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 البحث : ممخص

ييدف البحث إلي توفير حمول تصميميو لمالبس األطفال حديثي الوالدة لكٍل من األوالد 
التي تتطمب عناية طبية مستمرة من ِقبل  والتي تيتم بمشكمة منطقة ُسرة الطفلوالبنات 

األم وذلك بدون المجوء المي خمع مالبس الطفل بصفو مستمرة  والتي ينتج عنيا عدم 
الشعور بالراحة لكٍل من الطفل واألم ، وكذلك تقديم  تصميمات معاصرة حيث يقل تنوع 

احة الر سبوعين تحقق إلي إنتاج لمالبس ىذه المرحمة وخاصًة من سن يوم إلا
 . المتطمبات الوظيفية والجمالية و 

لمالبس األطفال حديثي الوالدة من سن يوم الي ( تصميم  15تنفيذ عدد ) لذا تم 
إستمارة تقييم  ، و تم إعداد صيفي وشتوي ( –إسبوعين متنوعة بين ) أوالد وبنات 

في ضوء ثالث محاور تحقق ) عناصر لألساتذة المتخصصين لمتصميمات  المقترحة 
الجانب اإلبتكاري و الجمالي لمتصميم   -الجانب الوظيفي لمتصميم   –وأسس التصميم 

 في التصميمات. األمياتكما تم إعداد إستمارة تقييم لقياس آراء ،  (
  -:توصمت الدراسة اليو 

طفال حديثي الوالدة ىي ألتصميمات مالبس الأفضل التصميمات المقترحة ن أ -
 % ( 98,57وذلك بمعامل جودة ) ( 14، 2، 1)التصميم: رقم 

 98,89)أعمااي معاماال جااوده بنساابة  (2،  1 )كمااا حققاات كااٍل ماان التصااميمات -
  ( بمعامااااااال جاااااااودة14آلراء األمياااااااات ، يماااااااييم التصاااااااميم رقااااااام ) بالنسااااااابو  (%
( 98,67 %) . 
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األساتذه المحكمين المتخصصين ( ىناك إتفاق من الناحية العممية )أن  ويتبين من ذلك
والناحيااة العمميااة ) األميااات( ألفضاامية التصااميمات  ممااا ياادل عمااي ان التصااميمات  قااد 

 و الجمالية المطموبة بكفاءة . اإلبتكاريةالجوانب الوظيفية و حققت كاًل من 
 أىميا .. وقدم البحث مجموعة من التوصيات والمقترحات

تاج التصميمي ليذه المرحمة اليامة لألطفال حديثي توفير مزيد من الدراسات واالن
بتكارات معاصرة تحقق المتطمبات الوظيفية والجمالية  من خالل نظم عمميةالوالدة  وا 

 حيث يقل تنوع االنتاج لمالبس ىذه المرحمة العمرية . 
الجوانب  –مالبس األطفال  –الطفل حديث الوالدة  –التصميم   ) كممات مفتاحية.. 

 (الجوانب الجمالية    –الوظيفية 
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Search Summary:  

The aim of the research is to provide design solutions for the 

clothing of new-born children from the age of one day to two 

weeks for both boys and girls, We are concerned with the problem 

of the navel of the child which requires continuous medical 

attention by the mother , but not the continuous removal of 

children's clothing which results in the discomfort of both child 

and the mother ,We also provide contemporary trends where the 

variety of clothing at this stage especially from the age of one day 

to two week meets the functional and aesthetic requirements. 

 Thus (15) were commissioned to design the clothes for newborns 

from one day to two weeks of age, differentiated between ( boys 

and girls-summer and winter ) , and the form was prepared 

evaluating the proposed design in the light of three areas (Design 

Elements and Basics, Functional aspect of  design , Innovative and 

Aesthetic aspect of design) , We have prepared an evaluating 

paper to measure mothers opinions of the designs .  
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The study has been concluded to: 

- The best proposed design for the clothing of newborns from the 

age of one day to two weeks is design (1, 2, 14) with a quality 

factor (98.57 %). 

-Design No. (1,2) have also achieved the highest quality factors 

(98.89%) according to mothers opinions, followed by design No, 

(14) of quality factor ( 98.67%)  

Thus, we reached an agreement from the scientific approach 

(specialized professors rulers) , and from the practical approach ( 

Mothers) too, appreciated the designs and this indicated that the 

designs have achieved the demanded functional , innovative and 

aesthetic aspects perfectly . 

..This paper presents a series of recommendations and 

proposals the most important of which were to provide more 

studies and design production of this important stage for newborns 

from the age of one to two weeks through scientific systems and 

contemporary innovations that achieve the functional and 

aesthetic purpose where the diversity of production of clothing of 

this age stage decreases. 

.. Key Words: (Design – New - Born Child – Children's Clothes -

Functional Aspects- Aesthetic Aspects) 
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 المقدمة و المشكمة البحثية :
زاد اإلىتمام في مصر بدراسات الطفل في السنوات األخيرة ، وأصبح الطفل ىو محور 

 ىتمام ولو األولوية فى كل أعمال الدولة .إلاإلرتكاز ومحل ا
 م (2010 -) رانيا ىيكل 

صناعة مالبس األطفال تشكل جانبًا أساسيًا من الصناعة الممبسية ، فال صبحت أو 
يكتفي أن تكون مالبس األطفال جميمة ، جيدة الخامة ، ومتقنة الصنع إنما يجب ان 
تتوفر فييا مواصفات تناسب عممية نمو الطفل حتي تفي باحتياجاتو ومتطمباتو في 

لمختمفة لما ليا من أثر في تنشئة الطفل إجتماعيًا وصحيًا ونفسيًا وجماليًا مراحل نموه ا
 م(2009  -وفاء شافعي ) .

عمي الوفاء بمتطمبات استخدامو  جودة المنتجات الممبسية تقاس بقدرة المنتجونظرًا ألن 
 م2021  -)شيراز عمار ، أمنية المرشد بمواصفات تتالءم مع حاجات ومتطمبات مرتدييا .و 
) 
 من الطفل اجاتيحتا  و  لمتطمبات الكامل اإلدراك األطفال مالبس مصمم عمى جبفي

 شكل بيا ريتغي التي قةيبالطر  تامة معرفة كذلك ، المختمفة ةيالعمر  المراحل في الممبس
 النمو فترات وكذلك عيالسر  النمو وفترات ، ةيعمر  مرحمة كل في لمنمو تبعاً  الطفل جسم
 األلوان مع بيلمتجر  ةيإبداع فرصة لممصمم األطفال مالبس وتقدم ، لمطفل البطئ

 .لمطفل ومناسب قيوأن ديجد ممبسي منتج إلى لموصول ميالتصم ليوتفاص والزخارف
 نمو مراحل من الوالدة حديثي مرحمة نوأ م (2016 -سيير عثمان ، داليا جمال ، ندي انور )

      . عمييا الضوء تسميط يستدعى مما الميمة اإلنسان
 م (2016 -سوزان عبد الحميد عمي ، رباب عبد الحميد السيد ) 

كان الرضيع يرتدي ثوب يكون مربوط بأشرطة أو غير مربوط ، وكانت األميات  قديماً ف
ن يكون الثوب فضفاض جدًا وذلك ألن األطفال يكونوا سريعي النمو ، أتعمل عمي 

يرتدون نفس المالبس في  كانوان األطفال الذكور و اإلناث أوتشير األدلة المتاحة الي 
ىذه المرحمة من العمر ولم يكن ىناك فارق في المالبس التي يرتدييا الرضيع . 

Charlotte Johnson - 2006 )  ) 
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فالطفل في ىذه المرحمة يعتمد عمي اآلخرين ، ولذلك يجب إختيار المالبس الجميمة لو 
  -)شيراز عمار ، أمنية المرشد راعاة خصائص الطفولة . لجذب اآلخرين إليو مع م

 م (2021
حتياجات الوظيفية لمطفل حديثي الوالدة ال تقتصر عمي الطفل فقط بل تختص إلوا

حتياجات األم في التعامل مع الطفل في العمميات المتعددة المتكررة يوميًا إايضأ ب
لمعناية بالطفل التي منيا غيار المالبس الداخمية والخارجية بسيولة لزيادة عناية األم 

 –) ايمان المييي بالطفل وكذلك سيولة عماليات رعاية الطفل حديث الوالدة اليامة . 
 م ( 2019

ؤى تصميمية عممية لمالبس األطفال حديثي الوالدة عين بإبتكارات ونظرا لقمة وجود ر 
توفير حمول تصميمية معاصرة إلثراء مجال تصميم مالبس األطفال في ىذه المرحمة و 

تصميمية لتمك الفترة الخاصة والتي تيتم بمشكمة منطقة ُسرة الطفل والتي تقتضي من 
مما يستدعي خمع مالبس الطفل اثناء األم العناية الطبية المتكررة عمي فترات قصيرة 

اجراء العنايو الطبيو بو بصفو مستمرة ما يتسبب عنو الشعور بعدم الراحة لكٍل من 
 الطفل واألم .

األمر الذي دفعنا لطرح ىذه الدراسة التصميمية إليجاد حمول تصميمية مقترحة لمالبس 
 والجمالية . المتطمبات الوظيفية  تحقق الراحة واألطفال حديثي الوالدة 

وقد تنوعت الدراسات التي تناولت خصائص ومواصفات مالبس األطفال في مرحمة 
دراسة ) شيراز عبد الرازق عمار ، أمنية فيصل عبده الميد مثل دراسة كٍل من 

 م ( ": 2021 –المرشد 
تحديد خصائص مالبس األطفال في مرحمة الميد ودراسة المتطمبات  والتي ىدفت الي

الممبسية الوظيفية و الجمالية لمالبس األطفال في مرحمة الميد طبقًا الحتياجات الطفل 
وابتكار تصميمات لمالبس األطفال في مرحمة الميد تحقق الناحية الوظيفية والجمالية ، 

لتصميمات المخصصة لألطفال في مرحمة وتوصمت الدراسة إلي إعداد مجموعة من ا
 تصميمات .  6الميد وعددىا 
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إلي وضع تصميم مقترح م ( : 2020 –ليام عبد العزيز حسنين إ)  كما ىدفت دراسة
لزي األطفال في مرحمة الروضة ليتناسب مع متطمبات ىذه المرحمة الجسدية 

مراعاة الفروق الفردية في السن والسيكولوجية تبعًا الحتياجاتيم وقياساتيم الشخصية مع 
فروق ذات داللة  والحجم بين األطفال لمزي المنفذ ، وتوصمت الدراسة إلي وجود

تناسب مع يلزي االطفال في مرحمة الروضة بما  م نموذج مقترحيين تقية بيإحصائ
ة يفياجات الوظيلالحت ل المقترحية في مناسبة الموديالشخص وقياساتيمفي يالوظ الغرض
 . اء األمور"يوفقا آلراء أول للمطف

الي طرح رؤية  :م (   2019 –دراسة ) ايمان يسري مصطفي المييي  وىدفت
تصميمية عممية لمالبس الطفل حديثي الوالدة بابتكارات معاصرة تثري مجال تصميم 
مالبس الطفل حديثي الوالدة وكذلك تقديم مجموعة تصميمية متكاممة وظيفيًا وجماليًا 
لطفل حديث الوالدة لزيادة الفاعمية التسويقية وتمبية احتياجات الطفل مع زيادة القيمة 

ة الجمالية الستمتاع األم واألسرة  . وتوصمت الدراسة إلي تقديم مجموعة التصميمي
وتم تنفيذ منيا وقد اظير تجار  9تصميمية لمالبس الطفل حديثي الوالدة وعددىا 

% من حيث جودة وابتكارية 95مالبس األطفال إعجاب وقبول لتسويق المنتجات بنسبة 
 ومناسبة التصميمات لممرحمة العمرية .

رحاب محمد عمي  ) سوزان عمى عبد الحميد عمي، كٍل من دراسة دفتىكما 
نسب تركيز مادة لمتجييز يعطى أفضل  إلى الوصولم ( : 2019 -اسماعيل

نسب مادة تجييز يعطى أفضل أوكذلك  الخواص الوظيفية ألقمشة الشاش ضد البكتريا
 غيرأن العينات  ليإ الدراسةوتوصمت  الخواص الوظيفية ألقمشة الشاش ضد البكتريا

وتم تثبيت  E-coliو أ Bacillusى مقاومة لنمو البكتريا سواء أمعالجة ال تعطى ال
افضل العينات المجيزه بصدرية الطفل عند منطقة السره النيا اول قطعو تالمس جسم 

ه مما يقمل ؤ صابة بالتيابات السرة واإلسراع من شفاإلووقاية لمطفل من ا لمحمايةالطفل 
 الواقع عمي األم لمعناية بسرة وليدىا.العبء 
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 –ايريني سمير مسيحة ، والء زين العابدين المير كٍل من ) دراسة واىتمت 
  :  ( م2017

تحسين الخواص الطبيعية والميكانيكية لمالبس األطفال حديثى الوالدة من خالل معرفة ب
جية المستخدمة مع أنسب نوع غزل لخيط المحمة يصمح إستخدامو يأنسب التراكيب النس

فى المالبس الداخمية والخارجية لألطفال حديثى الوالدة والتى تحقق خواص الراحة 
أنسب األقمشة التى يصمح إستخداميا فى  نأ ليإالممبسية المطموبو وتوصمت الدراسة 

% بتركيب  100المالبس الداخمية لألطفال حديثى الوالدة ىى المنتجة من خامة القطن 
( بنوع غزل خيط المحمة )مطبق( والتى تحقق أنسب خواص ممبسية 4نسجي )أطمس 

أقل درجة  –أقل زمن لإلمتصاص  –أعمى نفاذية لميواء  –وىى ) أعمى درجة بياض 
أنسب األقمشة التى يصمح إستخداميا فى المالبس الخارجية لألطفال ، وأن شونة ( خ

(  1/1جي ) سادة ي% بتركيب نس 100حديثى الوالدة ىى المنتجة من خامة القطن 
بنوع غزل خيط المحمة )مزوى( والتى تحقق أنسب خواص ممبسية وىى ) أعمى قوة لمشد 

 أعمى نسبة مئوية لإلستطالة ( . –
عمي ضرورة تقديم م( : 2016 –أبو بكر دراسة ) سالي بخاطرة محمود  أكدتكما 

أفكار تصميمية مبتكرة  لبعض مسمتزمات األطفال في مرحمة الميد من عمر يوم : 
سنتين بيدف إيجاد حمول لبعض المشكالت التي تواجو األم لمسمتزمات األطفال في 

ق ذات داللو إحصائية بين مرحمة الميد ، وتوصمت الدراسة إلي أنو يوجد فرو 
استجابات االميات عمي التصميمات المقترحة في كاًل من الجانب الوظيفي و الجانب 

 الجمالي و الجانب السويقي . 
 : م ( 2016 – وآخرونعثمان ،  ) سيير كٍل من دراسةواىتمت 

بابتكار تصميمات تصمح ألقمشة األطفال وكذلك دراسة اتجاىات الموضة العالمية 
ألقمشة األطفال المطبوعة لتساير احدث اتجاىات الموضة العالمية من حيث الجودة 
والذوق الفني وكذلك تطبيق بعض اساليب طباعة المنسوجات بتقنيات وتكنولوجيات 

في  متْة ساية فنيميأمثمة تحمي الوصول إلي حديثة وآمنة بيئيًا ، وتوصمت الدراسة ال
م يدة في مجال تصميجدابتكارية  غ يب لموصول إلى صيرة البحث والتجر يمس رفع

 . أقمشة المالبس لألطفال
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 م ( : 2016 –بروك عمي ، رباب عبد الحميد محمدسوزان م)كٍل مندراسة  وىدفت
 حديثي األطفال بمالبس المتعمقة الشعبية الموروثات لبعض مقارنة دراسة عملإلي 
 ىذه بعض تأثير تحديد ، والسعودية العربية والمممكة العربية مصر جميورية بين الوالدة

