ,بيدف تعريف األطفال

بحضارتيم ومعالميم السياحية المختمفة من خالل مالبس يرتدونيا ,وكذلك زيادة الجذب
السياح

لمبالد وتأكيد الطابع القوم

المالبس التعرف عم

ليذه المالبس ,حت

يستطيع الطفل من خالل

معالم الحضارة المختمفة منذ الاغر كوسيمو تعميمية ف

تمك

المرحمة ,وتكونت عينة البحث من مجموعة من األطفال ف مرحمة الطفولة الوسط
وعددىم( )22طفل وطفمة من عمر( )9-6سنوات ف

دولة الكويت ,واشتممت أدوات

البحث عم استبيان لتقييم التاميمات المقترحة من تقبل األطفال محل الدراسة وأولياء
األمور المرافقين ليم ,واستبيان آخر لتقييم التاميمات من تقبل السادة أعضاء ىيئة
التدريس والمتخااين وعددىم ( )22محكم ,واتبع البحث المنيج الواف

التحميم

مع التطبيق من خالل عمل مجموعة من التاميمات وعددىا (12تاميات ) لمالبس
األطفال (تيشيرت) مطبوع عمييا المعالم الحضارية والسياحية لدولة الكويت وتنفيذ
أفضميا وفقاً آلراء المحكمين وبعد المعالجة األحاائية ,وتقد جاءت نتائج البحث محققة
لفروضو كاآلت  :توجد فروق ذات داللة إحاائية بين متوسطات تقييم المحكمين
واألطفال لمتاميمات المقترحة من حيث تحقيق الجانب الجمال

واإلبتكارى ف
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التاميم ,تحقيق الناحية الوظيفية ف التاميم ,تحقيق كفاءة توظيف المعالم الحضارية
الحديثة ف

مالبس األطفال (تيشيرت) ,تنفيذ التاميمات الحاامة عم

أعم

تقييم

وفقاً آلراء المحكمين واألطفال وأولياء األمور المرافقين ليم وىما التاميم " الثالث "
والتاميم " التاسع" بإستخدام الطباعة الرتقمية ,وتقد أوات الباحثتان بأىمية إعداد مزيد
من الدراسات الخااة بتاميم وتنفيذ مالبس مختمفة لألطفال كوسيمة تعميمية ليم عن
حضارة بالدىم وتنشيط لمسياحة.
الكممات المفتاحية المعالم الحضارية – مالبس األطفال – السياحة.
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Making use of the cultural landmarks of countries as a
source for designing and implementing children's
clothing (T-Shirts) to increase tourist attraction
Summary:
The research aims to take advantage of the beauty and value of modern
cultural landmarks in the design of children’s clothing (T-shirts) to activate
tourism and increase the awareness and culture of the child, through the
development of a set of designs for children’s clothing (T- shirts) that achieve
the aesthetic and artistic aspect and contribute to the revitalization of tourism
in the State of Kuwait by employing The modern cultural landmarks of the
State of Kuwait and their printing on children’s clothes in the middle
childhood stage (6-9) years old using digital printing, with the aim of
introducing children with their civilization and their various tourist
attractions through the clothes they wear, as well as increasing the country’s
touristattraction and emphasizing the national character of these clothes, so
that the child can identify through the clothes the various landmarks of
civilization since childhood as an educational means at that stage, and the
research sample consisted of a group of children in middle childhood Their
number is (20) male and female children(6-9) years old in the State of
Kuwait, and the research tools included a questionnaire to evaluate the
designs proposed by the children under study and the parents accompanying
them, and another questionnaire to evaluate the designs by the faculty
members and specialists, numbering (20) )tight, the research followed the
descriptive analytical approach with the application through the work of a
group of designs numbering (10 designs) for children's clothing (T-shirts)
printed with the cultural and tourist landmarks of the State of Kuwait and
implementing thebest according to the opinions of the arbitrators and after
statistical treatment. A statistic between the averages of the arbitrators and
children’s evaluation of the proposed designs in terms of achieving the
aesthetic and innovative aspect of the design, achieving the functional aspect
of the design, achieving the efficiency ofemploying modern cultural features
in children’s clothing (T-shirt). The two researchers recommended the
importance of preparing more studies for the design and implementation of
different clothes for children. As an educational tool for them about the
civilization of their country and the revitalization of tourism.
key words: Cultural landmarks - children's clothing - tourism.
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المقدمــة :
يعد تاميم األزياء من أىم الفنون التشكيمية فيو عمل فن يعبر عن الحالة الوجدانية

لممامم ,فمامم األزياء عميو أن يعايش الواتقع حت يستطيع أن يستفيد مما حولو و
ينتج لمجتمعو تاميمات مبتكرة تفي بإحتياجات األفراد المختمفةوالت

تخدم المجتمع

أيضاً( ,)25وتقد أعترف بتاميم األزياء كفن وعمم ,وأنشئت تقواعد لو في الدول المتقدمة

التي ليا نشاطيا ومقوماتيا ويقوم الماممون بترجمة التاميمات في اورة خطوط
وألوان ومنسوجات مبتكره تالئم العار ,ويتبعون في ذلك العناار واألسس المختمفة

لمتاميم(,)9ولقد ظير تاميم األزياء منذ القدم ولكن مع التقدم التكنولوجىف

العار

الحديث وظيور الحاسب اآلل حدث تطور سريع ومزىل ف ىذا المجال بشكل كبير
مجال اناعة المالبس الجاىزة ,حيث أابحت التكنولوجيا المختمفة

وخااةً ف

والمتنوعة ىىالمطمب األساس
المجاالت

()16

ليذا العار وأابح التقدم التكنولوج

يدخل ف

كل

.

وتعد مرحمة الطفولة الوسط من ( )9:6سنوات من أىم مراحل نمو الطفل ,إذ
ُ
توضع فييا أسس شخايتو وتكتمل وتظير مالمحيا في مراحل حياتو المقبمة ,فكل

طفل يولد ولديو طاتقات كامنة ىائمة لمنمو والتطور ,ولكن ىذه الطاتقات تقد تتخذ مسا اًر
()4

سمبياً أو إيجابياً

,كما تأتي أىمية تمك المرحمة لما تتميز بو من مرونة فائقة ,يكون

فييا الطفل أكثر إستجابة لتعديل سموكو ,وسيولة تشكيمو وتغييره أكثر من أي مرحمة

نمو أخرى( ,)11وتقد أثبت األبحاث والدراسات النفسية والتربوية خطورة ىذ ة المرحمة

وأىميتيا ف بناء وتكوين شخايتة وتحديد إتجاىاتةف المستقبل ,مما ُيحتم عمي
اآلباء والمربين إتاحة الفراة لو لتنمية مياراتو الوجدانية واإلنفعالية ,التي تُيسر لو

التفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيو(.)1

وتعتبر المالبس عامالً ىاماً ف التنشئة اإلجتماعية لألطفال حيث يخرج الطفل لموجود
بطبيعة إنسانية مرنة يمكن تشكيميا ف
تنمية وع

وذوق الطفل ف

أشكال مختمفة ,وعن طريق المالبس يمكن

كيفية إختيار مالبسة منذ الاغروالت

وميولو المختمفة وتساعده عم التكيف مع المجتمع(.)8

تعكس إىتماماتو

290

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2222

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
وتمثل السياحة ظاىرة من ظواىر النشاط اإلنسان  ,بل ظاىرة عالمية بمغت آفاتقاً

واسعة ,وأابحت في الوتقت الحال

من أكبر الاناعات في العالم الت

تؤثر عم

أيضا ,حيث أنيا تمعب دو اًر بار اًز في
ً
اإلتقتاادالقوم لمعديد من الدول النامية والمتقدمة
تنشيط وتحويل إتقتااديات الكثير من الدول ومورد لمعمالت اإلجنبية تبعاً لمدى تطورىا

الحضارىوالسياح ومعالم الحركة السياحية بيا( ,)22وتعتبر محركاً رئيسياً من محركات
التنمية اإلتقتااديةف

دولة الكويت بافة خااة

معظم دول العالم بافة عامة وف

حيث تنعم الكويت بثورات سياحية عظيمة وتعتبر مادر جذب سياح

ىام عم

مستوى العالم من حيث الموتقع والثقافة والتاريخ الخاص بيا وطبيعتيا الخالبة وثقافتيا

وأخالتقيات شعبيا(.)32

وانطالتقاً من أىمية السياحة ودور السياحة في تنمية اإلتقتاادالقوم

كان ال بد من

ربطيا بمجال المالبس وخااة مالبس األطفال في مرحمة الطفولة الوسط من( )9:6

سنوات؛ ويمثل ( التي شيرت) أكثر القطع الممبسية أىمية وارتداءاًلألطفال ف

تمك

المرحمة ,وذلك من خالل توظيف المعالم الحضارية والسياحية بدولة الكويت ومعالجتيا
بأساليب حديثة واياغة تشكيمية جديدة ورؤية معاارة من خالل طباعتيا وتوظيفيا

بما يتناسب مع األزياء العارية كوسيمة لتنمية وع

الطفل الثقاف

وكذلك كوسيمة

لتنشيط وزيادة الجذب السياح  ,حيث ان الترويج لمسياحة والمعالم الحضارية الحديثة
يعمل عم

تنشيط اإلتقتااد ودفع نمو السياحة وذلك من خالل إستكشاف المعالم

الحضارية الحديثة لدولة الكويت ,كما انيا تعتبر نظرة ثاتقبة لمتحديات والقيود التي

تواجو تنمية السياحة في الكويت(.)29
مشكمة البحث:

مما سبق يمكن صياغة مشكمة البحث الحالى في اإلجابة عمى التساؤالت التالية:
 -ماإمكانيةاإلستفادة من المعالم السياحية بدولة الكويت ف

إستحداث تاميمات

معاارة لمالبس األطفال (تيشيرت ) تساىم ف تنشيط السياحة؟

 -ماإمكانية تاميم وتنفيذ (تيشيرت) لألطفال ف

مرحمة الطفولة الوسط

الطباعة الرتقمية يعكس المعالم الحضارية لدولة الكويت؟

بإستخدام

 ماآراء المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس والمتخااين ف التاميمات المقترحة؟291
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 ماآراء األطفال (محل الدراسة) وأولياء األمورالمرافقين ليم ف التاميمات المقترحة؟هدف البحث:
 إستحداث تاميمات معاارة لمالبس األطفال (تيشيرت) من خالل إستخدام الطباعةالرتقمية لممعالم السياحية بدولة الكويت.

 تاميم وتنفيذ (تيشيرت) لألطفال ف مرحمة الطفولة الوسط بدولة الكويت لتنشيطالسياحة وتعريف الطفل بالمعالم الحضارية المختمفة في بمده.

 -تقياس آراء المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس والمتخااين ف

التاميمات

 -تقياس آراء األطفال (محل الدراسة) وأولياء األمور المرافقين ليم ف

التاميمات

المقترحة.
المقترحة.

أهمية البحث:
 التعرف عم المعالم الحضارية الحديثة بدولة الكويت بإستخدام الطباعة الرتقمية عممالبس األطفال (تيشيرت) .

 -تنشيط السياحة ف

دولة الكويت من خالل تاميم وتنفيذ (تيشيرت) لألطفال ف

مرحمة الطفولة الوسط يعكس المعالم السياحة المختمفة.

 -تقديم رؤية تاميمية جديدة لمنتج

مالبس األطفال مستوحاة من المعالم السياحية

لمكويت .
 إلقاء الضوء عم دور المالبس في إكساب الطفل المعارف والمعمومات العامة التيتساىم في تشكيل ثقافتو المعرفية لممعالم والحضاراة الحديثة ف بمده.

فروض البحث:
 -1توجد فروق ذات داللة إحاائية بين متوسطات تقييم المحكمين لمتاميمات من
حيث تحقيق الجانب الجمالي واإلبتكاري في التاميم.

 -2توجد فروق ذات داللة إحاائية بين متوسطات تقييم المحكمين لمتاميمات من
حيث تحقيق الناحية الوظيفية في التاميم.
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 -3توجد فروق ذات داللة إحاائية بين متوسطات تقييم المحكمين لمتاميمات من
مالبس األطفال

حيث تحقيق كفاءة توظيف المعالم الحضارية الحديثة ف

(تيشيرت).

 -4توجد فروق ذات داللة إحاائية بين متوسطات تقييم األطفال وأولياء أمورىم
لبنود االستبيان.

حدود البحث :

 حدود بشرية :مجموعة من األطفال في مرحمة الطفولة الوسط من ( )9:6سنواتوعددىم ( )22طفل وطفمة وكذلك أولياء األمور المرافقين ليم  ,ومجموعة من
اناعة المالبس

المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس وكذلك المتخااين ف

الجاىزة الخااة باألطفال وعددىم ( )22محكم.

 -حدود مكانية :دولة الكويت.

 -حدود زمنية :العام الدراسي الجامع من 2222-2221م.

 حدود موضوعية :تاميم وتنفيذ مجموعة من التاميمات لمالبس األطفال (تيشيرت)ف

مرحمة الطفولة الوسط من خالل إستخدام الطباعة الرتقمية لممعالم الحضارية

الحديثة ف

دولة الكويت لتنشيط السياحة وتعريف األطفال بتمك المعالم السياحية

المختمفة ف بالدىم.

إجراءات البحث :

منهج البحث:يتبع البحث الحال

المنيج الواف

مع التحميل والتطبيق من خالل

إستخدام الطباعة الرتقمية لتجسيد الحضارة الكويتية وطباعتيا عم
التاميمات المقترحة لمالبس األطفال (تيشيرت) ف

مجموعة من

مرحمة الطفولة الوسط

مما

ينعكس عم تنشيط السياحة وتعريف األطفال لممعالم السياحية الحديثة ف دولة الكويت.
عينة البحث :مجموعة من األطفال في مرحمة الطفولة الوسط

من ( )9:6سنوات

وعددىم ( )22طفل وطفمة من دولة الكويت وكذلك أولياء األمور المرافقين ليم ,
ومجموعة من المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس وكذلك المتخااين ف

اناعة

المالبس الجاىزة الخااة باألطفال وعددىم (.)22
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أدوات البحث:
 تم إستخدام الحاسب اآلل ف عمل التاميمات المقترحة بإستخدام البرامج اآلتية: -1برنامج Marvelous designer 6 Enterprise
 -2برنامج Adobe Photoshop Cs3
أوالً  :برنامجMarvelous designer 6 :
ىو برنامج متخاص في تاميم األزياء ثالثية األبعاد ولقد إستخدم في تاميم جميع
الموديالت ويتميز ىذا البرنامج بإمكانية إدخال الخامات عميو واعطائيا التأثيرات
المختمفة والمميزة لألتقمشة.
ثانياً  :برنامج Adobe Photoshop Cs3 :
من البرامج اليامة المستخدمة في عمل التأثيرات وضبط الاور المستخدمة وكذلك تم
إستخداميف

الحاول عم

الشكل النيائ

لمموديالت مع إمكانية إضافة بعض

المكمالت الالزمة لمتاميم عميو .
 تم إعداد إستبيانإلستطالع آراء عينة البحث ( 22طفل وطفمة ) ف مرحمة الطفولةالوسط

من ( )9:6سنوات وكذلك أولياء األمور المرافقين ليم ,وكذلك لتقييم

التاميمات المقترحة.
 تم إعداد إستبيان لتقييم التاميمات المقترحة من تقبل السادة المحكمين أعضاءىيئو التدريس بكميات االتقتااد المنزلىجامعت المنوفية وحموان وكمية التربية األساسية
بالكويت والمتخااين ف اناعة المالبس الجاىزة لألطفال وعددىم ( 22محكم).
مصطمحات البحث:

المعالم الحضارية :معالم  :أسم  ,جمع( َمعمَم)  ,معالم المكان :تعن مايستدل بيا عميو
ِ
من ٍ
ونحوىا (معالم أثريَّة) ,معالم تاريخية :أحداث تمثل نقطة تحول في التاريخ(,)34
آثار
حضارة :أطمق ماطمح الحضارة )(Civilizationألول مرة في منتاف القرن الثامن
عشر ,وى مشتقة من الالتنية  ,وُيشير ماطمح الحضارة بشكل شائع إل المجتمعات
294

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2222
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تكنولوجيا ,وتشيرأيضاًإل الثقافة أو التقاليد اإلتقميمية
ثقافيا والمتقدمة
ًا
البشرية األكثر
ً
تطور ً
الخااة بكل دولة ,مثل تقول؛ الحضارة الاينية ,أو الحضارة المارية ,أو الحضارة

الكويتية(.)36

تصميم  :ىوعممية التخطيط والتكوين واإلبتكار,اى جمع عناار من البيئة ووضعيا ف
تكوين معين بيدف التوال إلىشئ لو وظيفة أومدلول فيو نموذج أو خطة لرسم شئ ما
والتكوين جزء من عممية التاميم اال ان التاميم يدخل فية الفكر اإلنسان

الشخاية(.)18

الواتقع ,والمعن

تنفيذ :ىو تحقيق الشئ واخراجة من الفكرة إل
التنفيذ العين المباشر(.)7

والخبرات

اإلجرائي لمتنفيذ فيو

مالبس األطفال :ى كل ما يرتدية الطفل من تقطع ممبسية سواء كانت خارجيو )غير

مالمسو لجسده) أو داخمية(.)6

السياحة :تُعرف السياحة لُغةً بأنيا الضرب في األرض؛ أي اإلنتقال والمشي من موتقع
إل آخر ,سواء في دولة معينة أو إتقميم ُمحدد أو حول العالم؛ من أجل الواول إل
ومنظمات السياحة العالمية السياح ب ّأنيم جميع األشخاص
حاجات معينة ,وتعرف ىيئات ُ
الذين يوجدون في مكان ما لمدة  24ساعة أو أكثر؛ بيدف الحاول عم وسائل الترفيو

