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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث 
( سنوات، دراسة 6-3طفال لمرحلة الطفولة )من يهدف البحث إلى تحديد مواصفات مالبس األ

خصائص الخيوط المضيئة المستخدمة في ماكينات التطريز اآللي واالستفادة من توظيفها في 

مالبس األطفال، قياس درجة قبول المتخصصين والمستهلكات للتصميمات المقترحة في زخرفة 

حة لمالبس األطفال المطرزة بالخيوط مالبس األطفال بالخيوط المضيئة، تنفيذ التصميمات المقتر

المضيئة التي حصلت على أعلى النتائج من قبل عينات البحث، واتبع البحث المنهج الوصفي مع 

( 51( من المتخصصين بتصميم األزياء، وعدد)11الدراسة التطبيقية، وتكونت عينة البحث بـعدد)

لزخرفية المقترحة، مع التطبيق من المستهلكات "األمهات" لمعرفة مدى تقبلهم للتصميمات ا

( استبانة لمعرفة آراء المخصصين والمستهلكات تجاه 2العملي، واشتملت األدوات على)

التصميمات المقترحة، وأظهرت نتائج البحث عن وجود خصائص متنوعة للخيوط المضيئة، 

ية، ودرجة وتتمثل في )أن الخيوط المضيئة لديها قدرة طاردة للماء وتحمل الضغوط الميكانيك

، والتعرض لألشعة فوق البنفسجية، وال توجد مشكلة في استخدام المالبس °160الحرارة إلى 

المضيئة، ألنها غير سامة ، وتتوهج في الظالم(، باإلضافة إلمكانية توظيف الخيوط المضيئة 

بأسلوب التطريز اآللي في مالبس األطفال بالتطبيق العملي، ووجود فروق بين التصميمات 

المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة في تحقيق)أسس التصميم، الجانب الجمالي، توظيف الخيوط 

ً آلراء المتخصصين والمستهلكات، وقد نالت أغلب التصميمات  المضيئة، بنود التقييم)ككل(( وفقا

المقترحة بالخيوط المضيئة درجة قبول عالية، ووجود عالقة ارتباطيه بين ترتيب المتخصصين 

لمستهلكات للتصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز اآللي إلثراء وا

الجانب الجمالي بمالبس األطفال، وذلك في ضوء محاور التقييم لكل منهم، وهي دالة إحصائيا عند 

(، وهي عالقة طردية أي أن هناك توافق بين التقييم من الناحية العلمية 0.05مستوي داللة )

، 7، 5، 16عملية، وبالتالي تم تنفيذ ثمان فساتين لألطفال )بنات( من التصميمات المقترحة، وهي)وال

(، وختم البحث بمجموعة من التوصيات؛ أهمها: االهتمام والتجديد والتحديث 20، 10، 11، 15، 9

يه من تميز في األساليب المختلفة لتطريز فساتين األطفال كالتطريز اآللي بالخيوط المضيئة لما تضف

وأصالة، تدعيم المقررات الدراسية بكلية التصاميم بنتائج البحث، إقامة مشروعات صغيرة تهدف 

 لالهتمام بتطوير مالبس األطفال من خالل التطريز اآللي بالخيوط المضيئة.
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  Introductionمقدمة 