يجاد، و  الوالدة حديث الطفل صحة عمي الموروثات  الوعي لنشر مقترحة حمول ا 
 مصر جميورية محافظات أحدى بين الوالدة حديث الطفل بمالبس الخاص الممبسي
 منذ بالتربية االىتمام يجب انو، وتوصمت الدراسة الي السعودية العربية والمممكة العربية
 أساسي وىو المجتمع، لبناء ضروري فيو الممبسي، الوعي تنمية عمي والعمل الصغر،

 جيل من الثقافة نقل ألسموب وتخطيط بيا، يتميز التي الثقافة وأسموب شكل رسم في
 تغيير األساسية التربية ميمة تكون أن ويجب تطويره، عمى يعمل أنو جيل،كما إلى

 واحدة الوعي مكونات أن وبما معينة، أىداف نحو التغيير ىذا وتوجيو األفراد، سموك
 الصحية، وخاصة المالبس القتناء ميالً  أكثر إنيا حيث المرأة خاصة لألفراد بالنسبة
 حياة واقع من أىدافو ونسج مادتو اشتقاق مع الممبسي الوعي عممية عمى تدريبيا فيجب

 . وثقافتو المجتمع
بالتعرف عمي مراحل م ( : 2013 –) زينب محمد محمود عبد اهلل دراسة كما اىتمت

النمو وخاصة مرحمة الميد ودراسة خصائص النمو في ىذه المرحمة لمتعرف عمي 
في احتياجات الطفل ، وكذلك دراسة األقمشة المستخدمة في صناعة مالبس األطفال 

مرحمة الميد ، والشروط الواجب مراعتيا عن إختيار المالبس ألطفال ىذه المرحمة 
واالستفادة من ىذه الدراسة في تنفيذ حاممة أطفال يراعي فييا تفادى المشكالت التي 
توجد في المنتجات األخري ، وتوصمت الدراسة إلي تنفيذ منتج لحاممة أطفال وذلك بعد 

ت األطفال الموجودة في السوق لتفادي المشكالت الموجودة عمل دراسة تحميمية لحامال
في تمك الحامالت ولترجمة إحتياجات الطفل في صورة منتج ُيشعر الطفل في مرحمة 

 لميد واألم بمزيد من الراحة.
إلي التوصل إلي م ( : 2011 –دراسة ) شيماء محمود محمد حسن المكاوى  وىدفت

خاصة بمالبس األطفال في مرحمة الميد في وضع مواصفات جودة قياسية مناسبة 
مصر لرفع جودة المنتجات لكي تتمكن من المنافسة  في األسواق الخارجية ، باإلضافة 
الي رفع كفاءة األداء الوظيفي لمالبس األطفال لكي تتناسب مع النمو في ىذه المرحمة 
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نتاج العالمي ، ، وكذلك النيوض بمستوي الجودة ومواكبة التطور المستمر في جودة اإل
وتوصمت الدراسة إلي وضع معايير لرفع مستوى جودة مالبس األطفال في مرحمة الميد 
وذلك حتي يمكنيا المنافسة في السوق العالمية من خالل عمل إختبارات لمخامات 

 المستخدمة ووصالت الحياكة . 
فضل إلي الوصول ألم ( : 2010 –دراسة ) سيام احمد سيد محمد داود  كما ىدفت

مواصفة لمالبس األطفال في مرحمة الميد وتحديد أفضل الخامات المالئمة مع 
احتياجات الطفل في ىذه المرحمة والتي توفر الراحة ، وذلك لرفع كفاءة األداء الوظيفي 
لمممبس ، وقد توصمت الدراسة الي أفضل أنواع األقمشة المستخدمة في مالبس 

رلوك والسنجل جرسية وقد تم عمل إختبارات مثل األطفال في مرحمة الميد مثل اإلنت
 إختبارات السمك والنفاذية واالنكماش وقد تم تسجيل النتائج لكل نوع من ىذه األقمشة . 

بتعريف األنواع المختمفة م ( : 2010 –دراسة ) رانيا حسني يوسف ىيكل  واىتمت
لمالبس األطفال في مرحمة الميد من مالبس داخمية وخارجية وكذلك الشروط الواجب 
توافرىا في مالبس األطفال في مرحمة الميد ، وتعريف النمو والعوامل المؤثرة في 
قياسات جسم الطفل ومظاىر النمو الحركي والسموكي والجسمي لمطفل في مرحمة الميد 

شيور  6الدراسة الي وضع جدول قياسات لجسم الطفل في مرحمة الميد )  ، وتوصمت
( وعمل نماذج لمالبس األطفال في ىذه المرحمة وقد قامت الدراسة بتصميم برنامج 

 لتنفيذ مالبس األطفال المختمفة في مرحمة الميد . 
إلي عمل دراسة تحميمية : ( م Charlotte Johnson  - 2006)دراسة  كما ىدفت

مالبس األطفال في أوروبا في القرن الخامس عشر الميالدي ، وتوصمت الدراسة إلي ل
أن مالبس األطفال كانت تتكون من قميص يرتديو الرضيع ويكون مفتوح من الخمف 
وبو فتحو لمرقبة وبو اكمام ، والثوب بسيط مصنوع من الكتان يكون مربوط بأشرطة 

المفافو ( وكانت عممية تقميط الطفل اساسية وغطاء لمرأس وكوفرتو الطفل و القماط ) 
في الماضى وذلك اعتقادًا منيم أنيا تحافظ عمي أطراف الطفل في وضع مستقيم وينمو 

 بصورة سميمة . 
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وبعد عرض الدراسات البحوث السابقة والمرتبطة بموضوع البحث والتى تم االستفادة 
أن جميع الدراسات السابقة تخدم موضوع  الباحثتانمنيا فى الدراسة الحالية : ترى 

التي تعرضت الي   تمك الدراساتمن البحث سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ف
مالبس األطفال في مرحمة الميد ودراسة المتطمبات الممبسية الجمالية  خصائص

 والوظيفية لمالبس األطفال في مرحمة الميد
" ، ودراسة  ، أمنية فيصل عبده المرشدشيراز عبد الرازق عمار " كما في دراسة 
الوالدة رؤية تصميمية عممية لمالبس الطفل حديثي  ومنيا ما قام بطرح زينب عبد اهلل

كما في دراسة  بابتكارات معاصرة تثري مجال تصميم مالبس الطفل حديثي الوالدة
وضع مواصفات  ةضرور ، ومنيا ما أكد عمي ، ودراسة سالي ابو بكر إيمان المييي

جودة قياسية مناسبة خاصة بمالبس األطفال في مرحمة الميد في مصر لرفع جودة 
شيماء  كما في دراسة المنتجات لكي تتمكن من المنافسة  في األسواق الخارجية

 المكاوي . 
تتبني تقديم رؤى تصميمية لمالبس األطفال حديثي الوالدة إال ان ىذه الدراسات لم 

ر بالراحة لكٍل من بمشكمة منطقة ُسرة الطفل والتي تتسبب في عدم الشعو والتي تيتم 
 الطفل واألم .
 :  تنحصر مشكمة البحث فى اإلجابة عمى التساؤل الرئيسي التالى:  مشكمة البحث
 تحقق الراحة والجوانبطفال حديثي الوالدة ألستحداث تصميمات لمالبس اإما إمكانية 

 ؟ والجمالية ةالوظيفي
 ويتفرع من التساؤل الرئيسي التساؤالت التالية :

توفير حمول تصميميو لمالبس األطفال حديثي الوالدة لكٍل من األوالد ما إمكانية  -1
التي تتطمب عناية طبية مستمرة من ِقبل  والتي تيتم بمشكمة منطقة ُسرة الطفلوالبنات 

رة  والتي ينتج عنيا عدم األم وذلك بدون المجوء المي خمع مالبس الطفل بصفو مستم
 ؟الشعور بالراحة لكٍل من الطفل واألم 

طفال حديثي الوالدة أللمالبس ا تصميميو مختمفة مقترحات وضع ما إمكانية -2
 ؟ والجمالية ةالوظيفي تتناسب مع إحتياجتيم

 ؟ما آراء كٍل من المتخصصين و األميات تجاه التصميمات المقترحة  -3
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 ييدف البحث لموصول إلى أنسب : :   أىداف البحث
والتي تيتم حمول تصميميو لمالبس األطفال حديثي الوالدة لكٍل من األوالد والبنات  -1

التي تتطمب عناية طبية مستمرة من ِقبل األم وذلك بدون  بمشكمة منطقة ُسرة الطفل
لراحة المجوء المي خمع مالبس الطفل بصفو مستمرة  والتي ينتج عنيا عدم الشعور با

 لكٍل من الطفل واألم .
حديثي الوالدة الخارجية لكٍل من األوالد والبنات لمالبس االطفال تصميمات   -2 

 . والجمالية ةالوظيفي تتناسب مع إحتياجتيم
 قياس آلراء المتخصصين تجاه التصميمات المقترحو.  -3
 تجاه التصميمات المقترحو. األمياتقياس آلراء  -4

 تتضح أىمية ىذا البحث فيما يمى :  :  أىمية البحث
عمي مشكمة والتي تتغمب توفير حمول تصميميو لمالبس األطفال حديثي الوالدة  -1

منطقة ُسرة الطفل التي تتطمب عناية طبية مستمرة من ِقبل األم وذلك بدون المجوء المي 
من الطفل  خمع مالبس الطفل بصفو مستمرة  والتي ينتج عنيا عدم الشعور بالراحة لكلٍ 

 واألم.
نتاج لمالبس ىذه المرحمة وخاصًة إلاتقديم تصميمات معاصرة حيث يقل تنوع   -2  

 . سبوعين تحقق المتطمبات الوظيفية والجمالية إمن سن يوم الي 
 مصطمحات البحث : 

 التصميم : 
ىو العممية الكاممة لتخطيط شكل ما وانشاؤه  بطريقة مرضية من الناحية الوظيفية 
 )والنفعية  وتجمب السرور والفرحة لمنفس ويتبع ذلك إشباع لحالة االنسان نفعيًا وجماليًا 

jones- 2002 )  . 
 تحقيق الغرض أو الوظيفة التى وضع من أجميا كل عمل مبتكر يؤدى إلى  و ىو

 .(  م1995 –) عميو عابدين 
توظيف لمعناصر المستخدمو فى عممية التصميم لتحقيق غايات جمالية  وكذلك فيو

 (م2117 –والء المير ، شيرين المنشاوي )                      .وفنيو 
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دخال أفكار جديده عن طريق صيانة  وىو أيضًا يعنى عممية اإلبتكار واإلبداع وا 
التشكيمية التى تشمل التكوين الشخصى لكل األبعاد واإلختالفات وتنظيم العالقات 

 ئم مع أبعاد الجسم المصمم لو.التى قد توجد بو  فى تنظيم العالقات الجمالية لتتال
 (م2117 –والء المير ، شيرين المنشاوي ) 

 : يقصد بيا مرحمة الميد والتي تنقسم الي مرحمتين :  األطفال حديثي الوالدة
 . تمتد من الميالد وحتي نياية األسبوع الثاني :الوليد 
 -، وآخرون ) عبدالعزيز احمد  : تمتد من نياية األسبوع الثاني وحتي الثانيو . الرضيع
 .م ( 2012

 مالبس األطفال : 
ىي القطع الممبسية جيدة الخامة ومتقنة الصنع وتتوفر فييا مواصفات تناسب نمو 

 م (2010 –. ) داليا فاروق  ومتطمباتو في مراحل نموهالطفل المختمف وتمبي إحتياجاتو 
يضًا مالبس يراعي عند تنفيذىا عدة إعتبارات كنمو الطفل في المراحل المختمفة أوىي 

. ) تغريد  ونسب وشكل الجسم وكذلك نوع الخامة المناسبة واأللون التي تشعرة بالراحو
 م ( 2022 –منصور 

 
 :الوظيفية  الجوانب

يقصد بيا  توفير خواص األمان والراحة وخواص عديدة منيا امتصاص العرق والتدفئة 
 م (2019 –) ايمان المييي  وسيولة اإلرتداء .والترطيب 

ظروف  تقتضييامتطمبات خاصة  فيياأن تتوفر البد التي تناسب الطفل  وأن المالبس
 م (2016  -وآخرون )سيير محمود عثمان ، .  الطفل بو قوم ياألداء الحركي الذي 

 الجمالية : الجوانب
ساسيا يحقق الممبس الراحة النفسية والرضا أىي مجموعة من المعايير والتي عمي 

 م ( 2010 –فاروق  داليا)  بالنفسوالثقة 
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 فروض البحث :
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  تقييم التصميمات المقترحة :الفرض األول

آلراء  طفال حديثي الوالدة في تحقيق عناصر وأسس التصميم وفقاً أللمالبس ا
 .المتخصصين

: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  تقييم التصميمات المقترحة  الفرض الثاني
آلراء  طفال حديثي الوالدة في تحقيق الجانب الوظيفي لمتصميم  وفقاً أللمالبس ا

 .المتخصصين
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  تقييم التصميمات المقترحة : الفرض الثالث

 طفال حديثي الوالدة في تحقيق الجانب اإلبتكاري والجمالي لمتصميم  وفقاً أللمالبس ا
 .آلراء المتخصصين

: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  تقييم التصميمات المقترحة الفرض الرابع
آلراء  وفقاً  ي تحقيق جوانب التقييم )ككل(طفال حديثي الوالدة فأللمالبس ا

 .المتخصصين
:  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين محاور التصميمات المقترحة الفرض  الخامس

  .آلراء المتخصصين   طفال حديثي الوالدة وفقاً أللمالبس ا
لتصميمات  األمياتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقييم  :  الفرض السادس

 ككل(.) بنود التقييملتحقيق  طفال حديثي الوالدةألمالبس ا
في رتباطية بين آراء المتخصصين وآراء األميات إ: توجد عالقة الفرض السابع

 . المقترحة لمالبس األطفال حديثي  الوالدة التصميمات
 : حدود البحث

 . طفال حديثي الوالدةألا:  حدود بشرية -1

 . األطفال حديثي الوالدة في مدينة طنطا:  حدود مكانية  -2

 . من سن يوم إلي إسبوعينطفال حديثي الوالدة ألا:  حدود زمانية  -3

 منيج البحث : 
 التجريبي .يعتمد ىذا البحث عمى المنيج الوصفى 
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 عينة البحث 
 تطمب البحث فئتان من العينات لتحقيق أىدافو 

المتخصص من أعضاء ىيئة ( من األساتذه  15عينة المتخصصين وعددىم )  -1
التدريس من كميات مختمفو فاي تخصاص المالباس والنسايج و المالباس الجااىزه 

 ( 4. ) ممحق 

 (. 31عينو من األميات وعددىم )  -2

 أدوات البحث  :
 -تحقق )  عناصر وأسس التصميم  لستبيان لقياس آراء المتخصصين إ -1

في  الجمالى لمتصميم  (ب  اإلبتكارى و الجان -الجانب الوظيفى لمتصميم  
 التصميمات المقترحة .