()32
عرف الدراسة الخااة بالسياحة
التي تشمل اإلجازات والرياضة واإلستجمام  ,كما تُ َّ
القومية األمريكية السياحة بأنيا كافة النشاطات أو التارفات التي ُيطبقيا األشخاص

أثناء ذىابيم لرحالت خارج منازليم ومجتمعيم ,وتعتبر محركيام لمتنمية اإلتقتااديةفي
مادر لمعمالت الحرة وتؤث اريجابياً عم زيادة الدخل القوم لمبالد(.)37

الطباعة الرقمية:تعتبرالطباعة الرتقمية من أفضل األساليب المثم الحديثة لمطباعة وذلك
لدتقتيا وتميزىا حيث يمكن من خاللياالحاول عم

تاميمات مميزة بمقارنتيابتقنيات

الطباعة التقميدية,وأكثر ما يميز ىذه الطباعة ىي أنيا اديقة لمبيئة ,والطباعة الرتقمية
مثالية لمطباعة عم

البوليستر باإلضافة إل

ذلك تمبي الطباعة الرتقمية زيادة الطمب

عم اإلنتاج المستدام ,وتعممعم توفير الموارد(.)17
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الدراسات السابقة:
تقامت الباحثتان باإلطالع عم

الدراسات السابقة والتي ترتبط بموضوع البحث وتم

تقسيميا إل ثالث
محاوركاآلت :
المحور األول :دراسات تناولت تصميم األزياء فى دولة الكويت
دراسة سالم،نجالء محمد خيراهلل ،)19()2227(.بعنوان ":دراسة تحميمية لجماليات تراث
األزياء الوطنية فى بعض دول الخميج وامكانية توظيفها فنياً إلثراء مالبس السيدات".
هدفت الدراسة إلىدراسة وتحميل بعض األزياء الخميجية لموتقوف عم
التاميمىوالجمال

البناء

ليذه األزياء واستنباط تقيم فنية لعمل تاميمات جمالية مبتكرة تامح

لمالبس السيدات ,بإبتكارزى معاار لمسيدات مقتبس من األزياء الخميجية ويمكن تطوير

الرؤية الجمالية لألزياء وربطيا بتراث الشعوب المختمفة ,وتوصمت الدراسة إلي إعطاء رؤية
فنية عممية واضحة لمكشف عن تقيمة وتقاليد المجتمع الخميجىف

وال مساىمة ف إفادة طالب وطالبات كميات االتقتااد المنزل

مناطق البحث الثالث’

والكميات الفنية بدراسة عممية

فنية لمزخارف عن األزياء الوطنية ف بعض دول الخميج.

دراسةسالمان،أحمد عمي ،)22()2212(.بعنوان " :اإلستفادة من نظم اإلتصاالت في إثراء
مالبس السيدات الخارجية ببعض الدول العربية"
هدفت الدراسة إلي عمل تاميمات مقتبسة من األزياء الوطنية في بعض البمدان العربية
بقارة آسيا (سوريا–فمسطين– الكويت– تقطر– البحرين– اإلمارات– عمان) وذلك بيدف
تطوير الرؤية الجمالية لألزياء وربطيا بتراثالشعوب المختمفة,وتوصمت الدراسة إلى إجراء
التحكيم عم التاميمات من خالل إستمارة تناولت أربع محاورىي(جانب التاميم-الجانب

الجمالي -نجاح التاميم المقترح-الجانب الوظيفي),وعممموتقع إلكترون

يستعرض فيو

لمحات جغرافية لبعض البمدان العربية واألزياء الوطنية ليذه البمدان وكذلك التاميمات
المقتبسة من الزى الوطني ليا.
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دراسةالمال،هناء عبدالرحمن ،)12()2214( .بعنوان  ":تصميم وحدة مقترحة في التراث
الفني الشعبي الكويتي لتنمية المعرفة البصرية والمهارية التصميمية والتشكيمية في مجال
الحمي لدي تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت".
هدفت الدراسة إليالتعرف عمي تاميم وحدة مقترحة في التراث الفني الشعبي الكويتي لتنمية
المعرفة البارية و الميارية التاميمية و التشكيمية في مجال الحمي لدي تالميذ المرحمة
اإلبتدائية بدولة الكويت وذلك ألىميةالفن الشعبىكمدخالً ضرورياً لممتخااين ف
الفنية بإعتبارة سجالً وماد اًر لمتاميم وزيادة الوع

التربية

والمعرفة والثقافة الفنية عن طبيعتو

وأاولو ومحتواه الفن ,وتوصمت الدراسة إلى تاميم مجموعة من الحم الت تعكس التراث
الشعبي الكويت وتنم الوع الثقاف لألطفال ف المرحمة اإلبتدائية .
دراسة العازمي،عائشة سعد وثير ،)5()2218(.بعنوان " :اإلستفادة من زخارف األزياء
الشعبية الكويتية كمدخل إلثراء المشغوالت الفنية"
هدفت الدراسة إلى دراسة األزياء الشعبية الكويتية عند الحضر والبادية ومالبس العروس و
الحمي وأدوات الزينة  ,مع عرض لمحة تاريخية عن األزياء عند البادية ,ومنيا أغطية الرأس
وأىم النقوش والوحدات الزخرفية المعروفة ف

األثواب عند الحضر وأزياء الزينة لمعروس

ومكمالتيا ,وتوصمت الدراسة إلىاإلستفادة من الزخارف الشعبية الكويتية وتنفيذىا عم
أسطح المشغوالت الفنية المسطحة والمجسمة كمادر إلثراء مجال األشغال الفنية.
دراسة الشريعان،إيناس الفي،)2() 2218(.بعنوان  ":دور بيوت األزياء ” أتيميهات الهوت
كوتير ”عمى إتجاهات الموضة في الكويت".
هدفت الدراسة إلىتحميل وتانيف ماادر الموضة المختمفة ف
المامم ف

الكويت وتحديد دور

بيوت األزياء "اليوت كوتير",ويساعد الطمبة والميتمين بدراسة تاميم األزياء

عم معرفة أفضل الطرق والحمول التاميمية لألجسام المختمفة ,وتوصمت الدراسة إلى توجد
فروق ذات داللة إحاائية بين آراء أاحاب بيوت األزياء "أتيمييات اليوت كوتير" ف
ماادر اإلليام المختمفة لدييم ودور مامم األزياء ,توجد فروق ذات داللة إحاائية بين
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آراء أاحاب بيوت األزياء ” أتيمييات اليوت كوتير ” ف

الحمول التاميمية لألجسام

المختمفة.
دراسةالشريعان،إيناسالفي ،)3()2219(.بعنوان":دور الدراما في توثيق األزياء في الكويت"
هدفت الدراسة إلى التعرف عم سمات األزياء التاريخية في الكويت وطرق المعالجة الدرامية
لألزياء الكويتية لمسمسل (إخوان مريم )والتحقق من ماداتقية العمل الدرامي بين (أاول
األزياء الكويتية وأزياء العمل الدرامي) واإلرتقاء بالمستوى الفني والثقافي لدى المامم
والمتمقي من خالل إختياراألعمال الفنية الدرامية ,وتوصمت الدراسة إلى توجد فروق ذات
داللة إحاائية بين التاميمات العشر في تكامل الجوانب الفنية لمعمل الدرامي وماداتقية
العمل الفن

ألزياء المسمسل وفقًا آلراء المحكمين ,توجد فروق ذات داللة إحاائية بين

التاميمات العشر في الدور الوظيفي والجمال لألزياء في المسمسل وفقًا آلراء المحكمين.
المحور الثانى :دراسات تناولت مالبس األطفال

دراسة محمد ،صافيناز سمير ،)27()2223(.بعنوان ":إستحداث وحدات زخرفية معاصرة

وتطبيقها بأساليب التطريز والطباعة معاً إلثراء جماليات مالبس األطفال".

هدفت الدراسة إلى الدمج بين أساليب التطريز والطباعة معاً من خالل إستحداث مجموعة
من التاميمات لمالبس األطفال  ,وتوصمت الدراسة إلىعمل تاميمات زخرفية متنوعة
وتوظيفياعم موديالت مختمفة لمالبس األطفال تحقق تقيم جمالية فنية وتشكيمية مختمفة.

دراسة إمام ،زهراء محمود عبد النبى ،)12()2226(.بعنوان  ":أثر الصورة الفوتوغرافية

لمحيوانات والطيور فى رسوم األطفال ( )9-6إلبتكار تصميمات ألقمشة مفروشات

األطفال".

هدفت الدراسة إلى دراسة مرحمة الطفولة الوسط

وأىميتيا ودراسة تطور فن التاوير

الفوتوغراف والتعرض لموسائل التعميمية لمطفل ف تمك المرحمة من خالل الاور الفتوغرافية
لمحيوانات والطيور وتوظيفيا ف مفروشات األطفال ,وتوصمت الدراسة إلى إثراء تاميمات
أتقمشة مفروشات األطفال من خالل إستحداث مجموعة من التاميمات المبتكرة مقتبسة من

رسومات األطفال محل الدراسة.
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دراسة عبد المجيد،محمد أنور ،)24()2212(.بعنوان ":دراسة تحميمة لمفن الشعبىالنوبى

بهدف إستخالص تصميمات زخرفية فنية مبتكرة لتوظيفها جمالياً عمى مالبس األطفال".

هدفت الدراسة إلى عمل تاميمات زخرفية مبتكرة لمالبس األطفال ف مرحمة الطفولة المبكرة
مقتبسة من الفن الشعبىالنوب  ,وتوصمت الدراسة إلىإستحداث تاميمات لمالبس األطفال ف
مرحمة الطفولة المبكرة مقتبسة من الفن الشعبىالنوب تحقق الجانب الفنىوالجمال وتعمل عم
إثراء مالبس األطفال .

دراسة حسين،صفاءحممى السيد ،)15()2212(.بعنوان ":الشخصيات األسطورية فى التراث
المصرى كمصدر لإللهام فى تصميم مالبس األطفال سن ( 8- 4سنوات)".

هدفت الدراسة إلى التعرف عم الشخايات األسطورية عبر التاريخ وامكانية ااإلستميام من
المواتقف والسموكيات الخااة بالشخايات واإلستفاده منيا بتوظيفيا ف مالبس األطفال من

خالل إستخدام أسموب الطباعة ,وتوصمت الدراسة إلى إثراء الجانب التاميم

لمالبس

األطفال من خالل إبتكار مجموعة من التاميمات مستميمة من الشخايات األسطورية
وتعريف األطفال لمتراث الماري عبر التاريخ.

المحور الثالث :دراسات تناولت تنمية السياحة

دراسة جرجس،سوزان نبية عيد ،)14()2222(.بعنوان ":تصميم وحدات زخرفية مستمدةمن

السير الشعبية المصرية لتوظيفها فى طباعة التذكارات السياحية ".

هدفت الدراسة إلى إثراء الفن الشعب
لمشخايات المارية ف

من خالل توايف وتاميم وحدات زخرفية

كالً من السير والمأثورات الشعبية التاريخية وطباعتيا عم

التذكارات لتنمية السياحة ,وتوصمت الدراسة إلى إضفاء الطابع الشعب

عم

التذكارات

السياحية من خالل اإلستفادة من السير الشعبية المارية.

دراسة أبو هشيمة،مدحت محمد حسنين ،)13()2222(.بعنوان ":اإلستفادة من التراث

الشعبىفى صناعة المفروشات السياحية ".

هدفت الدراسة إلى توظيف الرخارف الشعبية فىف

مجال تاميم واناعة المفروشات

الموجية لمسياحة من خالل دراسة التراث الشعبىف محافظة الشرتقية واستنباط زخارف شعبية
تامح لمطباعة والتطريزعم المفروشات ,وتوصمت الدراسةإلى إحياء التراث الشعبي الماري

من خالل اناعة المفروشات مما ينعكس عم تنمية السياحة.
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دراسة غزى ،إيمان جمال محمد ،)26()2224(.بعنوان  ":تطويع رموز المحافظات السياحية
فى الصناعات الصغيرة التى تساهم فى تنمية االقتصاد القومى".

هدفت الدراسة إلى العمل عم تنشيط السياحة وزيادة الدخل القوم من خالل توظيف رموز
المحافظات السياحية المارية المختمفة بشكل جمإل

وطباعتيا عم

المالبس ,وتوصمت

الدراسة إلىإستحداث مجموعة من التاميمات لمالبس األطفال مطبوع عمييا الرموز
الخااة بالمحافظات السياحية مما يساىم ف تنمية المشروعات الاغيرة وتنشيط السياحة.

دراسة شنودة ،إيرينى إسحق ،)21( )2211(.بعنوان ":جماليات األزياء القبطية ومدى

اإلستفادة منها فى تنفيذ بعض المالبس ومكمالتها كتذكارات سياحية".

هدفت الدراسة إلىاإلستفادة من جماليات األزياء القبطية بزخارفيا المتنوعة لتاميم وتنفيذ
نماذج مبتكرة من المالبس والمكمالت كتذكارات سياحية تعبر عن التراث الفن

لمعار

القبط  ,وتوصمت الدراسة إلى تاميم وتنفيذ مجموعة من المالبس مستميمة من زخارف
األزياء القبطية لتنمية السياحة.

دراسة يوسف،سارةشوقىحمدى،)28()2216(.بعنوان ":إمكانية اإلستفادة من الزخارف
الشعبية بالمحافظات السياحية فى عمل تصميمات ممبسية والمكمالت الخاصة بها لشباب

جمهورية مصر العربية ".

هدفت الدراسة إلى عمل مجموعة من التاميمات المبتكرة لمالبس الشباب ومكمالتيا من
خالل اإلستفادة من الزخارف الشعبية بمختمف المحافظات السياحية كتذكارات سياحية لزيادة

الدخل القوم  ,وتوصمت الدراسة إلى ان التاميمات محل الدراسة حققت الناحية الجمالية
والوظيفة واثراء لمزخارف الشعبية المارية وتساعد عم تنشيط وزيادة السياحة.

دراسة عمار ،إيمان إبراهيم إسماعيل ،)23()2217(.بعنوان":اإلستفادة من طباعة عناصر

الكتابة الهيروغميفية وترجمتها لمغات المختمفة لتحسين األداء الجمالىوالوظيفى لممنتجات

النسجية كتذكارات سياحية".

هدفت الدراسة إلىاإلستفادة من الكتابة الييروغميفية وترجمتيا لمغات مختمفة لتحسين األداء

الجمالى والوظيف لممنتجات النسجية وطباعتيا عم المالبس كتذكارات سياحية لزيادة الدخل
بالمحافظات المارية السياحية المختمفة ,وتوصمت الدراسة إلىإمكانية توظيف الكتابة
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الييروغميفية عم الممبوسات كنوع من أنواع المشروعات الت تعمل عم زيادة الدخل القوم
والعمالت األجنبية لمار.

دراسة زهران ،سناء صالح ،)18()2219(.بعنوان ":تصميم وتنفيذ مالبس األطفال
المستوحاة من أعالم الدول وزخارفها كوسيمة لتنشيط السياحة الخارجية".

هدفت الدراسة إلىإستخدام الحاسب اآللي وبرامج ال  3Dثالثية األبعاد في تاميم وتنفيذ
مالبس لألطفال فىمرحمة الطفولو الوسطي كوسيمة لزيادة الوع الثقاف لمطفل ورفع التذوق
الممبس

لو من خالل عمل مجموعة من التاميمات لمالبس األطفال مستمدة من أعالم

وزخارف الدول المختمفة كوسيمة لتنشيط السياحة الخارجية لمدول ،وتوصمت الدراسة إلىإثراء
الجانب الوظيفي لمالبس األطفال محل الدراسةوزيادة الوع الثقافىميم ,والمساىمة ف تنشيط
السياحة من خالإلستخدامأعالم الدول عن طريق الطباعة عم مالبس األطفال.

دراسة  ،)31((2013( Simon Rubinبعنوان:

"Tourism Development in Kuwait

"Popular Rentierism and

هدفت الدراسة إلىدراسة السياحة ومناطق الجذب ف دولة الكويت وكيفية اإلىتمام بتطوير
اناعة السياحة كمادر ىام لمدخل القوم وزيادة العمالت األجنبية وكجزء من إستراتيجية

التنويع اإلتقتاادي األوسع وأيضاً فيم دور السياحة في اإلتقتاادات الشعبية لمكويت،
وتوصمت الدراسة إلىالتحميل عم

المستوى الكمي لإلتقتااد السياسي ومعوتقات التنمية

السياحية في الكويت ،واستكشاف التحديات التي تواجو التنمية السياحية في الكويت بسبب
النظام السياسي واإلتقتاادي الفريد من نوعو لمريعية "الشعبية".

التعميق عمى الدراسات السابقة:

تناولت الدارسات السابقة تاميم األزياء ف

دولة الكويت وكيفية اإلستفادة من زخارف

األزياء الشعبية والوطنية الكويتية ف إثراء المشغوالت الفنية والمالبس المختمفة ,وكذلك أىميو

المالبس لألطفال إلشباع حاجاتيم النفسية واإلجتماعية مما ينعكس إيجابياً عم

سموكيم,

وأيضاً دراسات خااة بالسياحة وكيفية تنشيط السياحة الخارجية من خالل اناعة المالبس,
وتقد أستفادت الدراسة الحالية من تمك الدراسات فىإستحداث بعض التاميمات الخااة

بمرحمة الطفولة الوسط

من خالل طباعة المعالم الحضارية الحديثة ومناطق الجذب
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السياحية ف دولة الكويت عم بعض مالبسيم (تي شيرت) لرفع وتنمية وع الطفل الثقاف
وكوسيمة لتنشيط السياحة ولزيادة الدخل القوم .

الدراسة التطبيقية:

 -أجرت الباحثتان دراسة تحميمة لممعالم الحضارية الحديثة ف

دولة الكويت لمتعرف عم

أكثرىا جماالً لمجذب السياح وتجميعيا وتحميل البيانات الخااة بكل معمم حضارىمإلستفادة
منيا وتوظيفيا ف مالبس األطفال.

 -تم عمل( )12تاميمات (تيشرت) لألطفال ف

مرحمة الطفولة الوسط

من عمر(-6

9سنوات) أوالدىوبناتىمن خالل توظيف المعالم الحضارية الحديث لدولة الكويت عم (التي
شيرت)بإستخدام الطباعة الرتقمية.

تم إعداد إستبيان لتقييم التاميمات المقترحة من تقبل السادة المحكمين أعضاء ىيئةالتدريس وكذلك العاممين في مجال المالبس الخااة باألطفال وعددىم ( 22محكم) وتم

التقييم بميزان ثالثي (مالئم  ,مالئم إل حد ما,غير مالئم).

-تم إعداد إستبيان لتقييم التاميمات المقترحة من تقبل مجموعة من األطفال (عينة البحث)

وأولياء األمور المرافقين ليم وعددىم( )22وتم التقييم بميزان ثالثي (مالئم  ,مالئم إل حد
 -تم تنفيذ أفضل

ما,غير مالئم).

تمك التاميمات بعد المعالجة اإلحاائية والحاال عم

أعم

تقدير وفقاً آلراء األطفال

(محل الدراسة) وأولياء أمورىم وكذلك السادة المحكمينوذلك بإستخدام أسموب الطباعة
الرتقمية.

ولإلجابة عم التساؤل األول والذي ينص عم " ما إمكانية اإلستفادة من المعالم السياحية

بدولة الكويت فىإستحداث تصميمات معاصرة لمالبس األطفال (تي شيرت) تساهم فى

تنشيط السياحة؟" تم عمل التاميمات المقترحة (محل الدراسة) كما يمي:

وفيما يمى عرض لمتصميمات المقترحة والمعالم الحضارية الحديثة المستخدمة مع

التوصيف :
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خذٔل(ٕٚ )1ضر ذٕصٛف انرصًٛى األٔل
انرٕصٛف

انرصًٛى

انشكم
انعاو
نهرصًٛى

انرصًٛى عثارج عٍ (ذٛشٛزخ ٔ -تُطهٌٕ)تُاذٗ:
اندشء انعهٕٖ -:األِبَ ػجبرح ػٓ ر ٟش١زرٕظف وُ ثفزؾخ د٠ىٌٛز١خ ٚاطؼخ دائز٠خ ٠ ،ظً ؽ ٌٗٛأطفً
خؾ اٌٛطؾ ِٚشٚد ثىٕبر أطٛد ػٕذ األوّبَ ٚاٌزلجخ ٙٔٚب٠خ اٌز ٟش١زد ،اٌخٍف طبدٖ ِٚطجٛع ػٍٝ
اٌغشء اٌؼٍ ٜٛثبٌٍ ْٛاألطٛد.
اندشء انظفهٗ -:ػجبرح ػٓ ثٕطٍ ْٛؽ ً٠ٛػ١ك طبدح ثأطز١ه ػٕذ اٌٛطؾ.
األنٕاٌ
انًظرخذيح
االلًشح لطٓ ع١زط١خ .%011
انًظرخذيح

األث١غ  ،األطٛد ،اٌٍجٕ.ٝ

ٔصف
انًعهى
انسضار٘
أتزاج انكٕٚد
رؼزجز أثزاط اٌى٠ٛذ ِٓ أُ٘ ِؼبٌُ اٌظ١بؽخ ف ٟاٌى٠ٛذ اٌؼبطّخ ٟ٘ٚ ،صالصخ أثزاط ػٍ ٝطبؽً اٌخٍ١ظ
ثٍظبْ داخً اٌخٍ١ظ،
اٌؼزث ٟفِٕ ٟطمخ رظّ ٝرأص ػغٛسحِ ٟ٘ٚ ،مبِخٌ ػٍِ ٝظبؽ ٍخ ِٓ األرع رّزذ
ٍ
أثزاط رؾ١طٙب رظّّ١بد ػٍ ٝشىً اٌىزح٠ٚ ،ظً اررفبع اٌجزط اٌزئ١ظ ٟئٌ076 ٝ
ٚرزى ِٓ ْٛصالصخ
ٍ
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ِززا ،خظض أؽذ األثزاط ٌزخش ٓ٠اٌّ١بٖٚ ،خظض اٌضبٌّٔ ٟؼذاد اٌزشغ ً١ثّٕ١ب اٌجزط اٌضبٌش ِٓ أعً
اٌززف ٗ١ػٓ اٌشٚار ،ؽ١ش ٛ٠عذ ثٙب ِطبػُ ِٚمب٘ٚ ٟأِبوٓ ٌٍزظٍ١خ ٚاٌززف٠ٚ،ٗ١جٍغ اررفبع أؽٛي
األثزاط ؽٛاٌِ 076 ٟززاً٠ٚ ،زّ١ش ِغظّٗ اٌىز ٞٚثأٔٗ ٠ذٚر ؽٛي ِؾٛرٖ دٚرحً وبٍِخً وً ٔظف
طبػ ٍخٚ ،ثٗ اٌّطؼُ اٌذٚارِ ،ب ٠ز١ؼ ٌٍظبئؼ ِشب٘ذحً ثبٔٛراٌِ ٗ١ىً ِٕبؽك اٌى٠ٛذ أصٕبء رٕبٚي اٌطؼبَ أٚ
ِٓ خالي اٌّزطذ اٌذٚارٚ ،لذ أزشزد اٌؼذ٠ذ ِٓ ِؾالد اٌٙذا٠ب ٚاٌزذوبراد فِ ٟذخً األثزاطٚ ،لذ
اؽ١طذ األثزاط ثؾذ٠مخثٙب اٌؼذ٠ذ ِٓ األٌؼبة اٌّجٙغخٚ ،رؼزجز ِشب٘ذح األثزاط ٌ١الً ثأٌٛأٙب اٌّزألٌئخ
أؽذ أُ٘ اٌّؼبٌُ اٌظ١بؽ١خ ف ٟاٌى٠ٛذ(.)25
ذٕظٛف
انًعهى
انسضارٖ

ؽجبػزٗ ػٍ ٝاٌظذر ٛ٠ٚعذ ؽجبػخ وزبث١خ ثبٌٍ ْٛاألطٛد ف ٝاٌخٍف .

خذٔل(ٕٚ )2ضر ذٕصٛف انرصًٛى انثاَٗ
انرٕصٛف

انرصًٛى

انشكم
انعاو
نهرصًٛى

انرصًٛى عثارج عٍ (ذٛشٛزخ ٔ -تُطهٌٕ)تُاذٗ:
اندشء انعهٕٖ -:األِبَ ػجبرح ػٓ ر ٟش١زرٕظف وُ ثفزؾخ د٠ىٌٛز١خ ٚاطؼخ دائز٠خ ٠ ،ظً ؽ ٌٗٛأطفً
خؾ اٌٛطؾ ِٚشٚد ثىٕبر رٚس غبِك ػٕذ األوّبَ ٚاٌزلجخ ٙٔٚب٠خ اٌز ٟش١زدٚ ،اٌخٍف طبدٖ ِطجٛع
ػٍ ٝاٌغبٔت األ٠ظز فٙٔ ٝب٠خ اٌز ٟش١زد.
اندشء انظفهٗ -:ػجبرح ػٓ ثٕطٍ ْٛؽ ً٠ٛػ١ك طبدح ثأطز١ه ػٕذ اٌٛطؾ.
األنٕاٌ
انًظرخذيح
االلًشح لطٓ ع١زط١خ .%011
انًظرخذيح

اٌزٚس اٌفبرؼ ٚاٌغبِك ٚاٌّٛف.
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ٔصف
انًعهى
انسضار٘
انًذُٚح انرزفٛٓٛح
ِٓ أُ٘ اٌّشبر٠غ اٌززف١ٙ١خ ػٍِ ٝظز ٜٛاٌشزق األٚطؾ وٍٗ اٌّذٕ٠خ اٌززف١ٙ١خ اٌّمبِخ ثّٕطمخ ؽ،ٌٟٛ
ٚرٕمظُ اٌّذٕ٠خ اٌززف١ٙ١خ ئٌ ٝأرثؼ خ ألظبَ رّضً إٌّطمخ اٌؼزث١خٚ ،اٌذ١ٌٚخٚ ،ػبٌُ اٌّظزمجًٚ ،اٌؾذ٠مخ
اإللٍ١ّ١خ ٌزىزًّ فٙ١ب ػٕبطز اٌظ١بؽخ ف ٟاٌى٠ٛذ اٌززف١ٙ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌؼٍّ١خ ٚاٌشبؽئ١خ٠ ،ؾًّ اٌمظُ
اٌؼزث ٟاٌّالِؼ اٌؼزث١خ ِضً اٌفزٚط١خ ٚاٌزؽبٌخٚ ،اٌج َٛاٌّشٛٙر فِٕ ٟطمخ اٌخٍ١ظٚ ،اٌؼذ٠ذ ِٓ
األٌؼ بة ٌّخزٍف األػّبر ،أِب اٌمظُ اٌذ ٌٟٚف١ؾًّ اٌطبثغ اٌخبص ثىً لبراد اٌؼبٌُ ِضً اٌطبثغ
األفز٠مٚ ،ٟاألطززاٌٚ ٟاألِز٠ىٚ ،ٟاألطٚ ،ٞٛ١األٚرٚثّ٠ٚ ،ٟضً لظُ اٌّظزمجً األٌؼبة اإلٌىزز١ٔٚخ
ٚأٌؼبة اٌفؼبءٚ ،أِب اٌؾذ٠مخ اإللٍ١ّ١خ ففٙ١ب وبفخ اٌخذِبد اٌز ٟرخذَ اٌشائزِ ِٓ ،ٓ٠ظبؽبد خؼزاء
ِٚمبِ٘ٚ ٟطبػُ ٚاطززاؽبدِٚ ،غّٛػخ أخز ِٓ ٜاألٌؼبة اٌّجٙزح ٌٍظغبر ٚاٌىجبر(.)26
ذٕظٛف
انًعهى
انسضارٖ

ؽجبػزٗ ػٍ ٝاٌغشء اٌظفٍ ِٓ ٝاٌز ٟش١زد ٛ٠ٚعذ ؽجبػخ وزبث١خ ثبٌٍ ْٛاألث١غ ػٍ ٝاٌغشء اٌظفٍٝ
ٌٍخٍف.
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خذٔل(ٕٚ )3ضر ذٕصٛف انرصًٛى انثانث
انرٕصٛف

انرصًٛى

انشكم
انعاو
نهرصًٛى

انرصًٛى عثارج عٍ (ذٛشٛزخ ٔ -تُطهٌٕ)تُاذٗ:
اندشء انعهٕٖ -:األِبَ ػجبرح ػٓ ر ٟش١زرٕظف وُ ثفزؾخ د٠ىٌٛز١خٚاطؼخ دائز٠خ ٠ ،ظً ؽ ٌٗٛأطفً
خؾ اٌٛطؾ ِٚشٚد ثىٕبرأسرلؼٕذ األوّبَ ٚفزؾخ اٌزلجخ ٙٔٚب٠خ اٌز ٟش١زدٚ ،اٌخٍف طبدٖ ِطجٛع ػٍٝ
اٌغشء اٌؼٍ ٜٛثبٌٍ ْٛاألسرق.
اندشء انظفهٗ -:ػجبرح ػٓ ثٕطٍ ْٛؽ ً٠ٛػ١ك طبدح ثأطز١ه ػٕذ اٌٛطؾ.
األنٕاٌ
انًظرخذيح
االلًشح لطٓ ع١زط١خ .%011
انًظرخذيح

األؽّز ،األسرق ،اٌظّب.ٜٚ

ٔصف
انًعهى
انسضار٘
تزج انرسزٚز
ِٓ أُ٘ ِؼبٌُ اٌظ١بؽخ ف ٟاٌى٠ٛذ ف ٛٙرِش رؾز٠ز اٌى٠ٛذ ثؼذ رؼزػٙب ٌٍغش ٚاٌؼزال ٟػبَ ،0881
ٚثذأ ثٕبؤٖ ف ٟػبَ ٚ ،0881أفززؼ رطّ١ب ً ػبَ ٠ٚ ،0885جٍغ ئررفبػٗ ِ 261ززاًٚ ،لذ ئطزخذَ ف ٟثٕبء
ٚاعٙخ اٌجزط ٔٛع فبخز ِٓ اٌظ١زاِ١ه اٌذ٠ ٞؼف ٟظالالً رائؼخً ف ٟػٛء اٌشّض ،أِب األدٚار اٌؼٍ١ب
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ثٕٛع ِٓ األٌ َٛ١ِٕٛاٌّإ ِٓ ،ٓ٠أعً رٛف١ز اٌؾّب٠خ ٌٍجزط ِٓ درعبد
ِٓ اٌجزط فمذ رُ رغط١زٙب
ٍ
ً
اٌؾزارح اٌؼبٌ١خٚ ،اٌجزط ِشٚد أ٠ؼب ثبٌّٕظخ اٌذٚارح ِٚزطذ ِٓ أعً ِشب٘ذح ِؼبٌُ اٌّذٕ٠خ ِٓ
خالٌٗٚ ،اٌّطؼُ اٌذٚار ثبٌجزط ٠ز١ؼ اإلطزّزبع ثّشب٘ذح ِؼبٌُ اٌّذٕ٠خٚ ،ئٌزمبؽ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌظٛر
اٌزذوبر٠خٚ ،اٌطبثك األرػٌٍ ٟجزط ثٗ ػذد ِٓ أُ٘ اٌّؾالد اٌزغبر٠خ اٌؼبٌّ١خٚ ،اٌز ٟرؼزع أُ٘
اٌّبروبد اٌؼبٌّ١خ ٌٛٙاح اٌزظٛق(.)26

ذٕظٛف
انًعهى
انسضارٖ

ؽجبػزٗ ػٍ ٝاٌظذر ٛ٠ٚعذ ؽجبػخ وزبث١خ ثبٌٍ ْٛاألسرق ف ٝاٌخٍف .

خذٔل (ٕٚ )4ضر ذٕصٛف انرصًٛى انزاتع
انرٕصٛف

انرصًٛى
انشكم
انعاو
نهرصًٛى

انرصًٛى عثارج عٍ (ذٛشٛزخ ٔ -تُطهٌٕ)تُاذٗ:
اندشء انعهٕٖ -:األِبَ ػجبرح ػٓ ر ٟش١زرٕظف وُ ثفزؾخ د٠ىٌٛز١خ دائز٠خ ٠ ،ظً ؽ ٌٗٛأطفً خؾ
اٌٛطؾ ِٚشٚد ثىٕبرث١ظ غبِمؼٕذ األوّبَ ٚفزؾخ اٌزلجخ ٙٔٚب٠خ اٌز ٟش١زد ،اٌخٍف طبدٖ ِٚطجٛع ػٍٗ١
ِٓ أػٍ ٝػٍُ اٌى٠ٛذ.
اندشء انظفهٗ -:ػجبرح ػٓ ثٕطٍ ْٛؽ ً٠ٛػ١ك طبدح ثأطز١ه ػٕذ اٌٛطؾ.
األنٕاٌ
انًظرخذيح
االلًشح لطٓ ع١زط١خ .%011
انًظرخذيح

اٌج١ظ اٌفبرؼ ٚاٌغبِك ٚاألسرق اٌفبرؼ.
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ٔصف
انًعهى
انسضار٘
انًزكش انعهًىانكٕٚرٗ
أل ُ١اٌّزوش اٌؼٍّ ٟاٌى٠ٛز ٟػٍِ ٝظبؽخ  71أٌف َٚ ،1لذ طُّ ػٍ ٝاٌطزاس اٌّؼّبر ٞاٌى٠ٛز ٟاٌمذُ٠
د رزاث١خً
ٚأطمف خشج١خً ػٍ١٘ ٝئخ أشزػخ اٌج َٛاٌمذِ ٟ٘ٚ ،ُ٠زاوت شزاػ١خ ٌظ١ذ اٌٍإٌإ ٚرؼذ
ٍ
ثٛاعٙب ٍ
ِٓ اٌززاس اٌى٠ٛز ٟاٌمذٚ ،ُ٠لذ أل ُ١عش ٌء ِٕٗ ػٍ ٝردَ عش ٍء ِٓ اٌخٍ١ظِّ ٌٗٚ ،شِ ٝزؼزط ػٍٝ
اٌشبؽئ ٠شجٗ ِٛط اٌجؾزٚ ،لذ خظظذ ثؼغ اٌّظبؽبد ٚاألِبوٓ اٌّّزذح داخً ِ١بٖ اٌخٍ١ظ ٌٛٙاح
ق
ط١ذ األطّبنٚ ،لذ أطض اٌّزوش ٌ١ى ْٛؽبػٕب ً ٌٍزبر٠خ ٚاٌؼٍ َٛاٌمذّ٠خ ٚاٌؾذ٠ضخِٚ ،زوش ئٔطال ٍ
ألظبَ رئ١ظ١خً ٘ ٟلبػخ ٌٍؼزع
ٌألثؾبس اٌؼٍّ١خ فِ ٟغبالد اٌؼٍٚ َٛاٌج١ئخ٠ٚ ،ؼُ اٌّزوش صالصخ
ٍ
اٌظّٕ١بئٚ ،ٟاألوٛارٚ ،َٛ٠لبػخ اإلوزشبفبد٠ٚ ،ؼُ أ٠ؼب ً ِزؾف ٠ظزؼزع ِزاؽً ثٕبء اٌظفٓ فٟ
اٌّبػٌ ،ٟذٌه ٠ؼزجزٖ ػشبق اٌزبر٠خ ٚاٌززاس أؽذ ِؼبٌُ اٌظ١بؽخ ف ٟاٌى٠ٛذ٠ٚ ،ؾزط ْٛػٍٝ
س٠بررٗ(.)25
ذٕظٛف
انًعهى
انسضارٖ

ؽجبػزٗ ػٍ ٝاٌظذر ٚاٌىُ ٛ٠ٚعذ ؽجبػخ ٌٍؼٍُ اٌى٠ٛزىف ٝاٌخٍف.
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خذٔل (ٕٚ )5ضر ذٕصٛف انرصًٛى انخايض
انرٕصٛف

انرصًٛى
انشكم
انعاو
نهرصًٛى

انرصًٛى عثارج عٍ (ذٛشٛزخ ٔ -تُطهٌٕ)تُاذٗ:
اندشء انعهٕٖ -:األِبَ ػجبرح ػٓ ر ٟش١زرٕظف وُ ثفزؾخ د٠ىٌٛز١خٚاطؼخ دائز٠خ ٠ ،ظً ؽ ٌٗٛأطفً
خؾ اٌٛطؾ ِٚشٚد ثىٕبر رٚس فبرؼ (ثٕفض ٌ ْٛاٌز ٟش١زد) ػٕذ األوّبَ ٚفزؾخ اٌزلجخ ٙٔٚب٠خ اٌزٟ
ش١زد ،اٌخٍف طبدٖ ِطجٛع ػٍ ٝاٌغشء اٌؼٍ ٜٛػٍُ اٌى٠ٛذ.
اندشء انظفهٗ -:ػجبرح ػٓ ثٕطٍ ْٛؽ ً٠ٛػ١ك طبدح ثأطز١ه ػٕذ اٌٛطؾ.
األنٕاٌ
انًظرخذيح
االلًشح لطٓ ع١زط١خ .%011
انًظرخذيح

اٌزٚس ٚاٌج١ظ اٌفبرؼ ٚاألث١غ.