 في التصميمات المقترحة . األمياتستبيان لقياس آراء إ -2
 برنامج الفوتوشوب لعمل التصميمات  المقترحة . -3

 الدراسة النظريو :
 : ) حديثي الوالدة (مرحمة الميد  

ن أىذه المرحمة بتبدأ ىذه المرحمة من الوالدة حتي سن الثانية من العمر ، وتتميز 
إسموب حياة الطفل يبدأ في التكوين خالليا حيث تتميز بالنمو الجسمي السريع لمطفل 

 (  م2016 –سالي أبو بكر ) والحركات العشوائية التي يحتاجيا الطفل لنموه . 
 ةيالجسـم عمـى الخصـائص رةيـكب بدرجـة تسـتند والتي ماتيالتقس ىزه أحد ارياخت وتم

 :كالتالي وىي لموضوع الدراسة ولمالءمتيا مييلمتق كأساس لمنمو
 :الديالم قبل ما مرحمة
 الحمل فترة :  اً يتربو           الديالم إلى اإلخصاب من: الزمني العمر
 إلى وتنقسم :الميد  مرحمة
 ) الطفل حديث الوالده( ديالول : اً يتربو    نيسبوعإ إلى الديالم من: الزمني عمرمن ال
 الرضاعة:   اً يتربو        نييعام إلى نيسبوعإ من:  الزمني العمرومن 
 :المبكرة الطفولة مرحمة
 الروضة+  المدرسة قبل ما : اً يتربو سنوات       5:  3 سن من   : الزمني العمر
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 :الوسطى الطفولة مرحمة
 الثالثة الصفوف) األساسي ميالتعم : اً يتربو سنوات       8:  6 سن من: الزمني العمر
 (األولى
 :المتأخرة الطفولة مرحمة
 الثالثة الصفوف) األساسي ميالتعم : اً يتربو سنو        11:  9 سن من: الزمني العمر

                                                                     (الوسطى
 ( K.Cowling -2002)،  ( م٥٠٠٢ –زىران   حامد)

 :  مرحمة الميد ) الطفل حديث الوالدة ( خصائص 
ىذه المرحمة ىي أقصر مراحل النمو فيي تبدأ مع الوالدة وتنتيي عندما يبمغ الطفل 
نما تحدث عدة صور من  اسبوعين تقريبًا ، وفي ىذه المرحمة ال يحدث نمو كبير وا 

 (  م2016 –سالي أبو بكر ) التكيف مع الحياة الجديدة .        
 :المختمفة النمو لمراحل ومالئمتيا األطفال مالبس

جب توافره في يتعتبر مراحل النمو من العوامل اليامة التي تؤثر في ممبس الطفل ، وما 
عوق ير ال ييتم بممبسة إال في إطار كون ىذا الممبس ال يىذه المالبس، فالطفل الصغ

الغرض األمني، حركتو ونشاطو و التي تصاحب كل مرحمة من مراحل النمو و تحقق 
         ة.ية والعضو يفي، والجمالي المتوقع من استخداميا وتفي باحتياجاتو النفسيالوظ

 ( K.Cowling -2002)،  ( م٥٠٠٢ –زىران   حامد)
 الشروط الواجب مراعاتيا عند اختيار مالبس المولود:

 .سميماً  مقاس مناسب يسمح بنمو المولود نمواً  إختياريجب  .1
المالبس الفضفاضة الناعمة الخفيفة الوزن، واالبتعاد عن  إختياريجب  .2

 المالبس المشدودة والضيقة حتى ال تعيق نمو المولود وتشعره بالضيق.
المالبس الداخمية القطنية من أقمشة قابمة لممطاطية، أو اختيار  إختياريجب  .3

 أنواع تغمق بأشرطة، ليسيل لبسيا وخمعيا.
 خياطات ناعمة ومسطحة )خياطة فرنسية(.المالبس المنفذة ب إختياريجب  .4
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زرار أو سحاب، وفي حالة وجود األزرار أاالبتعاد عن المالبس تحتوي عمى  .5
يجب أن تكون صغيرة الحجم مسطحة ويفضل أن تكون عمى الكتف أو عمى 

 الجنب.
المالبس الخارجية من أقمشة قطنية أو مخموطة بنسبة عالية من  إختياريجب  .6

بالتنفس وال تسبب التيابات جمدية ولقدرتيا العالية عمى  مجمدلالقطن التي تسمح 
 امتصاص الرطوبة.

يجب اختيار األقمشة التي يسيل غمييا وتعقيميا مع ضرورة شطفيا جيدا من  .7
 ثار المنظفات.أ
 األقمشة المجيزة بمواد مقاومة لالشتعال. إختيار .8
 المون األبيض أو األلوان الفاتحة الثابتة التي ال تتأثر بالغمي. إختيار .9

 بتعاد عن المالبس التي تحتوي عمى مكمالت تخدش جمد الطفل.إلا .10
 بتعاد عن المشابك والدبابيس المعدنية.إلا .11
  بتعاد عن األقمشة والمالبس التي تحتوي عمى وبرا وزغب.إلا .12

 (م ٥٠٠٢ - يونس أمال ، الحميد عبد) ( م٥٠٠٢-اء عبد الفتاح يلم) 
يجب ان ال تكون أكمام المالبس ضيقة تؤلم الطفل عن إرتدائيا وال تكون  .13

 واسعة طويمة تشبك في أصابعة .
يجب ان تكون الفتحات األمامية واسعة بدرجة كافية تسمح لمطفل بإدخال رأسو  .14

 . دون مشقو
االىتمام يجب استعمال أوزان خفيفة لمسحاب في مالبس األطفال والبد من  .15

 بالثبيت السميم والدقيق ليا حفاظًا عمي سالمة الطفل . 
يمكن ان تتجمل مالبس األطفال ببعض اإلضافات التي يمكن أن تغير شكل  .16

 م (2021  -)شيراز عمار ، أمنية المرشد. الزي وجعمو جذابًا 
 المتطمبات التصميمية والفنية لمالبس األطفال حديثي الوالدة والرضع : 

العديد من الشروط و المعايير الفنية الواجب مراعاتيا عند تصميم مالبس ىناك 
 األطفال في ىذه المرحمة العمرية ومنيا :

 أن تتيح المالبس قسط من الراحة وحرية الحركة لمطفل مع سيولة االرتداء . -1
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يجب ان يتوافر عنصر األمان في مالبس األطفال سواء كان آمنًا حركيًا او آمنًا  -2
 م (2004 -)  أماني شاكر ن الحوادث العارضة .م

خفة الوزن لممالبس من األشياء اليامة التي يجب مراعاتيا حتي ال تشكل المالبس  -3
 عبئًا عمي الطفل .

 استخدام األستيك لمحفاظ عمي المالبس في مكانيا المناسب . -4
األكوال التي  مراعاة التصميم بدون كولة او استخدام األكوال المسطحة وتجنب -5

 م ( 2011 -) شيماء مكاوي  ترتفع عن العنق .
في حالة الرداء الكامل تكون األرجل تغمق بكباسين او سوستو كي يسيل تغيير  -6

 الحفاضات بدون خمع الرداء .
 تمون مفتوحة من األمام او الخمف من أعمي الي أسفل وذلك ليسيل إلباسيا لو . -7
 متسعة الي حد ما لتسمح بدخول الذراعين بسيولة . تصمم األكمام بحيث تكون -8
مراعاة الجوانب الجمالية والزخرفية واأللوان مالبس األطفال ، فأفضل األلوان التي  -9

تستخدم لألطفال حديثي الوالدة والرضع ىي المون األبيض حيث ال يتأثر بالغمي 
بيا اإلتساخ و العمل والغسيل المستمر وكذلك األلوان الفاتحة الثابتة حتي يظير 

  عمي سرعة إزالتو .
 م (2010 -)سيام داود 

 وتنقسم مالبس الطفل إلى قسمين رئيسيين :
 وتنقسم إلى : ) اواًل( : المالبس الداخمية لألطفال حديثى الوالدة :

 قميص الطفل الداخمي  : - أ
يسمى الفانمة أو القميص الداخمى ، ويعتبر القطعة األولى التى يرتدييا الطفل لتغطية 
الجزء العموى من جسمو وينفذ من قماش سادة من المون األبيض من القطن او التريكو  
ومفتوح من الخمف من أعمى إلى أسفل ويكون مزود بأزرار أو كباسين بطرق متعددة 

لمطفل ،  ويكون لو أكمام فى الشتاء وبدونيا فى الصيف ، توفر لو سيولة الفك والمبس 
وأفضل أنواعو المنفذ من القماش القطنى  الخفيف القابل لممطاطية ومن أنواعة 

 القميص المنزلق .  –القميص المزدوج 
 انحفاضاخ : -ب

 اخزث اشكال حظًيًيت عذيذة يٍ حيث انفك ٔانخشكيب ٔانظيغ اندًانيت انًخعذدة ،
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نٗ َٓايت انغُّ انثاَيت أٔ انثانثت حمشيبا ، ٔحعخبش انحفاضاث يٍ انًالبظ ٔحغخخذو إ

: انحفاضاث خاْضة ، حفاضاث يظُٕعت يٍ  أنٌاعياانذاخهيت انًكهفت ياديا ٔيٍ 

 األلًشت .

   م ( 2019-) ايمان المييي ،  م (2017-) ايريني مسيحة ، والء المير                     
 بنطمون الطفل حديثي الوالدة :  -جـ 

غالبًا ما يكون ذو ىيكل بسيط جدًا مصنوع من القطن التريكو ويكون كحماية جمد 
   م ( 2019-) ايمان المييي  الطفل خفيف أو لمتدفئة لمطفل في الشتاء والبرودة .

 ٔحُمغى إنٗ : نألطفال حذّثَ انٌالدج :انًالتظ انخاسجْح  ) ثانيًا ( :

  جهثاب انطفم : -أ
عطاؤه  ىو عبارة عن قطعة خارجية طويمة تستخدم لتغطية جسم المولود وتدفئتو وا 
الحريو الكافية لمحركة ، وتتعدد تصميماتو فمنيا ما يقفل بأزرار او شريط مطاط او 
شريط رفيع من القماش حتي ال يرتفع ألعمي أثناء حركة الطفل وينفذ من القماش 

 (م2008 –) عميو عابدين القطن.
 السالوبيت :  -ب

ىو من أكثر القطع الممبسية المستخدمة في مرحمة الميد لما تحققو من تغطية وتدفئة 
لجسم الطفل، إضافة الي حرية الحركة ، وتتعدد تصميماتو فنو القصير والطويل بأكمام 
وبدون أكمام ، ومنيا أنواع تتميز بثنيات خارجية عمي حافة فتحات األكمام وأرجل 
البنطمون حيث تستخدم كغطاء لمكف والقدم عن الحاجو ، ويفضل استخدام السالوبيت 
بدون غطاء لمكف ليتمكن الطفل من المعب ومس األشياء ، ويصنع من أقمشة ناعمة 
المممس خفيفة الوزن ، ويكون محكم الغمق سيل الفك والمبس من خالل سوست او 

 م(2009  -وفاء شافعي ) الطقس العام .أزرار او كباسين ، وتختمف خاماتو باختالف 
 شيرت او الفستان :  البموزة والتي –ج 

يظير ىذا النمط الممبسي ) البموزة لمبنات ( و ) التي شيرت لألوالد والبنات ( في 
و أتصميمات عديدة قد تتماثل مع أشكال مالبس الكبار بشكل مصغر ، مع شورت 

 بنطمون خارجي بخامات متعددة وغالبًا ما يكون مصنوع بأشكال جمالية جذابة . 
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 ، الشورت :الجيب  –البنطمون  –د 
يمثالن الجزء السفمي من المالبس الخارجية لمطفل حديثي الوالدة ويظير فيو العديد من 

باسين أو األشكال و التصميمات التي تتسم بالبساطة وسيولة الفك والمبس في وجود الك
) ايمان المييي السوست أو األربطة والتي تسيل عممية الفك والمبس عمي األم و الطفل  

   م ( 2019 -
 الخطوات اإلجرائية محل الدراسة :

 بعمل اآلتي :  الباحثتانقامت  
طفال حديثي الوالدة من سن يوم ألا:  إعداد بعض التصميمات  المقترحة لمالبس  أوالً 
، وقد روعى أن تفى ىذه التصميمات بالغرض الوظيفى والجمالي المنتجة  سبوعينإإلي 

 من أجمة وكذلك مالءمة غطاء الُسرة وطريقو تثبيتيا لمحفاظ عمي سالمة منطقة الُسره  
صيفي وشتوى (  –( تصميمًا متنوعًا بين ) أوالد وبنات   15وكان عددىم )   

الراحو المرحمة العمرية والتي تحقق وتصميم مقترح لحفاضات األطفال مخصصة لتمك 
 رة الطفل .في اإلرتداء لممحافظة عمي سالمة منطقة سُ 

حيث تعد تمك التصميمات توظيفًا لكل ما تم دراستو من الجانب النظرى لمدراسة من 
والجوانب  ةتحقق الراحال حديثي الوالدة طفألامعرفة المواصفات المفضمة لمالبس 

وذلك من خالل بمورة وتوظيف أسمى عناصر التصميم فى الوظيفية والجمالية ، 
 تفى بيدف الدراسة . ةالوصول إلى مقترحات تصميمي

:  إعداد  استمارة اإلستبيان التى تم وضعيا وتصويب عباراتيا  من خالل أساتذة  ثانياً 
جراء إختبار الصدق والثبات عمييا وقد حصمت اإلستمارة عمى  محكمين متخصصين وا 

فى اإلختبار مما  ( %100%، 93,33تراوحت ما بين )ق المحكمين بنسبة نسبة إتفا
يعنى صدق اإلستمارة  وقدرتيا عمى  قياس البنود الموجودة بيا لتقييم لتصميمات  
المقترحة  وكان إسموب تحكيم اإلستمارة ىو تقدير وصفى من خالل اإلجابة  عمى 

ممحق  )  غير مالئم ( –إى حد ما  مالئم  -األسئمة ذات ميزان تقديرى ثالثى) مالئم 
  ( 1رقم 
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وكذلك تم تطبيق إختبار الثبات لإلستبيان بإستخدام  إختبار إرتباط التجزئة النصفية 
 . وذلك عمي النحو التالي :لمحاور االستبيان ككل ومحاوره الفرعية 

 الصدق والثبات إلستمارة تقييم التصميمات المقترحة
 التصميمات المقترحة وفقًا آلراء المحكمين المتخصصينأواًل: إستمارة  تقييم 

الستطالع رأي المتخصصين  في مجال المالبس بإعداد استبيان  الباحثتان تقام
والنسيج، في التصميمات المقترحة من إستحداث تصميمات لمالبس االطفال حديثي 

( 15،  واشتمل اإلستبيان عمي تقييم ) الوالدة تحقق الراحة والقيم الوظيفيو والجمالية
 تصميم،  واشتمل اإلستبيان عمي ثالث محاور:

        ( عبارات.5تضمن )يالمحور األول: تحقيق عناصر وأسس التصميم 
 ( عبارات.5المحور الثاني: تحقيق الجانب الوظيفي               يتضمن ) 
   ( عبارات.4يتضمن )   المحور الثالث: تحقيق الجانب اإلبتكاري والجمالي 

)ثالث  مالئموقد استخدم ميزان تقدير ثالثي المستويات بحيث تعطي االجابة 
)درجة واحدة( ، وكانت درجة  مالئمإلي حد ما )درجتين(، غير  مالئم درجات( و

( ، 12( درجة ، والمحور الثالث )15( درجة ، والمحور الثاني )15المحور األول )
 ( درجة42لالستبيان )وكانت الدرجة الكمية 

 صدق محتوي االستبيان: 
عمي قياس مما وضع لقياسو، وتم التحقيق من صدق  االستبيانيقصد بو قدرة 

 " صدق المحكمين، الصدق اإلحصائي باستخدام نوعين من الصدق " االستبيان
 صدق المحكمين:

) ممحق رقم لمتحقق من صدق محتوي اإلستبيان تم عرضو في صورتو المبدئية 
عمي مجموعة من المحكمين من أساتذة التخصص بمجال المالبس والنسيج،  ( 1

وذلك لمحكم عمي مدي  ( 4رقم ) ممحق ( محكم متخصص  15وبمغ عددىم ) 
بداء  مناسبة كل عبارة لممحور الخاص بو، وكذلك التحقق من صدق محتواىا وا 

عبارات، التسمسل وتنظيم دقة الصياغة المغوية ووضوح الالرأي فييا من حيث )
ضافة أي  ( والعبارات، تحقيق االستمارة ليدف البحث، عدد العبارات وتحديد وا 



 

 2190 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

التالي يوضح  (1) ، والتي أقروا بصالحيتيا لمتطبيق والجدول عبارات مقترحة
 نسب االتفاق.