ٔصف
انًعهى
انسضار٘
تٛد انًزاٚا
ث١ذ اٌّزا٠ب ٘ ٛث١ذ اٌفٕبْ اٌزشى ٍٟ١اٌزاؽً خٍ١فخ اٌمطبْٚ ،اٌذ ٞرؾٛي ثؼذ ٚفبرٗ ٌّزؾف ٠خٍذ أػّبٌٗ
ٕ١ِّ ٟش ،ؽ١ش ئطزخذِذ لطغ اٌّزا٠ب
٠ٚىِ ْٛشاراً ِٓ ثؼذٖٚ ،لذ ؽٌٛزٗ سٚعزٗ اإل٠طبٌ١خ ٌؼًّ ف ٍ
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د رائؼخً ٌٍطٛ١ر ٚأػّبق اٌجؾبر ِٓ
ٚاٌشعبط اٌٍّ ْٛف ٟرش ٓ١٠ؽٛائؾ إٌّشي ٚعذرأٗ ثزظّّ١ب ٍ
ً
األطّبن أٌٍّٛخٚ ،رظّّ١بد ٌٍش٘ٛر ٚإٌجبربد ،وّب رٛعذ اٌؼذ٠ذ ِٓ آ٠بد اٌمزآْ اٌىز ُ٠أ٠ؼب ِٓ
اٌّزا٠ب ٚاٌشعبط اٌٍّٚ ،ْٛلذ خظظذ لبػبد رُ ػزع اإلٔزبط اٌفٌٍٕ ٟفٕبْ اٌزاؽً خٍ١فخ اٌمطبْ،
ٚأ٠ؼب ً اٌغٛائش اٌؼذ٠ذح اٌز ٟؽظً ػٍٙ١ب اٌفٕبْ خالي ِشٛارٖ اٌفٕٚ ،ٟلذ الل٘ ٟذا اٌّزؾف شٙزح
ػبٌّ١خً عؼٍزٗ ػّٓ أُ٘ ِؼبٌُ اٌظ١بؽخ ف ٟاٌى٠ٛذ ٌإلطزّزبع ثٙذا اٌفٓ اٌزال.)26(ٟ

ذٕظٛف
انًعهى
انسضارٖ

ؽجبػزٗ ػٍ ٝأِبَ اٌز ٟش١زد ثبٌىبًِ ٛ٠ٚعذ ؽجبػخ وزبث١خ (أؽجه ٠بٚؽٕ)ٝف ٝاٌخٍف ٚفٛلٙب ػٍُ
اٌى٠ٛذ.

خذٔل (ٕٚ )6ضر ذٕصٛف انرصًٛى انظادص
انرٕصٛف

انرصًٛى

انشكم
انعاو
نهرصًٛى

انرصًٛى عثارج عٍ (ذٛشٛزخ ٔ -تُطهٌٕ)أٔالدٖ:
اندشء انعهٕٖ -:األِبَ ػجبرح ػٓ ر ٟش١زرٕظف وُ ثفزؾخ د٠ىٌٛز١خ دائز٠خ ٠ ،ظً ؽ ٌٗٛأطفً خؾ
اٌٛطؾ ِٚشٚد ثىٕبرأطٛدػٕذ األوّبَ ٚفزؾخ اٌزلجخ ٙٔٚب٠خ اٌز ٟش١زدٚ ،اٌخٍف طبدٖ ِطجٛع ػٍٝ
ٔٙب٠زٗ ثبٌٍ ْٛاألطٛد.
اندشء انظفهٗ -:ػجبرح ػٓ ثٕطٍ ْٛؽ ً٠ٛطبدح ثأطز١ه ػٕذ اٌٛطؾ.
األنٕاٌ
انًظرخذيح
االلًشح لطٓ ع١زط١خ .%011
انًظرخذيح
اٌجزرمبٌ، ٝاألطٛد .
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ٔصف
انًعهى
انسضار٘
يدًع 363
ِغّغ  ِٓ ٛ٘ 251أشٙز اٌّزاوش اٌزغبر٠خ ثبٌى٠ٛذ  ٌٗٚشٙزح ػبٌّ١خ ؽ١ش فبس ثغبئشح أفؼً ِزوش
رغبر ٞف ٟاٌؼبٌُ ٌؼبَ  ،1100خالي اٌّظبثمخ اٌظٕ٠ٛخ اٌز ٟرغزٙ٠ب ِغٍخٚ ، RLIاٌّجِٕ ٝمبَ ػٍ ٝشىً
دائزٕ٘ ِٓٚ ٞب عبءد رظّ١زٗ ٠ٚ ،251مغ فِٕ ٟطمخ اٌظزح ػٍ ٝاٌذائز ٞاٌظبدصٚ ،ئٌ ٝعبٔت اٌّزاوش
اٌزغبر٠خ اٌؼبٌّ١خ ٕ٘بن  04لبػخً ٌٍؼزٚع اٌظّٕ١بئ١خٚ ،لبػخً ٌىجبر اٌشٚار ،ئٌ ٝعبٔت اٌؼذ٠ذ ِٓ
اٌّطبػُ اٌّخزٍفخِٚ ،طبػُ األوالد اٌظز٠ؼخٚ ،اإلطززاؽبد ٚاٌّمب٘ ،ٟوّب ٠ؼُ اٌؼذ٠ذ ِٓ أِبوٓ
اٌززفٚ ٗ١اٌزظٍ١خ ٌٍظغبر ٚاٌىجبر(.)26
ذٕظٛف
انًعهى
انسضارٖ

ؽجبػزٗ ػٍ ٝاٌغشء اٌظفٍ ٝف ٝأِبِبٌز ٟش١زد ٛ٠ٚ ،عذ ؽجبػخ وزبث١خ ػٍ ٝاٌغشء اٌظفٍىف ٝاٌخٍف
ثبٌٍ ْٛاألطٛد.
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خذٔل (ٕٚ )7ضر ذٕصٛف انرصًٛى انظاتع
انرٕصٛف

انرصًٛى

انشكم
انعاو
نهرصًٛى

انرصًٛى عثارج عٍ (ذٛشٛزخ ٔ -تُطهٌٕ)أٔالدٖ:
اندشء انعهٕٖ -:األِبَ ػجبرح ػٓ ر ٟش١زرٕظف وُ ثفزؾخ د٠ىٌٛز١خ دائز٠خ ٠ ،ظً ؽ ٌٗٛأطفً خؾ
اٌٛطؾ ِٚشٚد ثىٕبرثٕ ٝػٕذ األوّبَ ٚفزؾخ اٌزلجخ ٙٔٚب٠خ اٌز ٟش١زدٚ ،اٌخٍف طبدٖ ِطجٛع ػٍٝ
اٌغشء اٌؼٍ ٜٛثبٌٍ ْٛاألطٛد.
اندشء انظفهٗ -:ػجبرح ػٓ ثٕطٍ ْٛؽ ً٠ٛطبدح ثأطز١ه ػٕذ اٌٛطؾ.
األنٕاٌ
انًظرخذيح
االلًشح لطٓ ع١زط١خ .%011
انًظرخذيح
اٌج١ظ ،اٌجٕ ، ٝاألسرق.

ٔصف
انًعهى
انسضار٘
زذٚمح انُافٕرج
رمغ ؽذ٠مخ إٌبفٛرح ثٛطؾ اٌؼبطّخ اٌى٠ٛذٚ ،رؾذ٠ذاً ف ٟؽ ٟاٌظبٌّ١خٚ ،رُ ئٔشبؤ٘ب ػٍِ ٝظبؽخ
ِ 050111ززاً ِزثؼب ً ِٓ ٟ٘ٚ ،أوضز ِٕبؽك اٌظ١بؽخ ف ٟاٌى٠ٛذ عذثب ً ٌٍظ١بػ ِٓ عّ١غ األػّبر،
ٚرزٛطؾ اٌؾذ٠مخ ٔبفٛرحٌ ِٛط١م١خٌ ػّاللخٌ رؼزجز ِٓ أوجز إٌٛاف١ز اٌّٛط١م١خ ف ٟاٌؼبٌُ٠ٚ ،ؾ١ؾ ثبٌٕبفٛرح
ة ِزؼذدح ٌٍظغبرٚ ،رؼزجز ِٓ أوضز أِبوٓ اٌززف ٗ١عذثبً ٌٍظ١بػ ،ؽ١ش ٠شغ
اٌؼّاللخ أِبوٓ ٌٍغٍٛص ٚأٌؼب ٍ
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اٌّىبْ ثٙغخً ِٚزؽبًٚ ،اٌّٛط١م ٝاٌزائؼخ رٕظبة ف ٟاٌّىبِْ ،غ ِٕظز اٌّ١بٖ اٌزالظخ إٌّذفؼخ ِٓ
إٌبفٛرح ػٍ ٝاألٔغبَ اٌؼذثخٚ ،اٌّىبْ رىزًّ ف ٗ١وبفخ اٌخذِبد ٚثٗ وبف١زز٠ب ٌج١غ اٌٛعجبد اٌخف١فخ
ٚاٌّزؽجبدِٚ ،ظبؽبد خؼزاءفظ١ؾخ رٍّئ اٌّىبْ (.)26

ذٕظٛف
انًعهى
انسضارٖ

ؽجبػزٗ ػٍ ٝاٌغشء اٌظفٌٍٍ ٝز ٟش١زد ٛ٠ٚعذ ؽجبػخ وزبث١خ ػٍ ٝاٌغشء اٌؼٍٛىف ٝاٌخٍف ثبٌٍْٛ
األطٛد.

خذٔل (ٕٚ )8ضر ذٕصٛف انرصًٛى انثايٍ
انرٕصٛف

انرصًٛى

انشكم
انعاو
نهرصًٛى

انرصًٛى عثارج عٍ (ذٛشٛزخ ٔ -تُطهٌٕ)أٔالدٖ:
اندشء انعهٕٖ -:األِبَ ػجبرح ػٓ ر ٟش١زرٕظف وُ ثفزؾخ د٠ىٌٛز١خدائز٠خ٠ ،ظً ؽ ٌٗٛأطفً خؾ
اٌٛطؾ ِٚشٚد ثىٕبرأث١ؼؼٕذ األوّبَ ٚفزؾخ اٌزلجخ ٙٔٚب٠خ اٌز ٟش١زد ،اٌخٍف طبدٖ ِطجٛع ػٍ ٝاٌغشء
اٌؼٍ ٜٛػٍُ اٌى٠ٛذ.
اندشء انظفهٗ -:ػجبرح ػٓ ثٕطٍ ْٛؽ ً٠ٛطبدح ثأطز١ه ػٕذ اٌٛطؾ.
األنٕاٌ
انًظرخذيح

األطٛد،األث١غ.
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االلًشح
انًظرخذيح

لطٓ ع١زط١خ .%011

ٔصف
انًعهى
انسضار٘
يدًع األڤُٕٛس يٕل
ِٓ أُ٘ اٌّزاوش اٌزغبر٠خ اٌؼبٌّ١خٚ ،لذ ؽظً ػٍ ٝعبئشح أفؼً ِزوش رغبر ٞف ٟاٌشزق األٚطؾ ٌؼبَ
ٌ ، 1102ذٌه ٘ ِٓ ٛأُ٘ ِؼبٌُ اٌظ١بؽخ ف ٟاٌى٠ٛذ ِٓٚ ،أُ٘ ػٛاًِ اٌغذة اٌظ١بؽ ٟثٙبٚ ،لذ ألُ١
اٌّزوش فِٕ ٟطمخ اٌزٚ ،ٞرُ ئفززبؽخ ػبَ ٠ٚ ،َ1116ؼُ ِغّٛػخ رائؼخ ِٓ اٌّٛالد ٚاٌّزبعز
اٌؼبٌّ١خ ألُ٘ اٌّبروبد ٚاٌجزأذاد٠ٚ ،زىِٕ6 ِٓ ْٛبؽك ٘ ٟف١زطزأفٕ ،ٛ١صُ طىٕذأفٕ ٗ١ٍ٠ٚ ،ٛ١عزأذ
أفٕ ،ٛ١ثبإلػبفخ ئٌ ٝثز٠ظز١ظ ،اٌّٛي ،اٌظٛق ،طٛوٚ ،ٛلذ رٚػ ٟف ٟرظّ ّٗ١أْ ٠ىِّ ْٛضالُ ألػزق
اٌّذْ ف ٟاٌؼبٌُ ثطبثؼٙب ٚأُ٘ ِؼبٌّٙب ِٕٚزغبرٙب ٚاٌّطبػُ اٌش١ٙزح ثٙب ،ئػبفخ ئٌىبٌىبفٙ١بد ِٕٚبؽك
األٌؼبة ٌألؽفبيِّ ،ب ٠غؼً ئرر١بد اٌّغّغ ٌٍززفٚ ٗ١اٌّزؼخ ئٌ ٝعبٔت اٌزظٛق(.)25
ذٕظٛف
انًعهى
انسضارٖ

ؽجبػزٗ ػٍ ٝأِبَ اٌز ٟش١زد ٛ٠ٚعذ ؽجبػخ وزبث١خ (أؽجه ٠بٚؽٕ )ٝف ٝاٌخٍف ٚفٛلٙب ػٍُ اٌى٠ٛذ.
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خذٔل (ٕٚ )9ضر ذٕصٛف انرصًٛى انراطع
انرٕصٛف

انرصًٛى

انشكم
انعاو
نهرصًٛى

انرصًٛى عثارج عٍ (ذ ٙشٛزخ ٔ -تُطهٌٕ)أٔالدٖ:
اندشء انعهٕٖ -:األِبَ ػجبرح ػٓ ر ٟش١زرٕظف وُ ثفزؾخ د٠ىٌٛز١خ دائز٠خ ٠ ،ظً ؽ ٌٗٛأطفً خؾ
اٌٛطؾ ِٚشٚد ثىٕبر أسرق ػٕذ األوّبَ ٚفزؾخ اٌزلجخ ٙٔٚب٠خ اٌز ٟش١زدٚ ،اٌخٍف طبدٖ ِطجٛع ػٍٝ
اٌغشء اٌؼٍ ٜٛثبٌٍ ْٛاألسرق.
اندشء انظفهٗ -:ػجبرح ػٓ ثٕطٍ ْٛؽ ً٠ٛطبدح ثأطز١ه ػٕذ اٌٛطؾ.
األنٕاٌ
انًظرخذيح
األلًشح لطٓ ع١زط١خ .%011
انًظرخذيح

اٌٍجٕ ،ٝاألسرق ،اٌذ٘ج.ٟ

ٔصف
انًعهى
انسضار٘
زذٚمح انشٓٛذ
٘ ٝأ9ثز ؽذ٠مخ ؽؼز٠خ ف ٝاٌى٠ٛذ ٚرمغ ػٍ ٝأؽزاف ِذٕ٠خ اٌى٠ٛذ ثّظبؽخ ئعّبٌ١خ رمذ ثـ  111اٌف
ِزز ِزثغٚ ،رؼُ ٔظت اٌذطزٛر ٚطبؽخ اٌظالَ ِٚزؾف اٌّٛؽٓ ِٚزؾف اٌذوز ٜاٌذ٠ ٞظف أُ٘
ِغظُ
ِؼبرن اٌى٠ٛذٚ ،أُ٘ ِب فٙ١ب ٔظت اٌش١ٙذٚ ،اٌذٔ ٞفذ ثطز٠م ٍخ فٕ١خً رائؼخً ٛ٘ٚ ،ػجبرح ػٓ
ٍ
أِزبر ،أل ِٓ ُ١أعً رخٍ١ذ شٙذاء اٌى٠ٛذ ػٍِ ٝز اٌزبر٠خ٠ٚ ،زعغ اٌٙذف ِٓ
سعبع ٟئررفبػٗ طجؼخ
ٍ
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ئٔشبء رٍه اٌؾذ٠مخ اٌززو١ش ػٍ ٝرٛاطً األع١بي ،ؽ١ش سٕ٠ذ اٌؾذ٠مخ ثبٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجؾ١زاد اٌظٕبػ١خ
د
ٚإٌّؾٛربد اٌّخزٍفخ ف ٟاٌشىً ٚاٌؾغُ ٚإٌٛع ،رؼُ اٌؾذ٠مخ أ٠ؼب ِزؾفب ً رذوبر٠ب ً ٠ؼُ ِمزٕ١ب ٍ
ربر٠خ١خً ٚصمبف١خً ٌّجذػ ٓ١و٠ٛز ِٓ ٓ١١أسِٕ ٍخ ِخزٍف ٍخٚ ،لذ طّّذ اٌؾذ٠مخ ثؾ١ش رظّؼ ثّّبرطخ اٌؼذ٠ذ
ِٓ األٔشطخ اٌز٠بػ١خ اٌخف١فخٚ ،رمظّ١برٙب ٚأروبٔٙب اٌز ٟرشؼز اٌشائز ثبٌزاؽخ ٚاإلطززخبءٌ ،ذٌه رؼزجز
()25
أؽذ أُ٘ ِؼبٌُ اٌظ١بؽخ ف ٟاٌى٠ٛذ اٌز٠ ٟؾزص اٌشائز ٓ٠ػٍ ٝئرر١بد٘ب .

ذٕظٛف
انًعهى
انسضارٖ

ؽجبػزٗ ػٍ ٝأِبَ اٌز١ش١زد ثبٌىبًِ ٛ٠ٚعذ ؽجبػخ وزبث١خ ف ٝاٌخٍف ثبٌٍ ْٛاألسرق.

خذٔل (ٕٚ )13ضر ذٕصٛف انرصًٛى انعاشز
انرٕصٛف

انرصًٛى

انشكم
انعاو
نهرصًٛى

انرصًٛى عثارج عٍ (ذٛشٛزخ ٔ -تُطهٌٕ)أٔالدٖ-:
اندشء انعهٕٖ -:األِبَ ػجبرح ػٓ ر ٟش١زرٕظف وُ ثفزؾخ د٠ىٌٛز١خ دائز٠خ ٠ ،ظً ؽ ٌٗٛأطفً خؾ
اٌٛطؾ ِٚشٚد ثىٕبرأطٛدػٕذ األوّبَ ٚفزؾخ اٌزلجخ ٙٔٚب٠خ اٌز ٟش١زدٚ ،اٌخٍف طبدٖ ِطجٛع ػٍٝ
اٌغشء اٌؼٍ ٜٛػٍُ اٌى٠ٛذ.
اندشء انظفهٗ -:ػجبرح ػٓ ثٕطٍ ْٛؽ ً٠ٛطبدح ثأطز١ه ػٕذ اٌٛطؾ.
األنٕاٌ
انًظرخذيح
االلًشح لطٓ ع١زط١خ .%011
انًظرخذيح
ااألث١غ،األطٛد .
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ٔصف
انًعهى
انسضار٘
اندشٚزج انخضزاء
رظؼ ٝاٌى٠ٛذ ٌزط٠ٛز اٌمطبع اٌظ١بؽ ٟثبٌذٌٚخ ٌش٠بدح اإللجبي ػٍ ٝاٌظ١بؽخ ف ٟاٌى٠ٛذ ِٓٚ ،أُ٘ رٍه
اإلٔشبءاد اٌغش٠زح اٌخؼزاء  ٟ٘ٚعش ٌء ِٓ اٌّشزٚع اٌؼّالق اٌٛاعٙخ اٌجؾز٠خ ،اٌذ ٞلبِذ ثزط٠ٛزٖ
ٚرؾذ٠ضٗ اٌشزوخ اٌى٠ٛز١خ ٌٍّشزٚػبد اٌظ١بؽ١خ ٟ٘ٚ ،ػجبرح ػٓ عش٠زح طٕبػ١خ داخً اٌخٍ١ظ ػٍٝ
ِظبؽخ ٚ ،1َ 674رزظً ثبٌ١ب٠ظخ ػٓ ؽز٠ك ِّز ٠جٍغ ؽِ 023 ٌٗٛزز ،رزؼّٓ اٌغش٠زح اٌخؼزاء
ػذداً ِٓ اٌّزافك اٌظ١بؽ١خ اٌّظّّخ ثؾ١ش رزالءَ ِغ ؽج١ؼخ إٌّطمخٚ ،ثٙب ثؾ١زحً طٕبػ ًٗ١رظزّذ
ِ١ب٘ٙب ِٓ ِ١بٖ اٌخٍ١ظِ ،ظزف١ذحً ِٓ ظب٘زح اٌّذ ٚاٌغشر ،ئٌ ٝعبٔت ػذداً ِٓ اٌّالػت ٚاٌّزٕش٘بد
()26
ِٚال٘ ٟاألؽفبي ٚاٌّطبػُٚ ،ثٙب أ٠ؼب ً ِظزؽب ًػٍ ٝاٌطزاس اٌزِٚبٔ٠ ٟزظغ ئٌِ 611 ٝزفزط.
ذٕظٛف
انًعهى
انسضارٖ

ؽجبػزٗ ػٍ ٝطذر اٌز ٟش١زد ٛ٠ٚ ،عذ ؽجبػخ ػٍ ٝاٌغشء اٌؼٍٛىف ٝاٌخٍف ثبٌٍ ْٛاألطٛد ٚأػٍٙب ػٍُ
اٌى٠ٛذ.

الصدق
ولحساب ادق اإلستبيان تم حساب معامل اإلرتباط " بيرسون " لممحاور الثالثة  ,كما

ىو موضح بالجدول التالي .

خذٔل ( )11يعايم اإلرذثاط " تٛزطٌٕ" نًسأر االطرثٛاٌ انثالثح.

انًسأر

االرذثاط

انذالنح

انًسٕر األٔل  :ذسمٛك انداَة اندًانٔ ٙاإلتركارٖ فٗ انرصًٛى

1.710

1.10

انًسٕر انثاَ : ٙذسمٛك انُازٛح انٕظٛفٛح ف ٙانرصًٛى

1.778

1.10

انًسٕر انثانثث :ذسمٛثك كفثاءج ذٕظٛثف انًعثانى انسضثارٚح انسذٚثثح فثٗ يالتثض األطفثال
(ذٗ شٛزخ)

1.816

1.10

يتضح ح ح ح ححح مح ح ح ح ححن الجح ح ح ح ححدول رتقح ح ح ح ححم ( )11أن معح ح ح ح ححامالت اإلرتبح ح ح ح ححاط لبيرسح ح ح ح ححون لمحح ح ح ح ححاور

اإلسح ح ححتبيان الثالثح ح ححة دالح ح ححة عنح ح ححد مس ح ح ححتوى ( )2.21وذلح ح ححك ألنيح ح ححا إتقتربح ح ححت مح ح ححن الواح ح ح ححد
الاح ح حححيح ممح ح ححا يح ح ححدل عم ح ح ح اح ح ححدق وتجح ح ححانس محح ح ححاور اإلسح ح ححتبيان الثالثح ح ححة  ,واح ح ححدق
وتجانس اإلستبيان ككل .
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الثبات :
ولحس ح ححاب ثب ح ححات اإلس ح ححتبيان ت ح ححم حس ح ححاب معام ح ححل ألف ح ححا كرونب ح ححاخ,Cronbach-Alpha
والتجزئح ح ح ححة الناح ح ح ححفية  Split-halfلممحح ح ح ححاور الثالثح ح ح ححة  ,كمح ح ح ححا ىح ح ح ححو موضح ح ح ححح بالجح ح ح ححدول

التالي .

خذٔل ( )12يعايم انثثاخ "  "Alpha , Split-halfنًسأر االطرثٛاٌ انثالثح.

انًسأر

Alpha

Split-half

انًسٕر األٔل  :ذسمٛك انداَة اندًانٔ ٙاإلتركار٘ ف ٙانرصًٛى

1.563

1.586 -1.585

انًسٕر انثاَ : ٙذسمٛك انُازٛح انٕظٛفٛح ف ٙانرصًٛى

1.680

1.755 – 1.737

انًسٕر انثانث :ذسمٛك كفاءج ذٕظٛف انًعثانى انسضثارٚح انسذٚثثح فثٗ يالتثض
األطفال (ذٗ شٛزخ)

1.754

1.804 -1.742

اإلطرثٛاٌ ككم

1.655

1.743 -1.712

يتضح ح ح ح ححح مح ح ح ح ححن الجح ح ح ح ححدول رتقح ح ح ح ححم ( )12أن معح ح ح ح ححامالت الثبح ح ح ح ححات ""Alpha,Split-half

لمحح ح ححاور اإلسح ح ححتبيان الثالثح ح ححة دالح ح ححة عنح ح ححد مسح ح ححتوى ( )2.21وذلح ح ححك ألنيح ح ححا إتقتربح ح ححت مح ح ححن
الواحح ح ح ححد الاح ح ح حححيح ممح ح ح ححا يح ح ح ححدل عم ح ح ح ح ثبح ح ح ححات محح ح ح ححاور اإلسح ح ح ححتبيان الثالثح ح ح ححة  ,وثبح ح ح ححات
اإلستبيان ككل .

المعالجة اإلحصائية :
تح ح ححم معالجح ح ححة البيانح ح ححات التح ح ححي تح ح ححم الحاح ح ححول عمييح ح ححا مح ح ححن اإلستبيانبإسح ح ححتخدام الحاسح ح ححب
اآلل ح ححي عمح ح ح برن ح ححامج ) , (spssوتق ح ححد ت ح ححم حس ح ححاب مع ح ححامالت اإلتف ح ححاق آلراء المحكم ح ححين

وتحقي ح ححق ف ح ححروض البح ح ححث ع ح ححن طري ح ححق حس ح ححاب تحمي ح ححل التب ح ححاين أح ح ححادي اإلتج ح ححاهone-
anova

 , wayوك ح ح ححذلك حس ح ح ححاب المتوس ح ح ححط الحس ح ح ححابي واإلنحح ح ح حراف المعي ح ح ححاري

ومعامح ححل اإلخح ححتالف لكح ححل محح ححور ,ثح ححم إسح ححتخدام أشح ححكال ال ح حرادار"Chart
متعددة المحاور لمتعبير عن تقييم الجودة الكمي لمتاميمات.

" Radar
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1-2معامالت اإلتفاق لمتصميمات المقترحة وفقا آلراء المحكمين :
خذٔل (َ )13رائح يعايالخاإلذفاق نهرصًًٛاخ انًمرززح ذسد انثسث ٔفماً ٜراء انًسكً.ٍٛ

انرصًًٛاخ

انًسٕر األٔل

انًسٕر انثاَٙ

انًسٕر انثانث

اٌزظّ)0( ُ١
اٌزظّ)1( ُ١
اٌزظّ)2( ُ١
اٌزظّ)3( ُ١

46.22
46
48.4
47

46.72
46.06
48.4
45.4

46
46.06
48
46.72

اٌزظّ)4( ُ١

48
47.56
46.72
47.72
48.22
47.4

47.22
48.06
47.22
48.06
48
47.22

47.72
47.56
47.22
47.22
48.4
47.56

اٌزظّ)5( ُ١
اٌزظّ)6( ُ١
اٌزظّ)7( ُ١
اٌزظّ)8( ُ١
اٌزظّ)01( ُ١

يعايالخ اإلذفاق نهرصًًٛاخ ٔفما ٜراء األطفال ٔأٔنٛاء أيٕرْى :
خذٔل (َ )14رائح يعايالخ اإلذفاق نهرصًًٛاخ ذسد انثسث ٔفما ٜراء األطفال ٔأٔنٛاء أيٕرْى
.

تُٕد اإلطرثٛاٌ
.1
.2
.3
.4

آراء األطفال ٔأٔنٛاء أيٕرْى

انرصًٛى ٚالئى األطفال فٗ انًززهح انعًز9:6( ّٚطُٕاخ).
أنٕاٌ انرصًٛى يثٓزِ ٔذدذب انطفم.
ٚرٕفز اندًال ٔاألَالح تانرصًٛى.
يالئًح انخايّ انًظرخذيح يع انرصًٛى.

 .5إطرخذاو أطهٕب انطثاعح أدٖ إنٗ رفع انًظرٕٖ انفُىٕاندًانٗ نهرصًٛى.
ٕٚ .6فز انرصًٛى ذعزٚف نهطفم تانًعانى انسضارٚح انسذٚثح تانكٕٚد.
 .7خطٕط ٔأنٕاٌ انرصًٛى يٕاكثّ نهًٕضّ.
 .8يالئًح َظثح ٔزدى انًعانى انسضارٚح انًظرخذيح يع انرصًٛى.
ٚ .9صثثهر انرصثثًٛى كٕطثثٛهح نزفثثع انثثٕعٗ انثمثثافٗ نهطفثثم تانًعثثانى انسضثثارٚح
انسذٚثح فٗ تهذِ.
 .13أثارخ انًعانى انسضارٚح انًظرخذيح ف ٙانرصثًٛى يشثاعز انطفثم ٔرةثرثحفٗ
انرعزف عهٗ انًعانى انسضارٚح انًخرهفح.
 .11ذرًٛش انًعانى انسضارٚح انًظرخذيح تانٕضٕذ ٔعذو انرعمٛذ.
 .12انًعانى انسضارٚح انًطثٕعّ عهٗ انرٗ شٛزخ يٍ انًعانى اندذاتح نهطفم.
 .13يظاًْح انرصًٛى انًمرزذ فثٗ خثذب انظثٛاذ عُثذ رمٚثرٓى نهطفثم ٚزذثذٖ ذثٗ
شٛزخ يطثٕع عهٛح انًعانى انظٛازٛح انًخرهفح .

51
48
48
51
51
48
47
47
46
46
48
48
51
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تحقيق الفروض :

الفرض األول :

توج ح ححد ف ح ححروق ذات دالل ح ححة إحا ح ححائية ب ح ححين متوس ح ححطات تقي ح ححيم المحكم ح ححين لمتا ح ححميماتمن
حي ح ح ححث تحقي ح ح ححق الجان ح ح ححب الجم ح ح ححال واإلبتك ح ح ححارى فح ح ح ح التا ح ح ححميم ,ولمتحق ح ح ححق م ح ح ححن ى ح ح ححذا

الفح ح ححرض تح ح ححم حسح ح ححاب تحميح ح ححل التبح ح ححاين  AnovaOne-wayلد ارسح ح ححة متوسح ح ححطات تقيح ح ححيم
المحكمح ح ح ححين لمتاح ح ح ححميمات مح ح ح ححن حيح ح ح ححث تحقيح ح ح ححق الجانح ح ح ححب الجمح ح ح ححال واإلبتكح ح ح ححارى ف ح ح ح ح
التاميم  ,كما ىو موضح بالجدول التالي .

خذٔل ( )15ذسهٛم انرثا ٍٚنًرٕططاخ ذمٛٛى انًسكً ٍٛنهرصًًٛاخ يٍ زٛث ذسمٛك انداَة اندًانٗ
ٔاإلتركارٖ فٗ انرصًٛى

ت ٍٛانًدًٕعاخ
داخم انًدًٕعاخ
انًدًٕع

يدًٕع
انًزتعاخ

درخاخ
انسزٚح

يرٕطظ
انًزتعاخ

F

Sig

26.6222
23.5556

8
41

3.082
1.582

5.136

1.111

61.3

48

يتض ححح م ححن الج ححدول ( )15أن تقيم ححة (ف) المحس ححوبة كان ححت ( )6.247وى ححي تقيم ححة دال ححة

إحاائيا عند مستوى ( )2.21مما يدل عم وجود فروق عالية المعنوية بين متوسطات
تقي ححيم المحكم ححين لمتا ححميمات م ححن حيحححث" تحقيــــق الجانــــب الجمــــالى واإلبتكــــارى فــــى

التصــميم" ،ولمعرفححة الفححروق بححين متوسححطات تقيححيم المحكمححين لمتاححميمات تحححت البحححث
واتجححاه الداللححة تححم إج حراء اختبححار  Tukeyلممقارنححات المتعححددة بححين التاححميمات والجححدول

التالي يوضح ذلك :

خذٔل ( )16اخرثار  Tukeyت ٍٛانرصًًٛاخ تانُظثح نرسمٛك انداَة اندًانٗ ٔاإلتركارٖ فٗ
انرصًٛى
ذصًٛى ()1

ذصًٛى ()2

ذصًٛى ()3

1.2

*1.1

1.6

0.6

0.2

1.4

0.4

*1

0.1

*1.4

0.1

*1

0.6

1.7

0.7

*1.2

0.4

0.4

1.4

1.7

0.6

1.6

1.1

0.1

ذصًٛى ()4

ذصًٛى ()5

ذصًٛى ()6

ذصًٛى ()7

59.53

ذصًٛى ()3

ذصًٛى ()8

57

ذصًٛى ()2

ذصًٛى ()9

57.33

ذصًٛى ()1

ذصًٛى ()13

انًرٕطظ

انرصًًٛاخ
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
ذصًٛى ()1

ذصًٛى ()2

ذصًٛى ()3

58.53

ذصًٛى ()4

59.33

ذصًٛى ()5

58.83

ذصًٛى ()6

57.83

ذصًٛى ()7

58.67

ذصًٛى ()6

ذصًٛى ()8

59

ذصًٛى ()5

ذصًٛى ()9

58

ذصًٛى ()4

ذصًٛى ()13

انًرٕطظ

انرصًًٛاخ

0.1

1.6

1.1

1.7

0.2

1.4

1.2

0.1

1.1

1.2

1.4

1.7

1.1

1.6

1.1

0.1

0.4

1.6

1.4

1.2

ذصًٛى ()7
ذصًٛى ()8

1.7

ذصًٛى ()9
ذصًٛى ()13

ومن الجدول السابق يتضح أن :
 توجححد فححروق معنويححة بححين التاححميمالثالث وك حالً مححن التاححميمان األول والثانيماححالح
التاميم الثالث.