  المتخصصينراء آل اإلستبيان( نسب اتفاق المحكمين عمي بنود 1جدول )
 النسبة المئوية % بنود التحكيم م
 100% الصيغة المغوية  ووضوح العبارات 1
 93.33% التسمسل وتنظيم العبارات 2
 93.33% تحقق اإلستمارة اىداف البحث 3
 93.33% عدد العبارات 4

حيث تراوحت  اإلستبيان( إرتفاع نسب اتفاق المحكمين عمي بنود 1يتضح من الجدول )
 عمي صدقيا.( مما يدل %100%، 93,33ما بين )

 الصدق اإلحصائي:
لصدق باستخدام االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية 

 لالستبيان:
تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخمي وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون بين  

تحقيق الجانب  -وعناصر التصميم في التصميم  أسسدرجة لكل محور )تحقيق 
تحقيق الجانب اإلبتكاري والجمالي لمتصميم  (  والدرجة الكمية  -الوظيفي لمتصميم  
 التالي يوضح ذلك:( 2)لالستبيان، والجدول 

  المتخصصينراء آل اإلستبيان( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكمية 2جدول )
 الداللة االرتباط اإلستبيانمحاور 

 0.003 **0.654 تحقيق عناصر وأسس التصميم
 0.001 **0.762 تحقيق الجانب الوظيفي

 0.021 **0.623 تحقيق الجانب اإلبتكاري والجمالي

(، وبذلك 0.01( أن معامالت اإلرتباط كميا دالة عند مستوي )2يتضح من جدول )
بين محاور اإلستبيان، كما انو يقيس بالفعل ما  يمكن القول أن ىناك اتساق داخمياً 

 .محاور اإلستبيان مما يدل عمي صدقو وتجانس ، وضع لقياسو
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 ثبات االستبيان
 تم حساب الثبات عن طريق:  

 Alpha Cronbachمعامل ألفا كرونباخ  -1
 Split – halfطريقة التجزئة النصفية    -2

  المتخصصينآراء  إلستبيان(  قيم معامالت ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية 3جدول )

 التجزئة النصفية معامل ألفا كرونباخ محاور االستبانة
 الداللة االرتباط الداللة االرتباط

تحقيق عناصر وأسس 
 0.00 **0.690 -**0.865 0.00 **0.644 التصميم

 0.01 **0.788 -**0.879 0.02 **0.721 تحقيق الجانب الوظيفي
تحقيق الجانب 

 0.03 **0.632 -**0.895 0.01 **0.611 اإلبتكاري والجمالي

 0.00 **0.703 -**0.879 0.01 **0.658 مجموع االستبيان ككل

أن جميع قيم معامالت الثبات: معامل ألفاكرونباخ، التجزئة  (3)يتضح من الجدول 
بدرجة عالية من  يتمتع( مما يدل عمي أن االستبيان 0.01النصفية، دالة عند مستوي )

 الثبات.
 (  03ثانيًا : إستمارة  تقييم آراء األميات وعددىم )

المقترحااة،  قاماات الباحثااان بإعااداد اسااتبيان السااتطالع رأي األميااات  فااي التصااميمات 
( عباااااارات، وقاااااد اساااااتخدم ميااااازان تقااااادير ثالثاااااي 11واشاااااتمل االساااااتبيان عماااااي تقيااااايم )

المساااتويات بحياااث تعطاااي االجاباااة مالئااام عماااي )ثاااالث درجاااات( ومالئااام إلاااي حاااد ماااا 
 . ( درجة31)درجتين(، وغير مالئم )درجة واحدة( ، وكانت الدرجة الكمية لالستبيان )

 مين:صدق محتوي االستبيان: صدق المحك

ويقصااد بااو قاادرة االسااتبيان عمااي قياااس مااا وضااع لقياسااو. ولمتحقااق ماان صاادق  
(  عمااي مجموعااة ماان 1ممحــق رقــم محتااوي االسااتبيان تاام عرضااو فااي صااورتو المبدئيااة )

( محكاام 15المحكمااين ماان أساااتذة التخصااص بمجااال المالبااس والنساايج، وبمااغ عااددىم )
 متخصص وذلك ألبداء الرأي فييا 
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الصياغة المغوية ووضوح العبارات، التسمسل وتنظيم العبارات، تحقيق دقة من حيث )
ضافة أي عبارات مقترحة ( واالستمارة ليدف البحث، عدد العبارات ، والتي  وتحديد وا 

لمتطبيق بعد إجراء التعديالت فيما يخص ترتيب وصياغة بعض أقروا بصالحيتيا 
 ( التالي يوضح نسب االتفاق.4العبارات والجدول )

تصميمات  عمي ( نسب اتفاق المحكمين عمي بنود استمارة آراء األميات4جدول )
 حديثي الوالدة  لمالبس االطفال

النسبة المئوية  عدد مرات عدم االتفاق عدد مرات االتفاق بنود التحكيم
% 

الصيغة المغوية  ووضوح 
 100% 0 15 العبارات

 93.33% 1 14 التسمسل وتنظيم العبارات

اإلستمارة اىداف تحقق 
 100% 0 15 البحث

 93.33% 1 14 عدد العبارات

(  السابق إرتفاع نسب اتفاق المحكمين عمي بنود االستمارة 4يتضح من الجدول )
 ( مما يدل عمي صدقيا.%100%، 93,33حيث تراوحت ما بين )

 
 : الصدق باستخدام االتساق الداخمي بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لالستبيان

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخمي وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون بين  
 (  التالي يوضح ذلك :5درجة كل عبارة، والدرجة الكمية لالستبيان، والجدول) 
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 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة االستمارة5جدول )
 االرتباط العبارة

بنت ( من ُعمر يوم إلي إسبوعين  –الطفل حديث الوالدة ) ولد التصميم مالءم لمالبس 
. 

0.897** 

يتميز التصميم بوجود فكرة جديدة عن باقى التصميمات المتوفرة باألسواق ، حيث يقل 
 تنوع اإلنتاج لمالبس ىذه المرحمة وخاصًة من سن يوم إلي إسبوعين .

0.821** 

 **0.820 في اإلرتداء لوجود منطقة الُسرة .يعالج التصميم فكرة عدم الشعور بالراحو 

 **0.838 يحقق تصميم الحفاض الراحو في اإلرتداء لممحافظة عمي سالمة منطقة سرة الطفل .

يوفر التصميم عنصر الراحة المطموبو في مالبس األطفال حديثي الوالدة من سن يوم 
 إلي إسبوعين أثناء إرتداؤه وخمعو .

0.830** 

 **0.799 مالءمة غطاء الُسرة وطريقو تثبيتيا لمحفاظ عمي سالمة منطقة الُسره.  

وجود إنسجام بين التصميم وغطاء الُسرة مما ال يؤثرعمي الشكل الجمالي النيائي 
 لمموديل .

0.901** 

األلوان المستخدمة فى التصميم تعطى إحساس لمشعور بالسعادة والرضا ومناسبو 
 بنت (. –ث الوالدة ) ولد لمالبس الطفل حدي

0.834** 

التصميم  يحقق الرضا الكامل من الناحية الوظيفية المطموبة  لمالبس األطفال حديثي 
 الوالدة .

0.756** 

 **0.701 التصميم يحقق القيم الفنية  والجمالية المطموبة لمالبس األطفال حديثي الوالدة .  
 

( ، ومان 1.11االرتباط كميا دالة عناد مساتوي )(السابق أن معامالت 5يكشف الجدول )
ثاام يمكاان القااول أن ىناااك اتساااق داخميااا بااين العبااارات المكونااة ليااذا االسااتبيان، كمااا انااو 

 يقيس بالفعل ما وضع لقياسو، مما يدل عمي صدق وتجانس عبارات االستبيان.
 

 ثبات االستبيان
 

 Alpha Cronbach معاماال ألفااا كرونباااخ تاام حساااب الثبااات عاان طريااق 
  Split – halfوطريقة التجزئة النصفية 
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 ( قيم معامل الثبات لمحاور االستمارة6جدول )
 التجزئة النصفية معامل ألفا 

 **0.832 - 0.911  **0.830 (ثبات االستمارة )ككل

وىااي (  0,830 )تاام حساااب ثبااات االسااتمارة بمعاماال ارتباااط ألفااا فكاناات قيمتااو 
  ، كمااا تاام حساااب التجزئااة النصاافية وكاناات قيمتااو( 0,01 )مسااتويقيمااة ذات داللااة عنااد 

مما يشير إلاي أن (  0,01 )وىي قيمة ذات داللة عند مستوي(  0,911  - 0,832 )
 االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

يمى ذلك عرض التصميمات  المقترحة عمى مجموعة من األساتذه المتخصص  : ثالثاً 
من أعضاء ىيئة التدريس من كميات مختمفو في تخصص المالبس والنسيج و المالبس 

 ( 2)ممحق رقم   الجاىزه إلختبار أنسبيا.
 عرض التصميمات المقترحة عمى مجموعة من األميات إلختيار أنسبيا . : رابعاً 

 ( 3 رقمممحق ) 
جدولة نتائج إستمارة التحكيم  وعمل اإلحصاء وقد تم إستخدام األساليب  : خامساً 

 اإلحصائية المناسبة .
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لمالبس األطفال حديثي الوالدة  وعددىم عرض لمتصميمات  المقترحة وفيما يمى 
 ( تصميم15)

 التصميمات المقترحة
 (2تصميم رقم ) (1تصميم رقم )

  

 (2توصيف تصميم رقم ) (1توصيف تصميم رقم )
 
 

  صيفي . –سالوبيت حماالت  أوالدي 
  غطاء فتحة الُسرة عبارة عن جزء مربع يتم

 فتحو من خالل الكباسين .
  الحفاض يحتوى عمي تجويف عند منطقة

الُسرة ليمنع االحتكاك بيا ومثبت بشريط 
 الصق أعمي الُسرة .

 

 
  شتوي ومعو تي  -سالوبت حماالت أوالدي

 شيرت بكم .
  غطاء فتحة الُسرة عبارة فتحو بيضاوية يتم

فتحيا وغمقيا عن طريق سوستو مثبيتو 
 خفيفة الوزن .

  الحفاض يحتوى عمي تجويف عند منطقة
الُسرة ليمنع االحتكاك بيا ومثبت بشريط 

 الصق أعمي الُسرة .
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 (4تصميم رقم ) (3تصميم رقم )

  

 (4توصيف تصميم رقم ) (3) توصيف تصميم رقم
 

  سالوبت كامل بكم ) أوفر أول ( أوالدي– 
 شتوي .

  غطاء الُسرة عمي شكل دائرى يتم فتحو
 وغمقو عن طريق زرار صغير الحجم .

  الحفاض يحتوى عمي تجويف عند منطقة
الُسرة ليمنع االحتكاك بيا ومثبت بشريط 

 الصق أعمي الُسرة .
 
 

 
  سالوبت كامل بكم ) أوفر أول ( أوالدي– 

 شتوي .
  غطاء الُسرة عمي شكل مكمل لشكل

التصميم الكمي ويتم فتحو وغمقو عن طريق 
 زرار صغير الحجم.

  الحفاض يحتوى عمي تجويف عند منطقة
 ا .الُسرة ليمنع االحتكاك بي
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 (6تصميم رقم ) (5تصميم رقم )

  

 (6تصميم رقم )توصيف  (5توصيف تصميم رقم )
 

  صيفي . –سالوبيت بنص كم بناتي 
  شكل مثمث يتم فتحو وغمقو  عميفتحة الُسرة

 عن طريق شريط الصق .
  الحفاض يحتوى عمي تجويف عند منطقة

 الُسرة ليمنع االحتكاك بيا .
 
 

 
  صيفي مع تي  –سالوبيت بحماالت أوالدي

 . شيرت نص كم
  شكل مكمل لمتصميم يتم  عميفتحة الُسرة

 . الصقفتحة وغمقة عن طريق اسكوتش 
  الحفاض يحتوى عمي تجويف عند منطقة

 ا.الُسرة ليمنع االحتكاك بي
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 (8تصميم رقم ) (7تصميم رقم )

  

 (8توصيف تصميم رقم ) (7توصيف تصميم رقم )
 

  سالوبت كامل بكم ) أوفر أول ( أوالدي– 
 شتوي .

  غطاء الُسرة عمي شكل مكمل لمتصميم
الكمي يتم فتحو وغمقو عن طريق زرار 

 صغير الحجم. 
  الحفاض يحتوى عمي تجويف عند منطقة

الُسرة ليمنع االحتكاك بيا ومثبت بشريط 
 الصق أعمي الُسرة .

 
 
 

 
  صيفي مع تي  –سالوبيت بحماالت أوالدي

 شيرت بنص كم 
  غطاء الُسرة عمي شكل مكمل لمتصميم

الكمي يتم فتحو وغمقو عن طريق سوستة 
 مثبتة خفيفة الوزن .

  الحفاض يحتوى عمي تجويف عند منطقة
 الُسرة ليمنع االحتكاك بيا .
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 (10تصميم رقم ) (9تصميم رقم )

  

 (10توصيف تصميم رقم ) (9توصيف تصميم رقم )
 

  صيفي .  –فستان بناتي 
 غطاء الُسرة عمي شكل مكمل لمتصميم 

الكمي يتم فتحو وغمقو عن طريق زرار 
 صغير الحجم.

  الحفاض يحتوى عمي تجويف عند منطقة
 الُسرة ليمنع االحتكاك بيا .

 
 
 

 
  صيفي . –سالوبت بنص كم بناتي 
  غطاء الُسرة عمي شكل مكمل لمتصميم

الكمي يتم فتحو وغمقو عن طريق أزرار 
 صغيرة الحجم أسفل الُسرة .

  تجويف عند منطقة الحفاض يحتوى عمي
الُسرة ليمنع االحتكاك بيا ومثبت بشريط 

 الصق أسفل الُسرة .
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 (12تصميم رقم ) (11تصميم رقم )

  

 (12توصيف تصميم رقم ) (11توصيف تصميم رقم )
 

  صيفي مع تي  -سالوبت بحاماالت أوالدي
 شيرت بنص كم .

  غطاء الُسرة عمي شكل مكمل لمتصميم
وغمقو عن طريق أزرار  الكمي يتم فتحو

 صغيرة الحجم من الجنب .
  الحفاض يحتوى عمي تجويف عند منطقة

الُسرة ليمنع االحتكاك بيا ومثبت بشريط 
 الصق أسفل الُسرة.

 
 

 
  سالوبت كامل بكم ) أوفر أول ( أوالدي– 

 شتوي.
  غطاء الُسرة عمي شكل مكمل لمتصميم

الكمي يتم فتحو وغمقو عن طريق زرار 
 م . صغير الحج

  الحفاض يحتوى عمي تجويف عند منطقة
 الُسرة ليمنع االحتكاك بيا .
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 (14تصميم رقم ) (13تصميم رقم )

  

 (14توصيف تصميم رقم ) (13توصيف تصميم رقم )
 
 

  سالوبت كامل بكم ) أوفر أول ( بناتي– 
 شتوي .

  غطاء الُسرة عمي شكل مكمل لمتصميم
طريق زرارين الكمي يتم فتحو وغمقو عن 

 صغيرين الحجم .
  الحفاض يحتوى عمي تجويف عند منطقة

الُسرة ليمنع االحتكاك بيا ومثبت بشريط 
 الصق أسفل الُسرة .

 

 
  سالوبت كامل بكم ) أوفر أول ( أوالدي– 

 شتوي.
  غطاء الُسرة عمي شكل مكمل لمتصميم

الكمي يتم فتحو وغمقو عن طريق أزرار 
 صغيرة الحجم .

  ى عمي تجويف عند منطقة الحفاض يحتو
الُسرة ليمنع االحتكاك بيا  ومثبت بشريط 

 الصق أسفل الُسرة .
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 (15تصميم رقم )

 

 (15توصيف تصميم رقم )
 

  صيفي . –فستان بناتي 
 . الُسرة مغطاة بكرانيش الفستان بحيث يمكن رفعيا بسيولو أثناء إجراء المعالجة الطبية لمُسرة 
  تجويف عند منطقة الُسرة ليمنع االحتكاك بيا  .الحفاض يحتوى عمي 
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 مناقشة النتائج وتفسيرىا
اواًل: نتـــــــائج تقيـــــــيم التصـــــــميمات  المقترحـــــــة وفقـــــــًا آلراء المحكمـــــــين 

    المتخصصين:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  تقييم التصميمات المقترحة  الفرض األول:

آلراء  وفقاً  تحقيق عناصر وأسس التصميمفي طفال حديثي الوالدة أللمالبس ا
 . المتخصصين

ولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب تحميل التباين لمتوسط تقييم التصميمات المقترحة 
طفال حديثي الوالدة في تحقيق عناصر وأسس التصميم األمن إستحداث تصميمات 

 ( يوضح ذلك:7آلراء المتخصصين وجدول ) وفقاً 
التباين لمتوسط تقييم التصميمات المقترحة لمالبس االطفال حديثي الوالدة  في  (: تحميل 7جدول)

 آلراء المتخصصين تحقيق عناصر وأسس التصميم وفقاً 
 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 39.651 14 555.120 بين المجموعات

19.437 
 

.000 
 

 2.040 60 122.400 داخل المجموعات

  74 677.520 الكلي

 ( وىي قيمة دالة إحصائيا19.437( إلي أن قيمة )ف( كانت )7تشير نتائج جدول )
، مما يدل عمي وجود فروق بين التصميمات المقترحة لمالبس 0,01عند مستوى 

 آلراء المتخصصين. االطفال حديثي الوالدة في تحقيق عناصر وأسس التصميم وفقاً 
التالي يوضح المتوسطات ومعامل جودة التصميمات المقترحة لمالبس ( 8)والجدول 

 آلراء المتخصصين. االطفال حديثي الوالدة في تحقيق عناصر وأسس التصميم وفقاً 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

(:  المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات المقترحة لمالبس االطفال 8جدول)
 عناصر وأسس التصميمحديثي الوالدة في  تحقيق 

 ترتيب التصميمات % معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط التصميمات
 1 98.67 0.55 44.40 1التصميم 

 1 98.67 0.55 44.40 2التصميم 

 4 94.22 2.30 42.40 3التصميم 

 5 91.11 1.22 41.00 4التصميم 

 11 86.67 1.22 39.00 5التصميم 

 7 88.89 0.71 40.00 6التصميم 

 3 96.00 1.92 43.20 7التصميم 

 6 90.67 1.30 40.80 8التصميم 

 13 78.67 2.61 35.40 9التصميم 

 10 87.11 1.48 39.20 11التصميم 

 2 97.33 0.84 43.80 11التصميم 

 9 87.56 1.14 39.40 12التصميم 

 8 88.00 1.14 39.60 13التصميم 

 1 98.67 0.55 44.40 14التصميم 

 12 81.78 1.79 36.80 15التصميم 
 

 
( معامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات المقترحة لمالبس االطفال حديثي الوالدة  1شكل )

 في تحقيق عناصر وأسس التصميم
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 ( يتضح أن:1(  والشكل )8من الجدول )
  أفضل التصميمات المقترحة لمالبس االطفال حديثي الوالدة في تحقيق عناصر

وذلك بمعامل جودة ) ( 14، 2، 1وأسس التصميم ىي )التصميم: رقم 
98,67 )% 

  وأقل التصميمات المقترحة لمالبس االطفال حديثي الوالدة  في تحقيق عناصر
 ( 9وأسس التصميم  ىي )التصميم: رقم 

 %( .78,67) وذلك بمعامل جودة
في  المقترحةوبشكل عام فإنو من خالل دراسة معامل الجودة لدرجات التصميمات  

تحقيق عناصر وأسس التصميم  وفقًا آلراء المتخصصين اتضح ان معامل الجودة 
وىذا يؤكد عمي تحقق بنود عناصر وأسس %( 78,67%( و)98,67يتراوح بين  )

 –) زينب عبد اهلل  دراسة وىذا ما أكدت عميو التصميم في التصميمات المقترحو ،
عمي ضرورة دراسة خصائص النمو في مرحمة الميد لمتعرف عمي  م (2013

 ختيار المالبس ألطفال ىذه المرحمةإ، والشروط الواجب مراعتيا عن إحتياجات الطفل 
ضروروة وضع مواصفات عمي  م (2011 –) شيماء المكاوى ، كما اكدت دراسة 

مصر لرفع جودة  قياسية مناسبة خاصة بمالبس األطفال في مرحمة الميد فيجودة 
وضع معايير لرفع  وكذلك المنتجات لكي تتمكن من المنافسة  في األسواق الخارجية

مستوى جودة مالبس األطفال في مرحمة الميد وذلك حتي يمكنيا المنافسة في السوق 
 التي اكدت لي ضرورة دراسة م (2010 –) رانيا ىيكل ، وكذلك دراسة  العالمية

الشروط الواجب توافرىا في مالبس األطفال في مرحمة الميد ، وتعريف النمو والعوامل 
المؤثرة في قياسات جسم الطفل ومظاىر النمو الحركي والسموكي والجسمي لمطفل في 

 مرحمة الميد وتطبيق تمك الشروط لتمبية احتياجات الطفل الممبسية . 
يمكن تحققو من خالل مراعاة عناصر وأسس التصميم عند القيام بإعداد وىذا كمو 
 . لمالبس االطفال حديثي الوالدة تصميمات

وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض األول من فروض البحث والذي ينص عمي: توجد فروق 
في  تحقيق ذات داللة إحصائية بين تقييم التصميمات المقترحة لمالبس االطفال حديثي الوالدة  

 عناصر وأسس التصميم وفقا آلراء المتخصصين"
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: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  تقييم التصميمات المقترحة الفرض الثاني
آلراء  وفقاً   في تحقيق الجانب الوظيفي لمتصميملمالبس االطفال حديثي الوالدة 

  . المتخصصين
لمتوسط تقييم التصميمات المقترحة لمتحقق من ىذا الفرض تم حساب تحميل التباين 

لمالبس االطفال حديثي الوالدة في تحقيق الجانب الوظيفي لمتصميم  وفقا آلراء 
 ( التالي يوضح ذلك:9المتخصصين وجدول )

(: تحميل التباين لمتوسط تقييم التصميمات المقترحة لمالبس االطفال حديثي الوالدة  في  9جدول)
 ميم  وفقا آلراء المتخصصينتحقيق الجانب الوظيفي لمتص

 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 31.510 14 441.147 بين المجموعات

13.314 
 

.000 
 

 2.367 60 142.000 داخل المجموعات

  74 583.147 الكلي

 قيمة دالة إحصائيا( وىي 13.314( إلي أن قيمة )ف( كانت )9تشير نتائج جدول )
، مما يدل عمي وجود فروق بين التصميمات المقترحة لمالبس 0,01عند مستوى 

 وفقا آلراء المتخصصين.ي تحقيق الجانب الوظيفي لمتصميم االطفال حديثي الوالدة  ف
التالي يوضح المتوسطات ومعامل جودة التصميمات المقترحة لمالبس ( 10)والجدول 

 آلراء المتخصصين. وفقاً ة في تحقيق الجانب الوظيفي لمتصميم  االطفال حديثي الوالد
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(:  المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات المقترحة لمالبس 10جدول)
 االطفال حديثي الوالدة  في  تحقيق الجانب الوظيفي لمتصميم

 التصميماتترتيب  % معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط التصميمات
 1 98.22 0.84 44.20 1التصميم 

 1 98.22 0.84 44.20 2التصميم 

 4 93.78 2.17 42.20 3التصميم 

 5 92.00 1.52 41.40 4التصميم 

 11 86.67 0.71 39.00 5التصميم 

 7 90.67 2.05 40.80 6التصميم 

 3 95.56 1.87 43.00 7التصميم 

 6 91.56 1.79 41.20 8التصميم 

 13 79.11 2.79 35.60 9التصميم 

 10 87.11 1.10 39.20 11التصميم 

 2 96.89 0.89 43.60 11التصميم 

 9 87.56 1.14 39.40 12التصميم 

 8 88.44 1.92 39.80 13التصميم 

 1 98.22 0.84 44.20 14التصميم 

 12 86.22 0.45 38.80 15التصميم 
 

 
المتخصصين لمتصميمات المقترحة لمالبس االطفال حديثي الوالدة  ( معامل الجودة لتقييم 2شكل )

 في تحقيق الجانب الوظيفي لمتصميم
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ( يتضح أن:2(  والشكل )10من الجدول )
  أفضل التصميمات المقترحة لمالبس االطفال حديثي الوالدة  في تحقيق الجانب

دة ) وذلك بمعامل جو ( 14، 2، 1الوظيفي لمتصميم  ىي )التصميم: رقم 
98,22 )% 

  وأقل التصميمات المقترحة لمالبس االطفال حديثي الوالدة في تحقيق الجانب
 ( 9الوظيفي لمتصميم   ىي )التصميم: رقم 

 %( 79,11وذلك بمعامل جودة ) 
في  المقترحةوبشكل عام فإنو من خالل دراسة معامل الجودة لدرجات التصميمات  

وفقًا آلراء المتخصصين اتضح ان معامل الجودة   لمتصميم تحقيق الجانب الوظيفي
 الجانب الوظيفيوىذا يؤكد عمي تحقق بنود %( 79,11%( و)98,22يتراوح بين  )

) شيراز عمار ، أمنية  وىذا ما أكدت عميو دراسة في التصميمات المقترحو ، لمتصميم
والوظيفية المتطمبات الممبسية الجمالية عمي ضرورة معرفة  م (2021 –المرشد 

لمالبس األطفال في مرحمة الميد طبقًا الحتياجات الطفل وابتكار تصميمات لمالبس 
) ايمان ، كما اكدت دراسة  األطفال في مرحمة الميد تحقق الناحية الوظيفية والجمالية

وظيفيًا وجماليًا تقديم مجموعة تصميمية متكاممة عمي ضرورة  م ( 2019 –المييي 
القيمة  لزيادة الفاعمية التسويقية وتمبية احتياجات الطفل مع زيادة لطفل حديث الوالدة

 م(2016 –ابو بكر سالي )واىتمت دراسة التصميمية الجمالية الستمتاع األم واألسرة  
أفكار تصميمية مبتكرة  لبعض مسمتزمات االطفال في مرحمة الميد من عمر يوم  بتقديم

المشكالت التي تواجو األم لمسمتزمات االطفال في بيدف ايجاد حمول لبعض : سنتين 
ألفضل مواصفة الوصول  م (2010 –) سيام داود ، كما ىدفت دراسة  مرحمة الميد

لمالبس األطفال في مرحمة الميد وتحديد أفضل الخامات المالئمة مع إحتياجات الطفل 
  يفي لمممبسفي ىذه المرحمة والتي توفر الراحة ، وذلك لرفع كفاءة األداء الوظ

وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض الثاني من فروض البحث والذي ينص عمي: توجد فروق 
ذات داللة إحصائية بين تقييم التصميمات المقترحة لمالبس االطفال حديثي الوالدة في  تحقيق 

 .الجانب الوظيفي لمتصميم  وفقا آلراء المتخصصين
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: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  تقييم التصميمات المقترحة الفرض الثالث
 وفقاً   في تحقيق الجانب اإلبتكاري والجمالي لمتصميملمالبس االطفال حديثي الوالدة 

  .آلراء المتخصصين
لمتحقق من ىذا الفرض تم حساب تحميل التباين لمتوسط تقييم التصميمات المقترحة 

 وفقاً لمالبس االطفال حديثي الوالدة في تحقيق الجانب اإلبتكاري والجمالي لمتصميم 
 يوضح ذلك:التالي ( 11آلراء المتخصصين وجدول )

(: تحميل التباين لمتوسط تقييم التصميمات المقترحة لمالبس االطفال حديثي الوالدة  في  11جدول)
 آلراء المتخصصين وفقاً تحقيق الجانب اإلبتكاري والجمالي لمتصميم  

 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 34.567 14 483.933 بين المجموعات

10.728 
 

.000 
 

 3.222 45 145.000 داخل المجموعات

  59 628.933 الكلي

 ( وىي قيمة دالة إحصائيا10.728( إلي أن قيمة )ف( كانت )11تشير نتائج جدول )
، مما يدل عمي وجود فروق بين التصميمات المقترحة لمالبس 0,01عند مستوى 

اإلبتكاري والجمالي لمتصميم وفقا آلراء االطفال حديثي الوالدة في تحقيق الجانب 
 . المتخصصين

التالي يوضح المتوسطات ومعامل جودة التصميمات المقترحة لمالبس  (12) والجدول
االطفال حديثي الوالدة في تحقيق الجانب اإلبتكاري والجمالي لمتصميم وفقا آلراء 

 . المتخصصين
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لتقييم المتخصصين لمتصميمات المقترحة لمالبس (:  المتوسطات ومعامل الجودة 12جدول)
 االطفال حديثي الوالدة في  تحقيق الجانب اإلبتكاري والجمالي لمتصميم

 ترتيب التصميمات % معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط التصميمات
 1 98.89 0.58 44.50 1التصميم 

 1 98.89 0.58 44.50 2التصميم 

 4 91.67 2.50 41.25 3التصميم 

 5 90.56 1.50 40.75 4التصميم 

 11 85.00 2.22 38.25 5التصميم 

 7 88.89 2.16 40.00 6التصميم 

 3 93.33 2.45 42.00 7التصميم 

 6 89.44 2.06 40.25 8التصميم 

 12 79.44 2.22 35.75 9التصميم 

 10 86.11 1.71 38.75 11التصميم 

 2 96.67 1.00 43.50 11التصميم 

 9 87.22 1.26 39.25 12التصميم 

 8 87.78 2.38 39.50 13التصميم 

 1 98.89 0.58 44.50 14التصميم 

 13 78.33 1.71 35.25 15التصميم 
 

 

 
( معامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات المقترحة لمالبس االطفال حديثي الوالدة  3شكل )

 لمتصميمفي تحقيق الجانب اإلبتكاري والجمالي 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ( يتضح أن:3(  والشكل )12من الجدول )
  أفضل التصميمات المقترحة لمالبس االطفال حديثي الوالدة  في تحقيق الجانب

وذلك بمعامل جودة ( 14، 2، 1اإلبتكاري والجمالي لمتصميم  ىي )التصميم: رقم 
(98,89)% 

  وأقل التصميمات المقترحة لمالبس االطفال حديثي الوالدة  في تحقيق الجانب
 وذلك بمعامل جودة ( 15اإلبتكاري والجمالي لمتصميم   ىي )التصميم: رقم 

 (78,33 )% 
في  المقترحةوبشكل عام فإنو من خالل دراسة معامل الجودة لدرجات التصميمات  

اتضح ان  وفقًا آلراء المتخصصين لمتصميمتحقيق الجانب اإلبتكاري والجمالي 
وىذا يؤكد عمي تحقق بنود %( 78,33%( و)98,89معامل الجودة يتراوح بين  )
، وىذا ما أكدت  في التصميمات المقترحو لمتصميم الجانب اإلبتكاري والجمالي

طرح رؤية تصميمية عمي ضرورة م (   2019 –) ايمان المييي  عميو دراسة
حديثي الوالدة بابتكارات معاصرة تثري مجال تصميم مالبس عممية لمالبس الطفل 

الطفل حديثي الوالدة وكذلك تقديم مجموعة تصميمية متكاممة وظيفيًا وجماليًا لطفل 
حديث الوالدة لزيادة الفاعمية التسويقية وتمبية احتياجات الطفل مع زيادة القيمة 