 توجد فروق معنوية بين التاميم التاسع وكالً من التاميمان األول والثحاني لاحالح
التاميم التاسع.

 كححان التاححميمان الثالححث والتاسححع أكثححر التاححميمات تحقيقححا لممحححور األول " تحقيــق
الجانـــــب الجمــــــالى واإلبتكــــــارى فــــــى التصــــــميم"  ,يمي ح ححو التا ح ححميم الخ ح ححامس ,ث ح ححم
التاميمالثامن ,يميو التاميمالسادس ,ثم التاميمالعاشر ,يميحو التاحميم ال اربحع ,ثحم

التاميم السابع ,يميو التاميم األول ,وأخي اًر التاميم الثاني ,والشكل التالي يوضح

ذلك :
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الفروق بين التصميمات بالنسبة للمحور األول
تصميم ()1

60.00
تصميم ()2
58.00
 56.00تصميم ()3
54.00

تصميم ()10
تصميم ()9

تصميم ()4

تصميم ()8

تصميم ()5

تصميم ()7
تصميم ()6

شكم ( )1انًرٕطظ انٕسَ ٙنهرصًًٛاخ ذسد انثسث تانُظثح نهًسٕر األٔل" ذسمٛك انداَة اندًانٗ
ٔاإلتركارٖ فٗ انرصًٛى"

وهكذا تم تحقيق الفرض األول والذى ينص عم "توجد فروق ذات داللة إحاائية بين
متوسطات تقييم المحكمين لمتاميمات من حيث تحقيق الجانب الجمالي واإلبتكاري في

التاميم",

وىو

مايتفق

دراسة

مع

(،)19()2227سالمان،أحمدعمي،)22()2212(.
عبدالرحمن)12()2214(.والت

توامت إل

سالم،نجالء

محمد

خيراهلل.

المال،هناء

إستحداث تاميمات مقتبسة من األزياء

الوطنية والتراث لرفع القيمة الجمالية والفنية لممالبس وتحقيق الجانب اإلبتكارىف تمك

التاميمات المقترحة مما ينعكس عم إثراء المالبس.

الفرض الثاني :

توج ح ححد ف ح ححروق ذات دالل ح ححة إحا ح ححائية ب ح ححين متوس ح ححطات تقي ح ححيم المحكم ح ححين لمتا ح ححميماتمن

حي ححث تحقي ححق الناحي ححة الوظيفي ححة فح ح التا ححميم ,ولمتحق ححق م ححن ى ححذا الف ححرض ت ححم حس ححاب
تحمي ح ح ح ح ح ححل التب ح ح ح ح ح ححاين  AnovaOne-wayلد ارس ح ح ح ح ح ححة متوس ح ح ح ح ح ححطات تقي ح ح ح ح ح ححيم المحكمحح ح ح ح ح ححين
لمتاح ححميمات مح ححن حيح ححث تحقيح ححق الناحيح ححة الوظيفيح ححة ف ح ح التاح ححميم  ,كمح ححا ىح ححو موضح ححح

بالجدول التالي .

خذٔل ( )17ذسهٛم انرثا ٍٚنًرٕططاخ ذمٛٛى انًسكً ٍٛنهرصًًٛاخ يٍ زٛث ذسمٛك انُازٛح انٕظٛفٛح
فٗ انرصًٛى
يدًٕع انًزتعاخ

درخاخ
انسزٚح

يرٕطظ انًزتعاخ

F

Sig

ت ٍٛانًدًٕعاخ
داخم انًدًٕعاخ

38
31.22

8
41

4.333
1.716

5.638

1.111

انًدًٕع

78.22

48
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
يتض ححح م ححن الج ححدول ( )17أن تقيم ححة (ف) المحس ححوبة كان ححت ( )6.749وى ححي تقيم ححة دال ححة
إحاائيا عند مستوى ( )2.21مما يدل عم وجود فروق عالية المعنوية بين متوسطات
تقيححيم المحكمححين لمتاححميمات مححن حيححث " تحقيـــق الناحيـــة الوظيفيـــة فـــى التصـــميم" ،
ولمعرفة الفروق بين متوسطات تقييم المحكمين لمتاميمات تححت البححث واتجحاه الداللحة
تححم إج حراء إختبححار Tukeyلممقارنححات المتعححددة بححين التاححميمات والجححدول التححالي يوضححح

ذلك:

خذٔل ( )18اخرثار  Tukeyت ٍٛانرصًًٛاخ ذسد انثسث تانُظثح نرسمٛك انُازٛح انٕظٛفٛح فٗ
انرصًٛى
ذصًٛى ()1

ذصًٛى ()2

59.17

ذصًٛى ()8

59

ذصًٛى ()9

58.33

ذصًٛى ()13

ذصًٛى ()3

58.33

ذصًٛى ()7

ذصًٛى ()4

59.17

ذصًٛى ()6

ذصًٛى ()5

58.33

ذصًٛى ()5

ذصًٛى ()6

56.53

ذصًٛى ()4

ذصًٛى ()7

59.53

ذصًٛى ()3

ذصًٛى ()8

57.17

ذصًٛى ()2

ذصًٛى ()9

57.83

ذصًٛى ()1

1.6

ذصًٛى ()13

انًرٕطظ

انرصًًٛاخ

0.6

0.2

1.4

0.2

1.4

0.2

0.1

1.4

1.2
*

1.6

0.1

*1

0.1

*1

0.7

0.1

*2

0.1

1.2

0.1

1.2

1.4

0.1

0.7

*1.6

0.7

*1.6

*1.4

0.7

1.7

1.1

1.7

1.6

1.1

1.7

1.1

1.1

1.7

1.7

1.6

1.1

1.1

1.7
1.6

ومن الجدول السابق يتضح أن :
 توجد فروق معنوية بين التاميم الثالث وكالً من التاحميمان الثحاني وال اربحع لاحالح
التاميم الثالث.

 توج ححد ف ححروق معنوي ححة ب ححين التا ححميم الس ححادس وكح حالً م ححن التا ححميمان الث ححاني وال ارب ححع
لاالح التاميم السادس.

 توجد فروق معنوية بين التاميم الثامن وكال من التاحميمان الثحاني وال اربحع لاحالح
التاميم الثامن.
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 توجد فروق معنوية بين التاميم التاسع والتاميم الرابع لاالح التاميم التاسع .

 ك ححان التا ححميم الثال ححث أكث ححر التا ححميمات تحقيقح حاً لممح ححور الث ححاني" تحقيـــق الناحيـــة
الوظيفيــة فــى التصــميم"  ,يميححو التاححميمان السححادس والثححامن  ,ثححم التاححميم التاسححع,
يميو التاميمات الخامس والسابع والعاشر ,ثم التاميماألول ,يميو التاميم الثاني,

وأخي اًر التاميم الرابع ,والشكل التالي يوضح ذلك :

الفروق بين التصميمات بالنسبة للمحور الثاني
تصميم ()1
60.00
تصميم ()2
تصميم ()10
تصميم ()9
تصميم ()8
تصميم ()7

تصميم ()3
55.00

تصميم ()4

تصميم ()5

تصميم ()6
شكم ( )2انًرٕطظ انٕسَ ٙنهرصًًٛاخ تانُظثح نهًسٕر انثاَ " ٙذسمٛك انُازٛح انٕظٛفٛح فٗ
انرصًٛى "

وبذلك يتحقق الفرض الثانى والذى ينص عمى"توجد فروق ذات داللة إحاائية بين
متوسطات تقييم المحكمين لمتاميمات من حيث تحقيق الناحية الوظيفية في التاميم",

وىو مايتفق مع دراسة كالً من إمام ،زهراء محمود عبد النبى،)12()2226(.عبد

المجيد،محمد أنور،)24()2212(.حسين،صفاءحممى السيد)15()2212(.والت توامت
إل إل اإلستفادة من بعض الاور الفوتوغرافية لمحيوانات والطيور ف رسوم األطفال

وكذلك توظيف الفن الشعب النوب وبعض الشخايات األسطورية ف التراث المارى
كمادر لإلليام ف تاميم مالبس األطفال بيدف إستخالص تاميمات زخرفية فنية

مبتكرة تحقق الناحية الوظيفية ف رفع وع الطفل وكوسيمة تعميمية لو.

الفرض الثالث :

توج ح ححد ف ح ححروق ذات دالل ح ححة إحا ح ححائية ب ح ححين متوس ح ححطات تقي ح ححيم المحكم ح ححين لمتا ح ححميماتمن

حيح ححث تحقيح ححق كفح ححاءة توظيح ححف المعح ححالم الحضح ححارية الحديثح ححة ف ح ح مالبح ححس األطفح ححال (ت ح ح

شح ح ححيرت) ,ولمتحقح ح ححق مح ح ححن ىح ح ححذا الفح ح ححرض تح ح ححم حسح ح ححاب تحميح ح ححل التبح ح ححاين AnovaOne-
 wayلد ارسح ح ح ححة متوسح ح ح ححطات تقيح ح ح ححيم المحكمح ح ح ححين لمتاح ح ح ححميماتتحت البحح ح ح ححث مح ح ح ححن حيح ح ح ححث
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
تحقي ح ح ححق كف ح ح ححاءة توظي ح ح ححف المع ح ح ححالم الحض ح ح ححارية الحديث ح ح ححة فح ح ح ح مالب ح ح ححس األطف ح ح ححال (تح ح ح ح
شيرت) ,كما ىو موضح بالجدول التالي .
خذٔل (  )19ذسهٛم انرثا ٍٚنًرٕططاخ ذمٛٛى انًسكً ٍٛنهرصًًٛاخ يٍ زٛث ذسمٛك كفاءج ذٕظٛف
انًعانى انسضارٚح انسذٚثح فٗ يالتض األطفال (ذٗ شٛزخ)

يدًٕع
انًزتعاخ

درخاخ
انسزٚح

يرٕطظ
انًزتعاخ

F

Sig

ت ٍٛانًدًٕعاخ
داخم انًدًٕعاخ

23
38.22

8
41

2.667
1.876

2.718

1.110

انًدًٕع

72.22

48

يتض ححح م ححن الج ححدول ( )19أن تقيم ححة (ف) المحس ححوبة كان ححت ( )3.829وى ححي تقيم ححة دال ححة

إحاائيا عند مستوى ( )2.21مما يدل عم وجود فروق عالية المعنوية بين متوسطات
تقيححيم المحكمححين لمتاححميمات مححن حيححث " تحقيـــق كفـــاءة توظيـــف المعـــالم الحضـــارية

الحديثـــة فـــى مالبـــس األطفـــال (تىشـــيرت)"  ،ولمعرف ححة الف ححروق ب ححين متوس ححطات تقي ححيم
المحكمححين لمتاححميمات تحححت البحححث واتجححاه الداللححة تححم إجحراء إختبححار Tukeyلممقارنححات
المتعددة بين التاميمات والجدول التالي يوضح ذلك :
خذٔل ( )23اخرثار  Tukeyت ٍٛانرصًًٛاخ تانُظثح نرسمٛك كفاءج ذٕظٛف انًعانى انسضارٚح
انسذٚثح فٗ يالتض األطفال (ذىشٛزخ)

58.67

ذصًٛى ()13

ذصًٛى ()1

59.53

ذصًٛى ()9

ذصًٛى ()2

58.33

ذصًٛى ()8

ذصًٛى ()3

58.33

ذصًٛى ()7

ذصًٛى ()4

58.67

ذصًٛى ()6

ذصًٛى ()5

58.83

ذصًٛى ()5

ذصًٛى ()6

57.83

ذصًٛى ()4

ذصًٛى ()7

59

ذصًٛى ()3

ذصًٛى ()8

57.17

ذصًٛى ()2

ذصًٛى ()9

57

ذصًٛى ()1

1.1

ذصًٛى ()13

انًرٕطظ

انرصًًٛاخ

*1

1.7

0.7

0.6

0.2

0.2

*1.4

0.6

0.7

1.6

0.6

0.4

0.1

0.1

*1.2

0.4

0.1

1.1

1.2

1.6

1.6

1.4

1.2

0.1

1.7

1.4

1.4

0.6

1.7

1.1

1.4

1.4

1.6

1.1

1.2

1.2

1.7

1.1

1.1

0.1

1.2

0.1

1.2
1.7
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ومن الجدول السابق يتضح أن :
 توجد فروق معنوية بين التاميم الثالث والتاميم األول لاالح التاميم الثالث.
 توجد فروق معنوية بين التاميم التاسع وكالً من التاميمان األول والثحاني لاحالح
التاميمالتاسع.

 كان التاميم التاسع أكثر التاميمات تحقيقاً لممحور الثالث" تحقيق كفاءة توظيف
المعالم الحضارية الحديثة فى مالبس األطفال (تى شيرت)"  ,يميو التاميم الثالحث
 ,ثححم التاححميمالخامس ,يميححو التاححميمان السححادس والعاشححر  ,ثححم التاححميمان السححابع

والثامن ,يميو التاميم ال اربحع ,ثحم التاحميم الثحاني,وأخي ارً التاحميم األول ,وبحذلك يحتم
اإلجابة عم التساؤل الثالث والذى ينص عمح "ماآراء المحكمين من أعضاء هيئة

التدريس والمتخصصين فى التصميمات المقترحة؟"  ,والشكل التالي يوضح ذلك:
الفروق بين التصميمات بالنسبة للمحور الثالث
تصميم ()1

60.00
تصميم ()2
58.00
 56.00تصميم ()3
54.00

تصميم ()10
تصميم ()9

تصميم ()4

تصميم ()8

تصميم ()5

تصميم ()7
تصميم ()6

شكم ( )3انًرٕطظ انٕسَ ٙنهرصًًٛاخ تانُظثح نهًسٕر انثانث " ذسمٛك كفاءج ذٕظٛف انًعانى
انسضارٚح انسذٚثح فِ ٝالثض األؽفبي (ر١ش١زد) "

وبذلك يتحقق الفرض الثالث والذى ينص عمى "توجد فروق ذات داللة إحاائية بين
متوسطات تقييم المحكمين لمتاميمات من حيث تحقيق كفاءة توظيف المعالم

الحضارية الحديثة ف
زهران،

سناء

مالبس األطفال (تيشيرت)"  ،وهو مايتفق مع دراسة كالً من

صالح،)18()2219(.

عمار،

إيمانإسماعيل،)23()2217(.

يوسف،سارةشوقى)28()2216(.شنودة ،إيرينى إسحق ،)21( )2211(.ف

كيفية

اإلستفادة من الرموز واألعالم والمعالم السياحية لمدول العربية المختمفة ف

إثراء

جماليات المالبس وكوسيمة لرفع الوع القوم بأىمية الحضارة وتنشيط السياحة.