) سيير عثمان ، ، كما ىدفت دراسة  مالية الستمتاع األم واألسرةالتصميمية الج
الي ابتكار تصميمات تصمح ألقمشة  م (2016 –داليا فكرى ، ندي سعد الدين 

المطبوعة لتساير األطفال وكذلك دراسة اتجاىات الموضة العالمية ألقمشة األطفال 
  . الفنياحدث اتجاىات الموضة العالمية من حيث الجودة والذوق 

الي ان مالبس  ( م Charlotte Johnson  - 2006)كما توصمت دراسة 
األطفال كانت تتكون من قميص يرتديو الرضيع ويكون مفتوح من الخمف وبو فتحو 
لمرقبة وبو اكمام ، والثوب بسيط مصنوع من الكتان يكون مربوط بأشرطة وغطاء 

بضرورة  االىتمام  الدراسة وأوصت لمرأس وكوفرتو الطفل والقماط ) المفافو (
بمالبس الرضيع وتقديم رؤية تصميمة جديدة جمالية تتناسب مع احتياجات تمك 

ولذلك ألنو يجب إختيار المالبس الجميمة لطفل تمك المرحمة  لجذب اآلخرين الفترة 
 .  إليو مع مراعاة خصائص الطفولة
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الذي ينص عمي: توجد فروق وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض الثالث من فروض البحث و 
ذات داللة إحصائية بين تقييم التصميمات المقترحة من إستحداث تصميمات لمالبس االطفال 

 .في  تحقيق الجانب اإلبتكاري والجمالي لمتصميم  وفقا آلراء المتخصصين حديثي الوالدة 
حة : توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  تقييم التصميمات المقتر الفرض الرابع

آلراء  وفقاً  في تحقيق جوانب التقييم )ككل(لمالبس االطفال حديثي الوالدة 
 .المتخصصين

لمتحقق من ىذا الفرض تم حساب تحميل التباين لمتوسط تقييم التصميمات المقترحة 
لمالبس االطفال حديثي الوالدة في تحقيق جوانب التقييم )ككل( وفقا آلراء 

 يوضح ذلك:التالي ( 13المتخصصين وجدول )
(: تحميل التباين لمتوسط تقييم التصميمات المقترحة لمالبس االطفال حديثي الوالدة  في  13جدول)

 آلراء المتخصصين وفقاً تحقيق جوانب التقييم )ككل( 
 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 103.382 14 1447.352 بين المجموعات

44.460 
 

.000 
 

 2.325 195 453.429 داخل المجموعات

  209 1900.781 الكلي

 ( وىي قيمة دالة إحصائيا44.460( إلي أن قيمة )ف( كانت )13تشير نتائج جدول )
، مما يدل عمي وجود فروق بين التصميمات المقترحة لمالبس 0,01عند مستوى 

 التقييم )ككل(  وفقا آلراء المتخصصين.االطفال حديثي الوالدة في تحقيق جوانب 
التالي يوضح المتوسطات ومعامل جودة التصميمات المقترحة لمالبس  (14) والجدول

 آلراء المتخصصين. االطفال حديثي الوالدة في تحقيق جوانب التقييم )ككل( وفقاً 
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المقترحة لمالبس (:  المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات 14جدول)
 االطفال حديثي الوالدة في  تحقيق جوانب التقييم )ككل(

 ترتيب التصميمات % معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط التصميمات
 1 98.57 0.63 44.36 1التصميم 

 1 98.57 0.63 44.36 2التصميم 

 4 93.33 2.18 42.00 3التصميم 

 5 91.27 1.33 41.07 4التصميم 

 11 86.19 1.37 38.79 5التصميم 

 7 89.52 1.64 40.29 6التصميم 

 3 95.08 1.97 42.79 7التصميم 

 6 90.63 1.63 40.79 8التصميم 

 13 79.05 2.38 35.57 9التصميم 

 10 86.83 1.33 39.07 11التصميم 

 2 96.98 0.84 43.64 11التصميم 

 9 87.46 1.08 39.36 12التصميم 

 8 88.10 1.69 39.64 13التصميم 

 1 98.57 0.63 44.36 14التصميم 

 12 82.38 1.98 37.07 15التصميم 

 

 
( معامل الجودة لتقييم المتخصصين لمتصميمات المقترحة لمالبس االطفال حديثي الوالدة  4شكل )

 ( في تحقيق جوانب التقييم )ككل
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 ( يتضح أن:4(  والشكل )14من الجدول )
  أفضل التصميمات المقترحة لمالبس االطفال حديثي الوالدة  في تحقيق جوانب

 ( 14، 2، 1التقييم )ككل(ىي )التصميم: رقم 
وذلك النيم ىم الذين قد تحققت بيم جميع محاور %( 98,57وذلك بمعامل جودة ) 

 التقييم و بنود اإلستمارة بكفاءة
  وأقل التصميمات المقترحة من إستحداث تصميمات لمالبس االطفال حديثي الوالدة

 وذلك بمعامل جودة ( 9في تحقيق جوانب التقييم )ككل( ىي )التصميم: رقم 
 (79.05 )% 

 -تحقق )  عناصر وأسس التصميم   ىذا ما يؤكد عمي ضرورة تحقق كاًل من 
من ارى و الجمالى لمتصميم   ( الجانب  اإلبتك -الجانب الوظيفى لمتصميم  

دت عميو كاًل من وىذا ما أكإستحداث تصميمات لمالبس االطفال حديثي الوالدة 
سيير عثمان  -سالي ابو بكر -ايمان المييي  - شيراز عمار ، أمنية المرشد )دراسة 

رانيا   - سيام داود - شيماء المكاوى -زينب عبد اهلل -، داليا فكرى ، ندي سعد الدين
 ( .  Charlotte Johnson  – ىيكل

وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض الرابع من فروض البحث والذي ينص عمي: توجد فروق 
ذات داللة إحصائية بين تقييم التصميمات المقترحة لمالبس االطفال حديثي الوالدة  في  تحقيق 

 .جوانب التقييم )ككل( وفقا آلراء المتخصصين
بين محاور التصميمات :  توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرض  الخامس

 .آلراء المتخصصين  وفقاً طفال حديثي الوالدة أللمالبس ا المقترحة
لمتحقق من ىذا الفرض تم حساب تحميل التباين لمتوسط محاور تقييم التصميمات 

التالي ( 12طفال حديثي الوالدة وفقًا ألراء المتخصصين وجدول )ألالمقترحة لمالبس ا
 يوضح ذلك:
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طفال حديثي أل(: تحميل التباين لمتوسط محاور تقييم التصميمات المقترحة لمالبس ا15جدول)
 آلراء المتخصصين وفقاً الوالدة 

 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 5.590 2 11.181 بين المجموعات

.612 
 

.543 
 

 9.129 207 1889.600 المجموعاتداخل 

  209 1900.781 الكلي

( وىي قيمة غير دالة 0,612( إلي أن قيمة )ف( كانت )15تشير نتائج جدول )
إحصائيا مما يدل عمي عدم وجود فروق بين محاور التصميمات المقترحة لمالبس 

 .المتخصصين آلراء االطفال حديثي الوالدة وفقاً 
التالي يوضح المتوسطات ومعامل الجودة وترتيب محاور التصميمات  (16)  والجدول 

 طفال حديثي الوالدة في ضوء تقيمات المتخصصين.ألالمقترحة لمالبس ا
طفال حديثي أل(:  المتوسطات ومعامل الجودة لمحاور التصميمات المقترحة لمالبس ا16جدول)

 آلراء المتخصصين وفقاً الوالدة 

االنحراف  المتوسط المحور
 المعياري

معامل 
 ترتيب المحاور % الجودة

تحقيق عناصر وأسس 
 2 90.93 3.03 40.92 التصميم

تحقيق الجانب الوظيفي 
 1 91.35 2.81 41.11 للتصميم 

تحقيق الجانب اإلبتكاري 
 3 90.07 3.26 40.53 والجمالي

 

 

المقترحة لمالبس االطفال حديثي ( يوضح معامل الجودة لتقيمات محاور التصميمات 5شكل )
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 .الوالدة وفقا آلراء المتخصصين
 :( تبين أن  16( والجدول )5من الشكل )

المحور الثاني "الجانب الوظيفي لمتصميم" يمثل أفضل المحاور في ضوء 
آراء المتخصصين، يميو المحور األول: "عناصر وأسس التصميم"، يمية المحور 

 .تكاري والجمالي" الثالث "تحقيق الجانب االب
( و ان الفروق  %90,07، %91,35مع مالحظة ان معامالت الجودة تتراوح بين) 

بين معامالت الجودة بسيطة جدًا بين محاور التقييم مما يدل عمي ان التصميمات  
تصميمات مالبس قد أستطاعت تحقيق كل الجوانب و الشروط الواجب توافرىا في 

 الناحية الوظيفية والجمالية واإلبتكارية بكفاءة . مناالطفال حديثي الوالدة 
عمي ضرورة كدت أم ( التي  2019 –) ايمان المييي وىذه النتيجو تتفق مع دراسة

حديثي الوالدة بابتكارات معاصرة تثري مجال تصميمية عممية لمالبس الطفل  طرح رؤية
متكاممة وظيفيًا  تصميم مالبس الطفل حديثي الوالدة وكذلك تقديم مجموعة تصميمية

وجماليًا لطفل حديث الوالدة لزيادة الفاعمية التسويقية وتمبية احتياجات الطفل مع زيادة 
 وكذلك  دراسة   القيمة التصميمية الجمالية الستمتاع األم واألسرة

أفكار تصميمية مبتكرة   التي أكدت عمي ضرورة تقديم م(2016 –ابو بكر ) سالي 
بيدف ايجاد حمول لبعض مسمتزمات االطفال في مرحمة الميد من عمر يوم : سنتين 

 ،  لبعض المشكالت التي تواجو األم لمسمتزمات االطفال في مرحمة الميد
 م (2016 –سيير عثمان ، داليا فكرى ، ندي سعد الدين )، كما ىدفت دراسة 

الي ابتكار تصميمات تصمح ألقمشة األطفال وكذلك دراسة اتجاىات الموضة 
المطبوعة لتساير احدث اتجاىات الموضة العالمية من العالمية ألقمشة األطفال 
  . حيث الجودة والذوق الفني

الي ان مالبس  ( م Charlotte Johnson  - 2006)كما توصمت دراسة 
يرتديو الرضيع ويكون مفتوح من الخمف وبو فتحو األطفال كانت تتكون من قميص 

لمرقبة وبو اكمام ، والثوب بسيط مصنوع من الكتان يكون مربوط بأشرطة وغطاء لمرأس 
بضرورة  االىتمام بمالبس الرضيع  الدراسة وصتأو  وكوفرتو الطفل و القماط ) المفافو (

ولذلك النو يجب الفترة وتقديم رؤية تصميمة جديدة جمالية تتناسب مع احتياجات تمك 
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إختيار المالبس الجميمة لطفل تمك المرحمة  لجذب اآلخرين إليو مع مراعاة خصائص 
 .  الطفولة

وفي ضوء ما سبق يمكن رفض الفرض الخامس من فروض البحث والذي ينص عمي: توجد فروق 
الدة  وفقا  آلراء ذات داللة إحصائية بين محاور  التصميمات المقترحة لمالبس االطفال حديثي الو 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتخصصين"  وقبول الفرض البديل والذي ينص عمي: 
 آلراء المتخصصين  طفال حديثي الوالدة وفقاً ألمحاور  التصميمات المقترحة لمالبس ا

 ويمكن ترتيب التصميمات المقترحة في ضوء محاور التقييم كما يمي:
 آلراء المتخصصين  طفال حديثي الوالدة وفقاً ألالتصميمات المقترحة لمالبس ا( ترتيب 17جدول)

 التصميمات
عناصر 
وأسس 
 التصميم

الجانب 
الوظيفي 
 للتصميم

الجانب اإلبتكاري 
 والجمالي

جوانب 
 التقييم ككل

ترتيب 
 التصميمات

 1 98.57 98.89 98.22 98.67 1التصميم 

 1 98.57 98.89 98.22 98.67 2التصميم 

 1 98.57 98.89 98.22 98.67 14التصميم 

 2 96.98 96.67 96.89 97.33 11التصميم 

 3 95.08 93.33 95.56 96 7التصميم 

 4 93.33 91.67 93.78 94.22 3التصميم 

 5 91.27 90.56 92 91.11 4التصميم 

 6 90.63 89.44 91.56 90.67 8التصميم 

 7 89.52 88.89 90.67 88.89 6التصميم 

 8 88.1 87.78 88.44 88 13التصميم 

 9 87.46 87.22 87.56 87.56 12التصميم 

 10 86.83 86.11 87.11 87.11 11التصميم 

 11 86.19 85 86.67 86.67 5التصميم 

 12 82.38 78.33 86.22 81.78 15التصميم 

 13 79.05 79.44 79.11 78.67 9التصميم 
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 آلراء المتخصصين   المقترحة لمالبس االطفال حديثي الوالدة  وفقاً ( أفضل التصميمات 6شكل )

 (14، 2، 1رقم ) 

 
 (9آلراء المتخصصين )رقم   أقل التصميمات المقترحة لمالبس االطفال حديثي الوالدة  وفقاً  (7شكل )

في تحقيق  تصميمات مالبس االطفال حديثي الوالدة أفضل التصميمات المقترحة 
 وذلك بمعامل جودة ( 14، 2، 1جوانب التقييم )ككل(ىي )التصميم: رقم 

بنود تحققت بيم جميع محاور التقييم و  وذلك النيم ىم الذين قد(  98,57%) 
تصميمات مالبس االطفال حديثي وأقل التصميمات المقترحة ، اإلستمارة بكفاءة 
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وذلك بمعامل  (9لتصميم: رقم في تحقيق جوانب التقييم )ككل( ىي )ا الوالدة 
 .  % (79,05جودة ) 

وىذا ما يؤكد عمي ان التصميمات قد حظيت برضاء كامل من الناحية الجمالية 
 المتخصصين . وفقًا آلراء االساتذة والوظيفية

 ثانيًا: نتائج تقييم التصميمات المقترحة وفقًا آلراء األميات  :  
لتصميمات  األمياتتقييم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  : الفرض السادس

 ككل(.) بنود التقييملتحقيق  مالبس االطفال حديثي الوالدة
ولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب تحميل التباين لمتوسط تقييم األميات  لتصميمات 

 ( يوضح ذلك:18مالبس االطفال حديثي الوالدة وجدول )
 لمتوسط تقييم األميات  لتصميمات مالبس االطفال حديثي الوالدة (: تحميل التباين18جدول)

 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 277.584 14 3886.173 بين المجموعات

61.262 
 

.000 
 

 4.531 135 611.700 داخل المجموعات

  149 4497.873 التباين الكلي  

( وىي قيمة دالة 61.262( إلي أن قيمة )ف( كانت )18نتائج جدول )تشير 
إحصائيا، مما يدل عمي وجود فروق بين تقييم األميات لتصميمات مالبس االطفال 

وتم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومعامل جودة  ، حديثي الوالدة
( 19األميات  وجدول ) المقترحة في تحقيق جوانب التقييم  وفقًا آلراءالتصميمات  

 التالي يوضح ذلك .
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 (:  المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم األميات لتصميمات مالبس االطفال حديثي الوالدة19جدول)

االنحراف  المتوسط التصميمات
ترتيب  معامل الجودة المعياري

 التصميمات
 1 98.89 0.67 89.00 1التصميم 

 1 98.89 0.67 89.00 2التصميم 

 5 94.56 1.60 85.10 3التصميم 

 6 93.44 2.69 84.10 4التصميم 

 12 86.67 2.58 78.00 5التصميم 

 8 90.89 2.35 81.80 6التصميم 

 4 97.11 1.58 87.40 7التصميم 

 7 92.33 2.18 83.10 8التصميم 

 14 80.11 5.45 72.10 9التصميم 

 10 88.44 0.84 79.60 10التصميم 

 3 98.11 0.67 88.30 11التصميم 

 11 87.78 2.11 79.00 12التصميم 

 9 88.89 0.00 80.00 13التصميم 

 2 98.67 0.63 88.80 14التصميم 

 13 84.44 1.49 76.00 15التصميم 
 

 
 لتصميمات مالبس االطفال حديثي الوالدة   األمهات( معامل الجودة لتقييم 8شكل )
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 ( يتضح أن:8والشكل )(  19من الجدول )
فــي تحقيــق جوانــب التقيــيم )ككــل(، وفقــًا آلراء  المقترحــةأفضــل التصــميمات  
%( وذلـك النيـم ىـم الـذين 98,89( بمعامـل جـودة )2، 1األميات التصميمات ارقـام )

فـي تحقيـق  المقترحةقد تحققت بيم جميع بنود اإلستمارة بكفاءة ، وأقل التصميمات  
 .%( .80,11( بمعامل جودة )9جوانب التقييم )ككل( ىو التصميم  )

  وقد تراوحت درجة قبول األميات  لتصميمات مالبس االطفال حديثي الوالدة ما بين )
 .وىي درجة قبول مرتفعة( %98,89( إلي )80,11%

ية وىذا ما يؤكد عمي ان التصميمات قد حظيت برضاء كامل من الناحية الجمال
 والوظيفية لألميات .

في ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض الذي ينص عمي: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقييم 
 األميات لتصميمات مالبس االطفال حديثي الوالدة.

ثالثــــًا : مناقشــــة العالقــــة االرتباطيــــة بــــين نتــــائج البحــــث فــــي ضــــوء آراء 
 األطفال حديثي الوالدة  في تصميمات مالبسالمتخصصين ، وآراء األميات 

ــــرض الســــابع ــــة الف ــــة ارتباطي ــــين آراء المتخصصــــين وآراء األميــــات  : توجــــد عالق ب
 .  لمالبس األطفال حديثي  الوالدة المقترحةلمتصميمات 

قاماااات الباحثااااان بحساااااب معاماااال ارتباااااط الرتااااب لساااابيرمان بااااين ترتيااااب المتخصصااااين 
 . موضح بالجدول التاليكما ىو ،  المقترحة واألميات  لمتصميمات 
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( معامل ارتباط الرتب لسبيرمان لمعرفة العالقة االرتباطية بين ترتيب المتخصصين 20جدول )
 وترتيب األميات في التصميمات مالبس االطفال حديثي الوالدة 

ترتيب  التصميمات
 معامل االرتباط ترتيب األميات  المتخصصين

 1 1 1التصميم 

0.994* 

 1 1 2التصميم 

 5 4 3التصميم 

 6 5 4التصميم 

 12 11 5التصميم 

 8 7 6التصميم 

 4 3 7التصميم 

 7 6 8التصميم 

 14 13 9التصميم 

 10 10 10التصميم 

 3 2 11التصميم 

 11 9 12التصميم 

 9 8 13التصميم 

 2 1 14التصميم 

 13 12 15التصميم 

تشير نتائج الجدول إلي أن العالقة االرتباطية بين ترتيب كل من المتخصصين 
 األميات في التصميمات مالبس االطفال حديثي الوالدة لكل منيم بمغت قيمة 

تامو  ( وىي عالقة طردية0.05( وىي دالة إحصائيا عند مستوي داللة )0.994)ر= 
. 

ــــين  ــــة ) األســــاتذه المحكم ــــة العممي ــــاق مــــن الناحي ــــاك إتف ــــك أن ىن ــــين مــــن ذل ويتب
المتخصصين ( والناحية العممية ) األميات( ألفضـمية التصـميمات  ممـا يـدل عمـي ان 

و الجماليـة المطموبـة  اإلبتكاريـةالتصميمات  قـد حققـت كـٍل مـن الجوانـب الوظيفيـة و 
 بكفاءة 
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الذي ينص عمي: توجد  عالقة ارتباطية بين آراء في ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض 
 المتخصصين، وآراء األميات في التصميمات مالبس االطفال حديثي الوالدة.

 التوصيات : 
مراعاة شروط ومعايير السالمة واألمان العالمية في صناعة مالبس األطفال  -1

 بشكل عام ومسمتزمات األطفال في مرحمة حديثي الوالدة بشكل خاص .
توفير مزيد من الدراسات واالنتاج التصميمي ليذه المرحمة اليامة لألطفال حديثي  -2

بتكارات معاصرة تحقق إلي إالوالدة من سن يوم  سبوعين من خالل نظم عممية وا 
المتطمبات الوظيفية والجمالية حيث يقل تنوع االنتاج لمالبس ىذه المرحمة العمرية 

 . 
حتياجات المستيمك الفعمية .ربط الدراسة العممية بإحتياجا -3  ت السوق المستيدف وا 

 المراجع العربية  واألجنبية  :
 ، األطفال " لمالبس الراحة خواص : " (م ٣٠٠٢) الحميد  عبد يونس أمال .1

 .الثالث  العدد عشر"  الخامس المجمد وفنون، عموم مجمة
: " تحديد المعايير البنائية لتحقيق متطمبات  م (2004أماني محمد شاكر )  .2

كمية الفنون  –غير منشورة  –األداء ألقمشة مالبس األطفال " ، رسالة دكتوراه 
 التطبيقية ، جامعة حموان .

: " نموذج مقترح لزي األطفال في م ( 2020ليام عبد العزيز حسنين )إ .3
مرحمة الروضة بما يتناسب مع احتياجاتيم الوظيفية وقياساتيم الشخصية " ، 

 .  10مجمة التصميم الدولية ، العدد 
" تأثير م (  :  2017ايريني سمير مسيحة ، والء زين العابدين المير )  .4

واص إختالف كل من نوع غزل خيط المحمة والتركيب النسجي عمي الخ
الطبيعية والميكانيكية لمالبس األطفال حديثي الوالدة " ، المؤتمر الدولي األول 

 . ، كمية التربية النوعية ، جامعة كفر الشيخ
تصميم مالبس األطفال م (  : "  2019يمان يسري مصطفي المييي ) إ .5

 . 9حديثي الوالدة في مجموعات متكاممة " ، مجمة التصميم الدولية ، العدد 
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م ( : " تحقيق أنسب الخواص الوظيفية 2022يد طارق ابراىيم منصور ) تغر  .6
والجمالية لمالبس األطفال باستخدام بعض التراكيب البنائية والتصميمات 

 جامعة ، التربية النوعية كمية – منشورة غير – ماجستير الممبسية " ، رسالة
 . الزقازيق

ق" ، ْ: "عمم نفس النمو الطفل والمرا م (2005حامد عبد السالم زىران )  .7
 الطبعة السادسة ، عالم الكتب .

: " تأثير استخدام بعض التراكيب م ( 2010داليا فاروق سميمان السيد )  .8
البنائية والصبغات اآلمنو بيئيًا عمي الخواص الوظيفية ألقمشة مالبس األطفال 

 المنوفية جامعة ، المنزلي قتصادإلا كمية – منشورة غير – ماجستير " ، رسالة
. 

" برنامج مقترح لتصميم وتنفيذ م ( : 2010رانيا حسني يوسف ىيكل )  .9
مالبس األطفال لتحقيق الخواص الوظيفية في مرحمة الميد " ، رسالة دكتوراه 

 قتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية .إلكمية ا –غير منشورة  –
اء الوظيفي ألد" تقييم مدي كفاءة ا م( :2013زينب محمد محمود عبد اهلل )  .10

لحامالت األطفال في مرحمة الميد لموصول الي منتج ذو كفاءة عالية " ، 
 قتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية .إلكمية ا –غير منشورة  –رسالة ماجستير 

: " وضع معايير تصميم مستمزمات م ( 2016سالي بخاطرة محمود ابو بكر )  .11
الطفل في مرحمة الميد لرفع مستوي جودة اداء المنتجات المحمية " ، رسالة 

 كمية االقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية . –ماجستير _ غير منشورة 
" دراسة المتطمبات الوظيفية  م ( :2010سيام احمد سيد محمد داود )  .12

 –غير منشورة  –" ،  رسالة ماجستير لمالبس األطفال في مرحمة الميد 
 كمية الفنون التطبيقية ، جامعة حموان .

م ( : 201جمال ، ندي سعد الدين انور ) سيير محمود عثمان ، داليا فكرى  .13
اليمة وطباعتيا بطرق تصميم مالبس اطفال مواكبة التجاىات الموضة الع"

 .  6"، مجمة التصميم الدولية ، العدد آمنو بيئياً 
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 رحاب محمد عمي اسماعيل عمى عبد الحميد عمي،مبروك سوزان  .14
حديثي الوالدة مقاومة  لألطفال هأربطة سر استحداث "م ( : 2019 )

كمية التربية النوعية ،  الثانيالمؤتمر الدولي " ،  بصدرية الطفل لمبكتيريا
 .  المنياجامعة ، 

 محمد السيدسوزان مبروك عمي عبد الحميد عمي ، رباب عبد الحميد  .15
دراسة مقارنة لبعض الموروثات الشعبية المتعمقة بمالبس " م ( : 2016) 

بين إحدي المحافظات المصرية والسعودية وحمول  األطفال حديثي الوالدة
 كمية،  التطبيقية والعموم الفنون مجمة" ،  مقترحة لتنمية الوعي الممبسي

 . 2، العدد  دمياط جامعة، التطبيقية  الفنون
" ابتكار م (: 2021شيراز عبد الرازق عمار ، أمنية فيصل عبده المرشد )  .16

تصميمات لمالبس األطفال في مرحمة الميد إلثراء القيم الجمالية والوظيفية " 
 . 63، مجمة الفنون واألدب وعموم اإلنسانية و اإلجتماع ، العدد 

وى " إمكانية رفع مست م ( :2011شيماء محمود محمد حسن مكاوي )  .17
الجودة القياسية إلنتاج مالبس األطفال في مرحمة الميد لممنافسة الخارجية " 

كمية االقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية  –غير منشورة  –، رسالة ماجستير 
. 

عبد العزيز أحمد جودة ، عائشة حسن نصر ، محمد عبد الكريم البدرى ،  .18
" الموضة فى تصميم مالبس األطفال " ،  م( :2012ألفت شوقى محمد )
 . الدار العالمية ، القاىرة

: " نظريات االبتكار فى تصميم االزياء " ،  دار (1995عميو عابدين )  .19
 الفكر العربى ، القاىرة.

: " سيكولوجية مالبس األطفال وطرق تنفيذىا " ،  م(2008)  ـــــــــــــــــــــــــــــــ .20
 دار الفكر العربي ، الطبعة االولي .

 األسرة ربة لتوعية ارشادي برنامج  :"( م٣٠٠٢) الفتاح عبد إبراىيم لمياء .21
 التطبيقية اإلنسان عمومالمؤتمر الدولي األول، الممبسية " ، بالصحة

 .حموان جامعةكمية اإلقتصاد المنزلي ،  الثالثة، األلفية في والتكنولوجيا
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: " مالبس األطفال من الوالدة الي إثني  م(2009وفاء حسن شافعي )  .22
 إحتياجات ممبسية وعناية ( " ، دار الزىراء ، الرياض . )عشر سنو 

 والء زين العابدين السيد المير ، شيرين رياض زكريا المنشاوي  .23
الحامل تناسب فترة الحمل وما  إستحداث تصميمات لممرأةم ( : " 2017) 

المؤتمر الدولي الثامن لشعبة بحوث الصناعات النسجية ، المركز بعدىا" ، 
 القومي لمبحوث ، القاىرة .

24. Charlotte Johnson ( 2006 ):, " An infant's clothing – swaddle 

,Gown, Shirt, and Coif " , Atlántida Kingdom arts Sciences 

Conference . 

25. Chowdhury,M.;Joshi, M.& Butola, S.( 2014) : " 

Photochromic and Thermochromic" , Colorants inTextile 

Applications , Journal of Engineered Fibers and Fabric , 

India. 

26. Jones , S . ( 2002) : " Fashion Design " , London Institute 

limited . 

27. K.Cowling (2002):,"Advertising and Economic Behavior 

",New York , Macmillan , P.202.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2227 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ( 1ممحق  ) 
 استبيان  تقييم المحكمين المتخصصين لبنود التقييم

 

 السيد األستاذ  الدكتور /
.......................................................................................................................................................................... 

 

 تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،

 تقوم الباحثتان  
 ا.م.د/ شيرين رياض زكريا المنشاوي           ا.م.د / والء زين العابدين المير

 بإعداد استبيان لبحث بعنوان
ستحداث تصميمات لمالبس األطفال حديثي الوالدة تحقق الراحة والجوانب إ

 الوظيفية والجمالية
بيااادف تحدياااد آراء المتخصصاااين فاااى التصاااميمات المقترحاااو ، والباحثتاااان تعااارض عماااى 
سيادتكم الصورة  المبدئية لإلستبيان وترجو من سيادتكم إبداء الرأى حول بنود االستبيان 

( أمام المساتوى الاذى تروناو مناساب وأي إضاافات  حاول ىاذه  √وذلك بوضع عالمة ) 
 اإلستمارة .

 الية :فى ضوء العبارات الت

 انعثاساخ و

 يذٍ انًالئًح

يالئًح إنَ حذ  يالئى انًالحظاخ

 يا

غْش يالئى 

 تًايا  

الصااااااااااايغة المغوياااااااااااة  ووضااااااااااااوح  1
 العبارات

    

     التسمسل وتنظيم العبارات 2
     تحقق اإلستمارة اىداف البحث 3
     عدد العبارات  4

 ،،،،،،ونتقدم  بالشكر على تفضلكم  بالتعاون معنا 
 اعى االعتار انذكتٌس انًحكى : .......................................................................................

 انتخصص : .................................................    ...انٌظْفح : ........................
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 لقياس آراء  لممتخصصيناستبيان تقييـــم البنـــود 
 

 يالئى يحــــاًس انتقْْـــى
يالئى إنَ 
 حذ يا 

غْش 
 يالءو

 انًحٌس األًل :  تحقق عناصش ًأعظ انتصًْى 

يالءيت انخطٕط  انًغخخذيت فٗ انخظًيى نًالبظ طفم حذيث انٕالدة  .1
 يٍ عًش يٕو إني إعبٕعيٍ.  

 
 

 
 

 

يع اندضء ححمك اإلَغداو بيٍ شكم ٔخطٕط انخظًيى انًمخشذ  .2
 انخاص بًُطمت انُغشة.

 
 

 
 

 

ححمك انٕحذة ٔانخشابط بيٍ عُاطش انخظًيى  انًمخشذ  يع اندضء  .3
 انخاص بًُطمت انُغشة.

   

ححمك انُغبت ٔانخُاعب بيٍ عُاطش انخظًيى انًمخشذ يع اندضء  .4
 انخاص بًُطمت انُغشة.

   

    يالءيت انهٌٕ نًالبظ طفم حذيث انٕالدة .   .5

 انثانَ : انجانة انٌظْفَ نهتصًْىانًحٌس 

  يالءيت انخظًيى نًالبظ طفم حذيث انٕالدة . .1
 

 
 

 

يالءيت غطاء انُغشة ٔطشيمّ حثبيخٓا نهحفاظ عهي عاليت يُطمت انُغرشِ  .2
 . 

   

    يحمك انخظًيى عُظش انشاحت يٍ خالل عٕٓنت اسحذاؤِ ٔخهعّ . .3

اإلسحذاء نٕخٕد انُغشة يعاندت انخظًيى نفكشة عذو انشعٕس بانشاحت في  .4
. 

   

يحمررك حظررًيى انحفرراع انشاحررت فرري اإلسحررذاء نهًحاف ررت عهرري عرراليت  .5
 يُطمت ُعشة انطفم .

   

 انًحٌس انثانث : انجانة اإلتتكاسُ ً انجًانَ نهتصًْى 

    ححمك يغخٕٖ اإلبخكاسيت ٔانخدذيذ ٔانخًيض فٗ انخظًيى . .6

حخفررك يررع حهررك انًشحهررّ إحخررٕاء  انخظررًيى عهررٗ أفكرراس خذيررذة ٔحذيثررت  .7
 نًالبظ االطفال .

   

    إحخٕاء انخظًيى عهي ليى فُيت ٔخًانيت . .8

يمذو حظًيى انحفاع فكشة خذيذة يماسَتً بخهك انًخٕافش في انغٕق نٓزِ  .9
 انًشحهت 
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 استبيان تقييـــم البنـــود لقياس آراء األميات

 يالئى تنــــــٌد انتقْْــــــى و
يالئًح إنَ 

 حذ يا

غْش 

 يالئى

 التصاااااااااااميم ماااااااااااالءم لمالباااااااااااس الطفااااااااااال حاااااااااااديث الاااااااااااوالدة 1
 بنت ( من ُعمر يوم إلي إسبوعين . –) ولد  

   

يتميااز التصااميم بوجااود فكاارة جدياادة عاان باااقى التصااميمات  2
حيااث يقاال تنااوع اإلنتاااج لمالبااس ىااذه  المتااوفرة باألسااواق ،

 . المرحمة وخاصًة من سن يوم إلي إسبوعين

   

التصااااميم فكاااارة عاااادم الشااااعور بالراحااااة فااااي اإلرتااااداء يعااااالج  3
 لوجود منطقة الُسرة .

   

يحقق تصميم الحفاض الراحاو فاي اإلرتاداء لممحافظاة عماي  4
 سالمة منطقة سرة الطفل .

   

يوفر التصميم عنصر الراحة المطموبو في مالبس األطفال  5
حاااديثي الاااوالدة مااان سااان ياااوم إلاااي إسااابوعين أثنااااء إرتاااداؤه 

 وخمعو .

   

مالءمااة غطاااء الُساارة وطريقااو تثبيتيااا لمحفاااظ عمااي سااالمة  6
 منطقة الُسره.  

   

وجااود إنسااجام بااين التصااميم وغطاااء الُساارة ممااا ال يااؤثرعمي  7
 الشكل الجمالي النيائي لمموديل .

   

األلاااوان المساااتخدمة فاااى التصاااميم تعطاااى إحسااااس لمشاااعور  8
 بالساااعادة والرضاااا ومناسااابو لمالباااس الطفااال حاااديث الاااوالدة 

 بنت (. –) ولد 

   

التصاااااميم  يحقاااااق الرضاااااا الكامااااال مااااان الناحياااااة الوظيفياااااة  9
 المطموبة  لمالبس األطفال حديثي الوالدة .

   

التصاااميم يحقاااق القااايم الفنياااة  والجمالياااة المطموباااة لمالباااس  10
 األطفال حديثي الوالدة .  
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 ( 2ممحق  ) 
 استبيان لتقييم التصميمات المقترحة 

 

 السيد األستاذ  الدكتور /
.......................................................................................................................................................................... 

 تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،
 

 تقوم الباحثتان
 ا.م.د/ شيرين رياض زكريا المنشاويا.م.د / والء زين العابدين المير           

 بإعداد استمارة لبحث بعنوان
ستحداث تصميمات لمالبس األطفال حديثي الوالدة تحقق الراحة والجوانب إ

 الوظيفية والجمالية
 حيث تيدف الدراسة لمبحث بصفة رئيسية إلى : 

والتي  توفير حمول تصميميو لمالبس األطفال حديثي الوالدة من سن يوم إلي إسبوعين
تيتم بمشكمة منطقة ُسرة الطفل التي تتطمب عناية طبية مستمرة من ِقبل األم وذلك 
بدون المجوء المي خمع مالبس الطفل بصفو مستمرة  والتي ينتج عنيا عدم الشعور 

 بالراحة لكٍل من الطفل واألم .
والبنات لمالبس األطفال الخارجية لكٍل من األوالد تصميمات معاصرة وكذلك تقديم 

 . حديثي الوالدة تتناسب مع إحتياجتيم الوظيفية والجمالية
 

ولذا  نرجوا من سيادتكم تقييم تمك التصميمات وفقَا  لبنود  اإلستمارة  وذلك  بوضع 
 (   فى الخانة الدالة عمى رأى سيادتكم بحيث ان بنود التقييم مقسمة إى √عالمة ) 

 ئم ( غير مال  -مالئم إلى حد ما  –) مالءم  
 وتفضلوا بقبول سيادتكم فائق االحترام ،،،،،

 : ................................................................اإلعــى

 : .............................................................  انٕظيفت

 : ........................................................... انخخظض
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 استبيان لتقييم التصميمات المقترحة 

 يحــــاًس انتقْْـــى

 تصًْى )    (  تصًْى )     ( 

 يالئى

يالئى 

إنَ حذ 

 يا 

غْش 

 يالءو
 يالئى

يالئى 

إنَ حذ 

 يا 

غْش 

 يالءو

 انًحٌس األًل:  تحقق عناصش ًأعظ انتصًْى 

يالءيررت انخطررٕط انًغررخخذيت فررٗ انخظررًيى نًالبررظ  .1

 طفم حذيث انٕالدة يٍ عًش يٕو إني إعبٕعيٍ .  

 

 

 

 

 

 

    

ححمك اإلَغداو بيٍ شكم ٔخطٕط انخظرًيى انًمخرشذ  .2

 يع اندضء انخاص بًُطمت انُغشة.

 

 

 

 

 

 

    

انخظررررًيى  ححمررررك انٕحررررذة ٔانخررررشابط برررريٍ عُاطررررش  .3

 انًمخشذ  يع اندضء انخاص بًُطمت انُغشة.

      

ححمررررك انُغرررربت ٔانخُاعررررب برررريٍ عُاطررررش انخظررررًيى  .4

 انًمخشذ يع اندضء انخاص بًُطمت انُغشة.

      

       يالءيت انهٌٕ نًالبظ طفم حذيث انٕالدة .   .5

 انًحٌس انثانَ: انجانة انٌظْفَ نهتصًْى 

 انٕالدة. يالءيت انخظًيى نًالبظ طفم حذيث .1

 

 

 

 

 

 

    

يالءيررت غطرراء انُغررشة ٔطشيمررّ حثبيخٓررا نهحفرراظ عهرري  .2

 عاليت يُطمت انُغشِ  . 

      

يحمررك انخظرررًيى عُظررش انشاحرررت يررٍ خرررالل عرررٕٓنت  .3

 اسحذاؤِ ٔخهعّ .

 

 

 

 

    

يعاندررت انخظررًيى نفكررشة عررذو انشررعٕس بانشاحررت فرري  .4

 اإلسحذاء نٕخٕد انُغشة .

      

انشاحت في اإلسحذاء نهًحاف رت يحمك حظًيى انحفاع  .5

 عهي عاليت يُطمت عشة انطفم .

      

 انًحٌس انثانث: انجانة اإلتتكاسُ ً انجًانَ نهتصًْى 

ححمرررك يغرررخٕٖ اإلبخكاسيرررت ٔانخدذيرررذ ٔانخًيرررض فرررٗ  .1

 انخظًيى 

      

إحخٕاء انخظًيى عهٗ أفكاس خذيرذة ٔحذيثرت حخفرك يرع  .2

 حهك انًشحهت نًالبظ األطفال .

      

       إحخٕاء انخظًيى عهي ليى فُيت ٔخًانيت . .3

يمرررذو حظرررًيى انحفررراع فكرررشة خذيرررذة يماسَرررتً بخهرررك  .4

 انًخٕافش في انغٕق نٓزِ انًشحهت.
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 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ( 3ممحق  ) 
 استبيان لقياس آراء األميات

 

 / ةالسيد
.......................................................................................................................................................................... 

 تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،
 

 تقوم الباحثتان  
 ا.م.د/ شيرين رياض زكريا المنشاوي ا.م.د / والء زين العابدين المير            
 

 بإعداد استمارة لبحث بعنوان
ستحداث تصميمات لمالبس األطفال حديثي الوالدة تحقق الراحة والجوانب إ

 الوظيفية والجمالية
 

ىااى بصاادد  التعاارف عمااى آراء ساايادتكم  ماان خااالل إقتااراح بعااض التصااميمات لمالبااس 
والتاااااي تحقاااااق الراحاااااة والجواناااااب الوظيفياااااة  (بناااااات  –) أوالد  األطفاااااال حاااااديثي الاااااوالدة

التاي تتطماب عناياة طبياة مساتمرة  مشكمة منطقة ُسرة الطفالوالتي تتغمب عمي  والجمالية
ماان ِقباال األم وذلااك باادون المجااوء المااي خمااع مالبااس الطفاال بصاافو مسااتمرة  والتااي ينااتج 

 عنيا عدم الشعور بالراحة لكٍل من الطفل واألم .
 

وترجو الباحثتان معرفة  وجية نظر سيادتكم لإلستفادة منيا وذلك بإبداء الرأى بوضع 
ضافة ما ترونو من مالحظات  √عالمة )   ( فى الخانة التى تتفق مع رأيكم وا 

 

 وتفضلوا  بقبول  سيادتكم  فائق االحترام ،،،،،
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 استبيان لقياس آراء  األميات

 تنــــــٌد انتقْْــــــى و

 انتصًْى  )    (  انتصًْى  )      ( 

 يالئى

يالئًح 

إنَ حذ 

 يا

غْش 

 يالئى
 يالئى

يالئًح 

إنَ حذ 

 يا

غْش 

 يالئى

انخظًيى يالءو نًالبظ انطفم حذيث انرٕالدة  1

 بُج ( يٍ ُعًش يٕو إني إعبٕعيٍ . –) ٔنذ 

      

يخًيض انخظًيى بٕخٕد فكشة خذيرذة عرٍ برالٗ  2

باألعررٕاق ، حيررث يمررم انخظررًيًاث انًخررٕفشة 

حُٕع اإلَخاج نًالبرظ ْرزِ انًشحهرت ٔخاطرتً 

 يٍ عٍ يٕو إني إعبٕعيٍ .

      

يعررانح انخظررًيى فكررشة عررذو انشررعٕس بانشاحررت  3

 في اإلسحذاء نٕخٕد يُطمت انُغشة .

      

يحمرك حظرًيى انحفراع انشاحرت فري اإلسحررذاء  4

 نهًحاف ت عهي عاليت يُطمت عشة انطفم .

      

يٕفش انخظرًيى عُظرش انشاحرت انًطهٕبرّ فري  5

يالبظ األطفال حرذيثي انرٕالدة يرٍ عرٍ يرٕو 

 إني إعبٕعيٍ أثُاء إسحذاؤِ ٔخهعّ .

      

يالءيت غطاء انُغشة ٔطشيمرّ حثبيخٓرا نهحفراظ  6

 عهي عاليت يُطمت انُغشِ.  

      

ٔخررٕد إَغررداو برريٍ انخظررًيى ٔغطرراء انُغررشة  7

اندًررراني انُٓرررا ي يًرررا ال يررر ثشعهي انشررركم 

 نهًٕديم .

      

األنررررٕاٌ انًغررررخخذيت فررررٗ انخظررررًيى حعطررررٗ  8

إحغراط نهشرعٕس بانغررعادة ٔانشضرا ٔيُاعرربّ 

 بُج (. –نًالبظ انطفم حذيث انٕالدة ) ٔنذ 

      

انخظررًيى  يحمررك انشضررا انكايررم يررٍ انُاحيررت  9

انٕظيفيت انًطهٕبرت  نًالبرظ األطفرال حرذيثي 

 انٕالدة .

      

انخظررررًيى يحمررررك انمرررريى انفُيررررت  ٔاندًانيررررت  10

 انًطهٕبت نًالبظ األطفال حذيثي انٕالدة .  
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ( 4ممحق  ) 
 ( األساتذة المحكمين المتخصصين 3ممحق ) 

 انـــذسجــح انعهًْــــح اإلعـــــــــى

 ا.د / عادل جًال انذّن انينذاًٍ -1
خايعرت  –كهيت انخشبيرت نُٕعيرت  –أعخار انًالبظ ٔانُغيح 

 طُطا 

 ا.د /  نًْاء اتشاىْى عثذ انفتاح – 2
خايعرت  –كهيت انخشبيرت نُٕعيرت  –أعخار انًالبظ ٔانُغيح 

 طُطا

 ا.د /   سانْا يحًذ أحًذ حًٌده - 3
كهيرت  –لغى االلخظاد  انًُضنٗ  -أعخار انًالبظ ٔانُغيح 

 خايعت طُطا  –انخشبيت انُٕعيت 

 ا.د /  ىْاو ديشداش انغضانَ  – 4
خايعرت  –كهيت انخشبيرت نُٕعيرت  –أعخار انًالبظ ٔانُغيح 

 طُطا

 ا.د /   نشٌٍ حايذ عثذ انشؤًف – 5
 –كهيررت األلخظرراد انًُضنررٗ  –أعررخار  انًالبررظ ٔانُغرريح 

 خايعت انًُٕفيت .

 ا.د /  عال ٌّعف عثذ اناله  -6
 –كهيرررت االلخظررراد انًُضنرررٗ  –أعرررخار انًالبرررظ ٔانُغررريح 

 خايعت انًُٕفيت . 

 ا.د /  عٌاطف يحًذ تيْج  – 7
لغررررى اإللخظرررراد  –أعررررخار انًالبررررظ ٔانُغرررريح انًغرررراعذ 

 خايعت انضلاصيك –كهيت انخشبيت انُٕعيت  –انًُضنٗ 

 عًْش يحًذا.د /  صافْناص  – 8
لغررررى اإللخظرررراد  –أعررررخار انًالبررررظ ٔانُغرررريح انًغرررراعذ 

 خايعت انضلاصيك –كهيت انخشبيت انُٕعيت  –انًُضنٗ 

 ا.د /  سحاب يحًذ عهِ اعًاعْم – 9
لغررررى اإللخظرررراد  –أعررررخار انًالبررررظ ٔانُغرررريح انًغرررراعذ 

 خايعت انضلاصيك –كهيت انخشبيت انُٕعيت  –انًُضنٗ 

 اتشىْىا. د/ سحاب جًعح  – 10
لغررررى اإللخظرررراد  –اعررررخار انًالبررررظ ٔانُغرررريح انًغرررراعذ 

 خايعت انضلاصيك –كهيت انخشبيت انُٕعيت  –انًُضنٗ 

ا.د /  سشا عثاط يحًذ يتٌنِ  -11

 انجٌىشُ

كهيرت  –لغى اإللخظاد انًُضنري  –أعخار انُغيح ٔانًالبظ 

 خايعت انًُظٕسة . –انخشبيت انُٕعيت 

 ا.د /  ىذُ يحًذ عايِ غاصُ  -12
كهيررت  –أعررخار انًالبررظ ٔانُغرريح بمغررى انًالبررظ ٔانُغرريح 

 خايعت انًُٕفيت .  –االلخظاد انًُضنٗ 

 ا.و.د/ إّناط عادل انفٌاخشُ -13
 –كهيت انخشبيت انُٕعيت  –أعخار انًالبظ ٔانُغيح انًغاعذ

 خايعت كفش انشيخ .

 ا.د/ غادج عثذ انقادس عًش -14
 –كهيت انخشبيت انُٕعيت  –ر انًالبظ ٔانُغيح انًغاعذأعخا

 خايعت كفش انشيخ .

 أ. و.د / سحاب طو ششّذح – 15
لغررررى اإللخظرررراد  –أعررررخار انًالبررررظ ٔانُغرررريح انًغرررراعذ 

 خايعت االعكُذسيّ . –كهيت انخشبيت انُٕعيت  –انًُضنٗ 
 

 

 
 

 