الفرض الرابع :

توج ح ححد ف ح ححروق ذات دالل ح ححة إحا ح ححائية ب ح ححين متوس ح ححطات تقي ح ححيم األطف ح ححال وأولي ح ححاء أم ح ححورىم
لبنح ح ح ح ححود اإلسح ح ح ح ححتبيان ,ولمتحقح ح ح ح ححق مح ح ح ح ححن ىح ح ح ح ححذا الفح ح ح ح ححرض تح ح ح ح ححم حسح ح ح ح ححاب تحميح ح ح ح ححل التبح ح ح ح ححاين
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 AnovaOne-wayلد ارسح ح ح ححة متوس ح ح ح ححطات تقي ح ح ح ححيم األطف ح ح ح ححال وأولي ح ح ح ححاء أم ح ح ح ححورىم لبن ح ح ح ححود
االستبيان  ,كما ىو موضح بالجدول التالي .
خذٔل ( )21ذسهٛم انرثا ٍٚنًرٕططاخ ذمٛٛى األطفال ٔأٔنٛاء أيٕرْى نثُٕد االطرثٛاٌ

يدًٕع
انًزتعاخ

درخاخ
انسزٚح

يرٕطظ
انًزتعاخ

F

Sig

ت ٍٛانًدًٕعاخ
داخم انًدًٕعاخ

1.574
02.34

01
136

1.146
1.143

0.137

1.315

انًدًٕع

03.02

148

يتضح من الجدول ( )21أن تقيمة (ف) المحسوبة كانت ( )1.248وىي تقيمة غير دالة
إحاائيا  ,مما يدل عم وجود فروق غير معنوية بين متوسطات تقييم األطفال وأوليحاء

أمورىم لبنود اإلسحتبيان  ،ولمعرفحة الفحروق بحين متوسحطات تقيحيم األطفحال وأوليحاء أمحورىم
لبنححود االسححتبيان واتجححاه الداللححة تححم إج حراء إختبححار Tukeyلممقارنححات المتعححددة بححين بنححود

اإلستبيان والجدول التالي يوضح ذلك:

خذٔل ( )22إخرثار Tukeyت ٍٛتُٕد اإلطرثٛاٌ تانُظثح نًرٕططاخ آراء األطفال ٔأٔنٛاء أيٕرْى

63

تُذ ()13

تُذ ()1

59

تُذ ()12

تُذ ()2

59

تُذ ()11

تُذ ()3

57

تُذ ()13

تُذ ()4

57

تُذ ()9

تُذ ()5

58

تُذ ()8

تُذ ()6

58

تُذ ()7

تُذ ()7

59

تُذ ()6

تُذ ()8

63

تُذ ()5

تُذ ()9

63

تُذ ()4

تُذ ()13

59

تُذ ()3

تُذ ()11

59

تُذ ()2

تُذ ()12

63

تُذ ()1

تُذ ()13

انًرٕطظ

تُٕد
االطرثٛاٌ

0.1

0.1

1.1

1.1

0.1

*1

*1

*2

*2

0.1

0.1

1.1

1.1

0.1

0.1

1.1

0.1

0.1

*1

*1

1.1

1.1

0.1

0.1

0.1

1.1

0.1

0.1

*1

*1

1.1

1.1

0.1

1.1

0.1

*1

*1

*2

*2

0.1

0.1

1.1

0.1

*1

*1

*2

*2

0.1

0.1

1.1

0.1

0.1

*1

*1

1.1

1.1

0.1

1.1

0.1

0.1

0.1

0.1

*1

0.1

0.1

0.1

0.1

*1

1.1

*1

*1

*2

*1

*1

*2

1.1

0.1

0.1

ومن الجدول السابق يتضح أن :
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 توجححد فححروق معنويححة بححين البنححد األول والبنودالسححابع والثححامن والتاسححع والعاشححر لاححالح
البند األول .

 توجد فروق معنوية بين البند الثاني والبندان التاسع والعاشر لاالح البند الثاني .
 توجد فروق معنوية بين البند الثالث والبندان التاسع والعاشر لاالح البند الثالث .

 توجد فروق معنوية بين البنحد ال اربحع والبنحود السحابع والثحامن والتاسحع والعاشحر لاحالح
البند الرابع .

 توج ححد ف ححروق معنوي ححة ب ححين البن ححد الخ ححامس والبن ححود الس ححابع والث ححامن والتاس ححع والعاش ححر
لاالح البند الخامس.

 توجد فروق معنوية بين البند السادس والبندان التاسع والعاشر لاالح البنحد السحادس
.

 توجححد فححروق معنويححة بححين البنححد الحححادى عشححر والبنححدان التاسححع والعاشححر لاححالح البنححد
الحادي عشر .

 توجححد فححروق معنويححة بححين البنححد الثححاني عشححر والبنححدان التاسححع والعاشححر لاححالح البنححد
الثاني عشر .

 توجحد فحروق معنويحة بحين البنحد الثالححث عشحر والبنحود السحابع والثحامن والتاسحع والعاشححر
لاالح البند الثالث عشر .

 كانت البنوداألول وال اربع والخامس والثالث عشر أكثر البنود تحقيقاً آلراء األطفالوأولياء أمورىم ,يمييم البنودالثاني والثالث والسادس والحادي عشر والثاني عشر ,ثم

البندان السابع والثامن ,وأخي اًر البندان التاسع والعاشر ,وبذلك يتم اإلجابة عم
التساؤل الرابع والذى ينص عم

"ماآراء األطفال (محل الدراسة) وأولياء

األمورالمرافقين لهم فى التصميمات المقترحة؟"والشكل التالي يوضح ذلك:
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الفروق بين بنود االستبيان بالنسبة آلراء األطفال وأولياء أمورهم

بند ()1

60

بند ()10

58

بند ()9

56

بند ()2
بند ()3

54

بند ()4

بند ()8

بند ()5

بند ()7
بند ()6

شكم ( )4انًرٕطظ انٕسَ ٙنهرصًًٛاخ ذسد انثسث تانُظثح ٜراء األطفال ٔأٔنٛاء أيٕرْى

وبذلك يتحقق الفرض الرابع والذى ينص عمى" توجد فروق ذات داللة إحاائية بين

متوسطات تقييم األطفال وأولياء أمورىم لبنوداالستبيان" وىو مايتفق مع دراسة محمد،

صافيناز سمير)27()2223(.والت

توامت إل

عمل تاميمات زخرفية متنوعة

وتوظيفياعم موديالت مختمفة لمالبس األطفال تحقق تقيم جمالية فنية وتشكيمية مختمفة
و تقياس آراء األطفال واتجاىاتيم نحو تمك التاميمات المقترحة.

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ومعامل اإلختالف لكل محور:
وك ح ححان متوس ح ححط التق ح ححدير الع ح ححددي "المتوس ح ححط الحس ح ححابي" واإلنحح ح حراف المعي ح ححاري ومعام ح ححل

اإلختالف لكل محور من المحاور الثالثة موضحة في الجدول التالي:

خذٔل ( )23يمارَح انًسأر انثالثح يٍ زٛث انًرٕطظ انسظاتٔ ٙاإلَسزاف انًعٛار٘ ٔيعايم
اإلخرالف.
انًرٕطظ انسظاتٙ

اإلَسزاف
انًعٛار٘

يعايم اإلخرالف

انًسٕر األٔل  :ذسمٛك انداَة اندًانىٕاإلتركارفٗ انرصًٛى

86.22

0.282

0.320

انًسٕر انثاَ : ٙذسمٛك انُازٛح انٕظٛفٛح فٗ انرصًٛى

86.11

0.477

0.522

انًسٕر انث انث :ذسمٛثك كفثاءج ذٕظٛثف انًعثانى انسضثارٚح انسذٚثثح
فٗ يالتض األطفال (ذىشٛزخ)

86.11

0.211

0.25

انًسأر
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مقارنة المحاور الثالثة من حيث المتوسط الحسابي
المحور األول

97.35
97.3
97.25
97.2
97.15

المحور الثاني

المحور الثالث

شكم ( )5انًرٕطظ انسظات ٙنهًسأر انثالثح

من الجدول والشكل السابق نستخمص ما يمي :

أن المححوراألول (تحقيــق الجانــب الجمــالى واإلبتكــارىفى التصــميم) ىحو األفضححل بالنسححبة
لبححاتقي المحححاور األخححرى وذلححك بمتوسححط حسححابي تقححدره ( , )97.33يميححو المحححوران الثححاني

(تحقيــــق الناحيــــة الوظيفيــــة فــــى التصــــميم) والثال ححث (تحقيقكفــــاءة توظيــــف المعــــالم
الحضــــارية الحديثــــة فــــى مالبــــس األطفــــال (تىشــــيرت))وذل ححك بمتوس ححط حس ححابي تق ححدره

(. )97.22

تقييم الجودة الكمي لمتصميمات تحت البحث :
وكانت نتائج تقييم الجودة الكمي لمتاميمات موضحة في الجدول التالي.
خذٔل ( )24ذمٛٛى اندٕدج انكه ٙنهرصًًٛاخ

انرصًًٛاخ

انًسٕر األٔل

انًسٕر انثاَٙ

انًسٕر انثانث

يعايم اندٕدج
انكهٙ

انرزذٛة

انرمذٚز

ذصًٛى ()1

84.45

85.28

84

84.54

8

ِزّ١ش

ذصًٛى ()2

84

84.17

84.17

84.08

01

ِزّ١ش

ذصًٛى ()3

88.06

88.06

87.22

87.78

0

ِزّ١ش

ذصًٛى ()4

85.56

83.06

85.28

84.63

7

ِزّ١ش

ذصًٛى ()5

87.22

86.11

87.15

86.76

4

ِزّ١ش

ذصًٛى ()6

86.67

87.50

86.67

87.15

2

ِزّ١ش

ذصًٛى ()7

85.28

86.11

86.11

85.83

6

ِزّ١ش

ذصًٛى ()8

87.15

87.50

86.11

86.85

3

ِزّ١ش

ذصًٛى ()9

87.78

87.22

88.06

87.71

1

ِزّ١ش

ذصًٛى ()13

86.41

86.11

86.67

86.41

5

ِزّ١ش
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تقييم الجودة الكلي للتصميمات
التصميم ()1
التصميم ()10

المحور األول
المحور الثاني
المحور الثالث
تقييم الجودة الكلي

100.00

التصميم ()2

95.00

التصميم ()9

التصميم ()3

90.00

التصميم ()4

التصميم ()8

التصميم ()5

التصميم ()7
التصميم ()6

شكم ( )6ذمٛٛى اندٕدج نهرصًًٛاخ

من الجدول والشكل السابق نستنتج أن :
 -حال التاميم الثالث عم

المركز األول بتقدير متميز وذلك بمعامل جودة

( , )%98.89يميو التاميم التاسع حيث حال عم المركز الثاني بتقدير متميز
وذلك بمعامل جودة ( , )%98.8ثم التاميم السادس حيث حال عم

المركز

الثالث بتقدير متميز وذلك بمعامل جودة (, )%98.26يميو التاميم الثامن حيث
حال عم

المركز الرابع بتقدير متميز وذلك بمعامل جودة (, )%97.96ثم

التاميم الخامس حيث حال عم

المركز الخامس بتقدير متميز وذلك بمعامل

جودة (, )%97.87يميو التاميم العاشر حيث حال عم المركز السادس بتقدير
متميز وذلك بمعامل جودة ( , )%97.5ثم التاميم السابع حيث حال عم

المركز السابع بتقدير متميز وذلك بمعامل جودة (, )%96.94يميو التاميم الرابع
حيث حال عم المركز الثامن بتقدير متميز وذلك بمعامل جودة (, )%95.74
ثم التاميم األول حيث حال عم

المركز التاسع بتقدير متميز وذلك بمعامل

جودة ( , )%95.65وأخي اًر التاميم الثاني حيث حال عم المركز العاشر بتقدير
متميز وذلك بمعامل جودة ()%95.19

مستخمص النتائج :

 -1توجح ححد فح ححروق عاليح ححة المعنويح ححة بح ححين متوسح ححطات تقيح ححيم المحكمح ححين لمتاح ححميمات مح ححن
حي ححث " تحقيـــق الجانـــب الجمـــالى واإلبتكـــارى فـــى التصـــميم " حي ححث كان ححت تقيم ححة

(ف) المحسوبة ( )6.247وىي تقيمة دالة إحاائيا عند مستوى (. )2.21

331

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2222

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
 -2توجح ححد فح ححروق عاليح ححة المعنويح ححة بح ححين متوسح ححطات تقيح ححيم المحكمح ححين لمتاح ححميمات مح ححن
حي ح ححث " تحقيــــــق الناحيــــــة الوظيفيــــــة فــــــي التصــــــميم" حي ح ححث كان ح ححت تقيم ح ححة (ف)

المحسوبة ( )6.749وىي تقيمة دالة إحاائيا عند مستوى (. )2.21

 -3توجح ححد فح ححروق عاليح ححة المعنويح ححة بح ححين متوسح ححطات تقيح ححيم المحكمح ححين لمتاح ححميمات مح ححن
حي ح ححث " تحقيـــــق كفـــــاءة توظيـــــف المعـــــالم الحضـــــارية الحديثـــــة فـــــى مالبـــــس

األطفـــــال (تىشـــــيرت)" حيح ححث كانح ححت تقيمح ححة (ف) المحسح ححوبة ( )3.829وىح ححي تقيمح ححة
دالة إحاائيا عند مستوى (. )2.21

 -4توج ح ححد ف ح ححروق غيرمعنوي ح ححة ب ح ححين متوس ح ححطات تقي ح ححيم األطف ح ححال وأولي ح ححاء أم ح ححورىم لبن ح ححود
االسح ححتبيان حيح ححث كان ح ححت تقيمح ححة (ف) المحس ح ححوبة ( )1.248وىح ححي تقيم ح ححة غيح ححر دال ح ححة

إحاائياً.

 -5أن المح ح ح ححور األول (تحقي ح ح ححق الجان ح ح ححب الجم ح ح ححال واإلبتك ح ح ححارى فح ح ح ح التا ح ح ححميم) ى ح ح ححو
األفضح ح ح ححل بالنسح ح ح ححبة لبح ح ح ححاتقي المحح ح ح ححاور األخح ح ح ححرى وذلح ح ح ححك بمتوسح ح ح ححط حسح ح ح ححابي تقح ح ح ححدره

( , )97.33يميح ح ححو المحح ح ححوران الثح ح ححاني (تحقيح ح ححق الناحيح ح ححة الوظيفيح ح ححة ف ح ح ح التاح ح ححميم)
والثالح ح ح ححث (تحقيح ح ح ححق كفح ح ح ححاءة توظيح ح ح ححف المعح ح ح ححالم الحضح ح ح ححارية الحديثح ح ح ححة ف ح ح ح ح مالبح ح ح ححس

األطفال (تيشيرت) وذلك بمتوسط حسابي تقدره (. )97.22

 -6حا ح ح ححل التا ح ح ححميم الثال ح ح ححث عمح ح ح ح المرك ح ح ححز األول بتق ح ح ححدير متمي ح ح ححز وذل ح ح ححك بمعام ح ح ححل
جح ححودة ( , )%98.89يميح ححو التاح ححميم التاسح ححع حيح ححث حاح ححل عم ح ح المركح ححز الثح ححاني
بتق ح ححدير متمي ح ححز وذل ح ححك بمعام ح ححل ج ح ححودة ( , )%98.8ث ح ححم التا ح ححميم الس ح ححادس حي ح ححث

حا ح ححل عمح ح ح المرك ح ححز الثال ح ححث بتق ح ححدير متمي ح ححز وذل ح ححك بمعام ح ححل ج ح ححودة ()%98.26
 ,يميح ححو التاح ححميم الثح ححامن حيح ححث حاح ححل عم ح ح المركح ححز ال اربح ححع بتقح ححدير متميح ححز وذلح ححك

بمعامح ح ح ححل جح ح ح ححودة ( , )%97.96ثح ح ح ححم التاح ح ح ححميم الخح ح ح ححامس حيح ح ح ححث حاح ح ح ححل عم ح ح ح ح

المرك ح ح ححز الخحح ح ححامس بتقحح ح ححدير متميح ح ح ححز وذل ح ح ححك بمعامح ح ح ححل ج ح ح ححودة ( , )%97.87يميحح ح ححو
التاح ح ححميم العاشح ح ححر حيح ح ححث حاح ح ححل عم ح ح ح المركح ح ححز السح ح ححادس بتقح ح ححدير متميح ح ححز وذلح ح ححك

بمعام ح ححل ج ح ححودة ( , )%97.5ث ح ححم التا ح ححميم الس ح ححابع حي ح ححث حا ح ححل عمح ح ح المرك ح ححز
السحح ح ححابع بتقحح ح ححدير متميح ح ح ححز وذلح ح ح ححك بمعامح ح ح ححل ج ح ح ححودة ( , )%96.94يميحح ح ححو التاح ح ح ححميم
ال اربح ححع حي ح ححث حا ح ححل عمحح ح المرك ح ححز الثح ححامن بتق ح ححدير متمي ح ححز وذل ح ححك بمعام ح ححل ج ح ححودة
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( , )%95.74ث ح ححم التا ح ححميم األول حي ح ححث حا ح ححل عمح ح ح المرك ح ححز التاس ح ححع بتق ح ححدير
متمي ح ح ححز وذل ح ح ححك بمعام ح ح ححل ج ح ح ححودة ( , )%95.65وأخيح ح ح ح اًر التا ح ح ححميم الث ح ح ححاني حي ح ح ححث
حاح ححل عم ح ح المركح ححز العاشح ححر بتقح ححدير متميح ححز وذلح ححك بمعامح ححل جح ححودة ()%95.19

.

 -7تح ح ح ححم تنفيح ح ح ححذ التاح ح ح ححميمات الحااح ح ح ححمة عم ح ح ح ح أعم ح ح ح ح تقيح ح ح ححيم وفق ح ح ح حاً آلراء المحكمح ح ح ححين
واألطفح ححال وأولي ح ححاء األمح ححور المحح حرافقين ليح ححم وىم ح ححا التاح ححميم " الثال ح ححث " والتا ح ححميم "

التاسح ح ح ححع" بإسح ح ح ححتخدام الطباعح ح ح ححة الرتقميح ح ح ححة إلث ح ح ح حراء ورفح ح ح ححع القيمح ح ح ححة الجماليح ح ح ححة والفنيح ح ح ححة

لمالبح ححس األطفح ححال (تيشح ححيرت) ولتنشح ححيط السح ححياحة وكوسح ححيمة لتعريح ححف األطفح ححال ف ح ح

مرحم ح ححة الطفول ح ححة الوس ح ححط بالمع ح ححالم الحض ح ححارية فح ح ح بم ح ححدىم ,وب ح ححذلك ت ح ححم اإلجاب ح ححة

عمح ح التس ححاؤل الث ححان وال ححذى ي ححنص عمح ح "ماإمكانيــــة تصــــميم وتنفيــــذ (تيشــــرت)

لألطفــــال فــــى مرحمــــة الطفولــــة الوســــطى بإســــتخدام الطباعــــة الرقميــــة يعكــــس

المعالم الحضارية لدولة الكويت؟".

انرصًًٛاخ انًُفذج ٔانساصهح عهٗ أعهٗ ذمٛٛى ٔفما ٜراء انًسكًٔ ٍٛاألطفال
ٔأٔنٛاء األيٕر

صٕرج ( )1ذٕضر انرصًٛى انثانث انًُفذ ٔانساصم عهٗ أعهٗ ذمٛٛى ٔفما ٜراء انًسكًٍٛ
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صٕرج ( )2ذٕضر انرصًٛى انراطع انًُفذ ٔانساصم عهٗ أعهٗ ذمٛٛى ٔفما ٜراء انًسكًٍٛ

التوصيات:
 -1زياده اإلىتمام بربط اناعة المالبس بتنمية السياحة الخارجية لمدول لممساىمة ف
رفع اإلتقتااد ودفع نمو السياحة واستكشاف المعالم الحضارية الحديثة لمدول.

 -2إسححتخدام الطباعححو ف ح مالبححس األطفححال لمححا تضححفيو مححن شححكل جمححال وتقيمححة فنيححة

لممالبس تجذب الطفل وبيدف إثراء المنتج المطبوع.

 -3عمحل المزيحد مححن الد ارسحات فح مجحال الحربط بححين احناعة المالبححس الجحاىزة لمم ارحححل

العمرية المختمفة وبين رفع الوع الثقاف بالحضارات المختمفة لمدول.

 -4ض ححروره اإلىتم ححام بمالب ححس األطف ححال م ححن حي ححث ( التا ححميم – اإلنت ححاج ) بم ححا يحق ححق

الناحيو الوظيفية والنفعية إل جانب الناحيو الجماليو لممالبس.

 -5تعاون المتخااون ف اناعة المالبس الجاىزة محع العحاممين فح مجحال السحياحة

لوضع رؤية٘ادفة لتاميم وتنفيذ مالبس تساىم ف زيادة الجذب السياح لمدول.

المراجع :
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أوالً :المراجع العربية:
 -1الرمضان,من

موس ( : )2212توظيف المناظر واألزياء ف

عروض مسرحية

المناىج لممرحمة االبتدائية ف مار والكويت نماذج مختارة من , 2212 - 2222
رسالة ماجستير ,غير منشورة ,كمية االداب ,جامعة حموان.
 -2الشريعان,إيناس الفي( : )2218دور بيوت األزياء ” أتيمييات اليوت كوتير ”
عم إتجاىات الموضة في الكويت  ,بحث منشور ,مجمة كمية االتقتااد المنزلي,جامعة
المنوفية .
 -3الشريعان,إيناس الفي( : )2219دور الدراما في توثيق األزياء في الكويت ,بحث
منشور ,مجمة كمية االتقتااد المنزلي ,جامعة المنوفية .
 -4الشمرى,أسرارعبداليادى جابر( :)2219مقياس ميارات رعاية الذات الماور لطفل
الروضة الكويتي ,رسالة ماجستير ,غير منشورة ,كمية التربية النوعية ,جامعة بنيا.
 -5العازمي,عائشة سعد وثير( :)2218اإلستفادة من زخارف األزياء الشعبية الكويتية
كمدخل إلثراء المشغوالت الفنية رسالة ماجستير ,غير منشورة ,كمية التربية النوعية,
جامعة بنيا.
 -6العبدل  ,مناور شباب مرزوق( :)2229الخدمات واإلحتياجات الاحية لمتالميذ
الرياضيين بمرحمة التعميم المتوسط بدولة الكويت ,رسالة ماجستير ,غير منشورة ,كمية
التربية الرياضية ,جامعة حموان .
 -7الفرج,نرمين ناار( : )2211دور األزياء في المسرح الكويتي ,رسالة ماجستير,
غير منشورة,كمية الفنون الجميمة ,جامعة حموان.
 -8الغيث,عبد اهلل حسن(: )2212دور العناار البارية المسرحية ف تكوين وتثقيف
الطفل الكويت

 :مع التطبيق عم

مسرح عرائس متنقل ,بحث منشور ,مجمة كمية

اآلداب  -جامعة اإلسكندرية.
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 -9الحمحطحيحري,تحيانحي محنحاحور( :)2218م حزاوجححة الحقيحم الحتعبيحريحة محع الحمفردات
التحشكيمحية بحالنسجيحات الحشعبيححة الحكحويحتيحة كمدخحل لتنمحية الحتحاميحم الحمحعحااححر ,رسالة
ماجستير,غير منشورة ,كمية التربية النوعية ,جامعة عين شمس.
 -12المال,ىناء عبدالرحمن( : )2214تاميم وحدة مقترحة في التراث الفني الشعبي
الكويتي لتنمية المعرفة البارية و الميارية التاميمية والتشكيمية في مجال الحمي لدي
تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت ,رسالة ماجستير,غير منشورة ,كميةالتربية,
جامعة طنطا.
 -11النكالوي,شوق عباده أحمد ( :)2218التشكيل في الفضاء المسرحي ودوره في
تكوين ثقافة الطفل العربي :دراسة تحميمية,رسالةدكتوراة  ,غير منشورة ,كمية رياض
األطفال ,جامعة دمنيور.
 -12إمام ,زىراء محمود عبد النب
والطيور ف

( :)2226إثر الاورة الفوتوغرافية لمحيوانات

رسوم األطفال ( )9-6إلبتكار تاميمات ألتقمشة مفروشات األطفال,

رسالة ماجستير ,غير منشورة ,كمية الفنون التطبيقية ,جامعة حموان .
 -13أبوىشيمة ,مدحت محمد حسنين ( :)2222اإلستفادة من التراث الشعبىف
اناعة المفروشات السياحية ,رسالة ماجستير,ير منشورة ,كمية االتقتااد المنزل
,جامعة حموان .
 -14جرجس ,سوزان نبية عيد ( :)2222تاميم وحدات زخرفية مستمدة من السير
الشعبية المارية لتوظيفيا ف

طباعة التذكارات السياحية ,رسالة ماجستير  ,غير

منشورة ,كمية التربية النوعية ,جامعة القاىرة.
التراث

 -15حسين ,افاء حمم

السيد ( : )2212الشخايات األسطورية ف

المارى كمادر لإلليام ف

تاميم مالبس األطفال سن ( 8- 4سنوات)  ,رسالة

ماجستير ,غير منشورة ,كميو االتقتااد المنزل ,جامعة المنوفية.
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 -16حداد,معاومة عبد اهلل ( : )2214ديكور الدراما التميفزيونية الكويتية في الفترة
من  1982الي  ,2212رسالة ماجستير  ,غير منشورة ,كمية الفنون الجميمة ,جامعة
حموان.
 -17حواش ,دينا محمود بيجت ( : )2216توظيف جماليات الفن التجريدى وفن
البوب آرتفىإستخدام تاميمات لمطباعة عم مالبس السيدات ,رسالة ماجستير  ,غير
منشورة ,كمية االتقتااد المنزل ,جامعة المنوفية.
 -18زىران,سناء االح ( : )2219تاميم وتنفيذ مالبس األطفال المستوحاة من
أعالم الدول وزخارفيا كوسيمة لتنشيط السياحة الخارجية ,رسالة ماجستير ,غير
منشورة ,كمية االتقتااد المنزل ,جامعة المنوفية.
 -19سالم,نجالء محمد خيراهلل( : )2227د ارسة تحميمية لجماليات تراث األزياء
الوطنية ف

بعض دول الخميج وامكانية توظيفيا فنياً إلثراء مالبس السيدات ,رسالة

ماجستير ,غير منشورة ,كمية االتقتااد المنزل  ,جامعة المنوفية.
 -22سالمان,أحمد عمي( : )2212اإلستفادة من نظم اإلتااالت في إثراء مالبس
السيدات الخارجية ببعض الدول العربية ,بحث منشور ,مجمة بحوث التربية النوعية ,
جامعة المناورة.
 -21شنودة ,إيرين إسحق ( :)2211جماليات األزياء القبطية ومدى اإلستفادة منيا
ف تنفيذ بعض المالبس ومكمالتيا كتذكارات سياحية ,رسالة دكتوراة  ,غير منشورة,
كمية االتقتااد المنزل ,جامعة المنوفية.
 -22ابحي ,سنية خميس( : )1991تطوير الزخارف الفرعونية لخدمة العالم
السياح  ,رسالة دكتوراه ,غير منشورة ,كمية االتقتااد المنزل  ,جامعة حموان .
 -23عمار ,إيمان إبراىيم إسماعيل ( :)2217اإلستفادة من طباعة عناار الكتابة
الييروغميفية وترجمتيا لمغات المختمفة لتحسين األداء الجمالىوالوظيف

لممنتجات
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النسجية كتذكارات سياحية ,رسالو دكتوراة  ,غير منشورة ,كميو االتقتااد المنزل ,
جامعة المنوفية .
 -24عبد المجيد,محمد أنور(:)2212دراسة

تحميمة لمفن الشعبىالنوب

بيدف

إستخالص تاميمات زخرفية فنية مبتكرة لتوظيفيا جمالياً عم مالبس األطفال ,رسالة
ماجستير ,غير منشورة ,كميو االتقتااد المنزل ,جامعو المنوفية.
 -25عمر,داليا عبدالمجيد إسماعيل( : )2221العوامل المؤثرة عم األزياء التقميدية
وزخارفيا فىالكويت,رسالة ماجستير ,غير منشورة ,كمية االتقتااد المنزل  ,جامعة
حموان.
 -26غزى ,إيمان جمال محمد( : )2224تطويع رموز المحافظات السياحية ف
الاناعات الاغيرة الت

تساىم ف

تنمية اإلتقتااد القوم  ,رسالة دكتوراة  ,غير

منشورة ,كمية التربية النوعية ,جامعة المنوفية.
 -27محمد ,اافيناز سمير ( : )2223إستحداث وحدات زخرفية معاارة وتطبيقيا
بأساليب التطريز والطباعة معاً إلثراء جماليات مالبس األطفال ,رسالة ماجستير,غير
منشورة,كميو االتقتااد المنزل ,جامعو المنوفية.
 -28يوسف ,سارة شوتق

حمدى ( :)2216إمكانية اإلستفادة من الزخارف الشعبية

بالمحافظات السياحية ف

عمل تاميمات ممبسية والمكمالت الخااة بيا لشباب

جميورية مار العربية ,رسالة ماجستير ,غير منشورة ,كمية االتقتااد المنزل  ,جامعة
المنوفية.
ثاَٛا :انًزاخع األخُثٛح:
29-Radhik Lakshimn Arayanan(2019) :Heritage Tourism in
Kuwait:Prospects for Economic Diversification,Journal of
Arabian Studies , April.
30-Stephenson.L and Ala Al HamarnehEdited by Marcus (2017):
International Tourism Development and the Gulf Cooperation
Council States Challenges and Opportunities,First published
2017 by Routledge,2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon
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OX14 4RN ,and by Routledge,711 Third Avenue, New York, NY
10017,c 2017 selection and editorial matter, Marcus L.
Stephenson and,Ala Al-Hamarneh; individual chapters, the
contributors
31-Simon Rubin (2013) :Popular Rentierism and Tourism
Development in Kuwait,University of Massachusetts Amherst
ScholarWorks@UMassAmherst,Travel and Tourism Research
Association:Advancing Tourism Research Globally, ttra
International Conference.
32-Yasser Mahgoub (2007) :Towards Sustainable Desert EcoTourism in Kuwait: Learning from the Regional Experience ,
Article in Open House International Vol 32, No.4, December·
 يٕالع اإلَرزَد:ثانثا
33-https://mawdoo3.com/
34-https://www.almaany.com ›dict ›ar-ar.
35-https://ar.wikipedia.org › wiki ›
36-https://bo7ooth.info › 2019/02/01 ›
37-https://tourflag.com/
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يهسك()1
اطرثٛاٌ نرمٛٛى انرصًًٛاخ انًمرززح يٍ لثم انًسكًٍٛ

انًسأر

يالئى

يالئى
إنٗ زذ يا

انًسٕر األٔل :ذسمٛك انداَة اندًانٗ ٔاإلتركارٖ فٗ انرصًٛى يٍ زٛث:
ِ .0الئّخ اٌشىً اٌؼبَ ٌٍزظّ.ُ١
 .1رؾم١ك اإلٔظغبَ ٚاإلرشاْ ث ٓ١ػٕبطز اٌزظّ.ُ١
 .2رؾم١ك اٌٛؽذح ٚاٌززاثؾ ف ٟاٌزظّ.ُ١
 .3رؾم١ك اٌزٛافك أٌٍٛىف ٝاٌزظّ.ُ١
 .4رؾم١ك إٌظجخ ٚاٌزٕبطت ث ٓ١ػٕبطز اٌزظّ. ُ١
 .5رؼف ٝاٌطجبػخ اٌّظزخذِخ ٔبؽ١خ عّبٌ١خ ٚفٕ١خ ف ٟاٌزظّ.ُ١
انًسٕر انثاَٗ  :ذسمٛك انُاز ّٛانٕظٛفٛح فٗ انرصًٛى يٍ زٛث :
 .0رٕبطت رظّ ُ١اٌّٛدِ ً٠غ ِزؽٍخ اٌطفٌٛخ اٌٛطط ) 8-5( ٝطٕٛاد.
ِ .1الئّخ أٌٛاْ اٌّؼبٌُ اٌؾؼبر٠خ اٌّظزخذِخ ِغ اٌٍ ْٛاألطبطٌٍ ٟزظّٚ ُ١اٌفئخ اٌؼّز٠خ
اٌّظزٙذفخ.
ِ .2الئّخ خطٛؽ رظّ ُ١اٌّؼبٌُ اٌؾؼبر٠خ اٌّظزخذِخ ِغ خطٛؽ اٌّٛد. ً٠
ِ .3الئّخ ؽغُ اٌّؼبٌُ اٌؾؼبر٠خ اٌّظزخذِخ ِغ اٌّظبؽبد اٌّٛسػخ ػٍٙ١ب.
ِ .4الئّخ ؽج١ؼ١خ اٌخبِخ اٌّظزخذِخ ِغ أطٍٛة اٌطجبػخ اٌزلّ١خ.
 .5لذرح اٌزظّ ُ١ػٍ ٝرؾم١ك ػٕظز ٞاٌغذة اٌظ١بؽٚ ٝرؼز٠ف اٌطفً ثبٌّؼبٌُ
اٌؾؼبر٠خ اٌؾذ٠ضخ.
انًسٕر انثانث :ذسمٛك كفاءج ذٕظٛف انًعانى انسضارٚح انسذٚثح فٗ يالتض األطفال (ذٛشٛزخ) يٍ زٛث :
٠ .0ؾمك اٌزظّ ُ١رفغ ٌٍٛػ ٝاٌضمبفٌ ٝألؽفبي ثبٌّؼبٌُ اٌؾؼبر٠خ اٌؾذ٠ضخ ف ٝاٌى٠ٛذ.
٠ .1ؾمك اٌزظّ ُ١ػٕظز عذة ٌٍظ١بػ ِٓ خالي اٌّؼبٌُ اٌّطجٛػخ ػٍ ٝاٌز ٟش١زد.
 .2وفبءح رٛظ١ف اٌّؼبٌُ اٌؾؼبر٠خ اٌؾذ٠ضخ داخً اٌزظّ ُ١وّظذر ٌزٕش١ؾ اٌظ١بؽخ.
 .3رؾمك اٌطجبػخ اٌزلّ١خ ٌٍّؼبٌُ اٌؾؼبر٠خ اٌؾذ٠ضخ ٌذٌٚخ اٌى٠ٛذ رفغ ٌٍمّ١خ اٌغّبٌ١خ
ٚاٌفٕ١خ ٌٍزظّ.ُ١
٠ .4زّ١ش اٌزظّ ُ١ثبٌجظبؽخ ٛ٠ٚػؼ اٌّؼبٌُ اٌؾؼبر٠خ ثىً رفبطٍٙ١ب ثشىً ٚاػؼ.
ِ .5الئّخ اٌزظّٚ ُ١رٛافمٗ ِغ خطٛؽ اٌّٛػخ.
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ةٛز
يالئى

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

يهسك()2
استبيان لتقييم التصميمات المقترحة من قبل (األطفال وأولياء أمورهم)
مالئم
العبارة

مالئم

غير

إلى حد ما

مالئم

 .1التاميم يالئم األطفال ف المرحمة العمريو (9:6سنوات).
 .2ألوان التاميم مبيره وتجذب الطفل.
 .3يتوفر الجمال واألناتقة بالتاميم.
 .4مالئمة الخامو المستخدمة مع التاميم.
 .5إستخدام أسموب الطباعة أدى إل رفع المستوى الفن والجمال لمتاميم.
 .6يوفر التاميم تعريف لمطفل بالمعالم الحضارية الحديثة بالكويت.
 .7خطوط وألوان التاميم مواكبو لمموضو.
ِ .8الئّخ ٔظجخ ٚؽغّبٌّؼبٌُ اٌؾؼبر٠خ اٌّظزخذِخ ِغ اٌزظّ.ُ١

 .8يامح التاميم كوسيمة لرفع الوع الثقاف لمطفل بالمعالم الحضارية
الحديثة ف بمده.

 .12أثارت المعالم الحضارية المستخدمة في التاميم مشاعر الطفل ورغبتةف
التعرف عم المعالم الحضارية المختمفة.
 .11تتميز المعالم الحضارية المستخدمة بالوضوح وعدم التعقيد.
 .12المعالم الحضاريةالمطبوعو عم التي شيرت من المعالم الجذابة لمطفل.
 .13مساىمة التاميم المقترح فىجذب السياح عند رؤيتيم لمطفل يرتدى تي
شيرت مطبوع عمية المعالم السياحية المختمفة .
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