 ً ً  إن االهتمام بمالبس األطفاال ال يعتبار شايئا مان األماور  هولكنا ثانوياا

االهتمااااام بمالبااااس األطفااااال وخطوطهااااا  الحيويااااة، لااااذلك أصااااب 

 ً ً  وتصميماتها مطلب هام وحيوي وعلما يتم من خاللاه إشابا   مدروسا

احتياجاااات الطفااال وفقاااا لمتطلباااات كااال مرحلاااة، ومااان الخصاااائص 

الواجب مراعاتها عند اختيار مالبس األطفال زخرفة المالباس حياث 

 إن إدخااال وسااائل الزخرفااة فااي مالبااس األطفااال يخلااق اثاار جمياال

 (1، 2016وجذابا.)الجوهري، 

 تعتبر دراسة مرحلة الطفولة واالهتمام بها من أهم المعاايير التايكما 

يقاااس بهااا تقاادم المجتمااع ورقيااة إذ أن االهتمااام بالطفولااة فااي الواقااع 

اهتمام بمستقبل أالمه كلها، فالطفل يتأثر تأثير كبير بكل ماا يحايب باه 

االهتماام بتطاوير األقمشاة  لاذلك يجاب ه،ومن أهم ما يتاأثر باه مالبسا

والمالبااس لتتناسااب مااع األغااراض الوظيفيااة والجماليااة وتااتألم مااع 

 (2، 2012محمد،  و)السيد  .طبيعة الطفل

تمتد مرحلة الطفولة المبكرة من نهاية مرحلة الحبو وبداية المشي و

إلى ما قبل دخول المدرسة االبتدائية أي من بداية السنة الثانية  إلى 

ادسة وتسمى تربويا ما قبل المدرسة، وتتميز باستمرار السنة الس

 وزيادة الميل إلى النشاط الحركي والعضلي، النمو بسرعة،

واالتزان الفسيولوجي، واالستقاللية، ويحتاج الطفل فيها إلاى مالباس 

تسم  له بالحركة والقفز بحرية ولها مالم  هامة، ويتمكن الطفل في 

أللوان، ويميز بين األمام والخلاف، كماا هذه المرحلة من التمييز بين ا

يميز بين مالباس اإلنااو والاذكور، ويفضال الطفال المالباس الالمعاة 

 ذات الملمس الناعم والفضفاضة المريحة له أثناء جلوسه 

منذ أوائال القارن العشارين والعاالم ، و(65، 2009ولعبة. )الشافعي، 

ات المتخصصاة يشهد طفرة تكنولوجية هائلة في مجاال إنتااج الماكينا

لكافة مراحل اإلنتاج وبدخول الحاسبات اآللياة فاي هاذا المجاال اتساع 

نطاق التطور التكنولاوجي واتجاه تفكيار رجاال الصاناعة والشاركات 

إلنتاااج وتصاانيع ماكينااات متخصصااة فااي التطريااز اآللااي وتطبيااق 

أحدو آليات التشغيل والانظم الحديثاة المتطاورة.) موساى وآخارون ، 

2008 ،140) 

يعتباار التطريااز اآللااي زخرفااة لألقمشااة بخيااوط مختلفااة األلااوان ا كماا

وذلاك  ،باستخدام ماكيناات التطرياز المبرمجاة التاي تعمال باالكمبيوتر

وإكسابها  لما له من أهمية في مجال المالبس كأحد الوسائل لزخرفتها

 (455، 2012محمد،  ومظهرا جماليا.) السيد 

اسية المؤثرة على جودة وخيوط التطريز اآللي من الخامات األس

لذا فاالختيار السليم لها تعد خطوة هامة ، وكفاءة المنتجات المطرزة

جدا تتطلب وضع خصائصه األدائية والمتطلبات الوظيفية للقطع 

المطرزة، لما لها من تأثير مباشر وفعال على قوة تحمل وجمال 

وتصنع خيوط التطريز من نفس ، (17، 2013النسيج. )عبدهللا، 
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تصنيع غزل األقمشة المنسوجة تصنيع خامات المستخدمة في ال

والتريكو، ويمكن تقسيم األلياف التي يصنع منها خيوط التطريز إلى 

ألياف طبيعية وألياف صناعية وخيوط معدنية وخيوط ذات تأثير 

خاصة الخيب المضي، ويتميز بألوان تعكس تأثير خاص عندما 

واعها في الظالم، تتعرض لضوء الشمس كما يتوهج بعض أن

ساعة ليال بعد تعرضه  12ويصدر هذا الخيب ضوء مستمر لمدة 

دقيقة. )ماضي  15، 12وامتصاصه لضوء لمدة تتراوح مابين 

 (153، 155، 2005وآخرون، 

فالخيوط المضيئة تضئ في الليل من تلقاء نفسها أو الظالم، وتتكون 

مكن دمج من مواد مضيئة أو تبعث الضوء عن طريق تغطيتها، وي

المركب المضي في خيوط الغزل وألياف النسيج، وتصنع هذه 

الخيوط من األلياف الزجاجية، ألياف راتنجية، وألياف 

 (Huang, C., 2005,1)النايلون.

مما سبق يتض  لنا أهمية الخيوط على جودة المنتجات المطرزة 

باستخدام ماكينات التطريز اآللي وتحقيق المعاصرة في مالبس 

ال من خالل استخدام الخيوط المضيئة إلثراء مالبس األطفال األطف

لتفي باحتياجات ومتطلبات العصر الحديث، وتشكل المالبس جزاء 

هاما في حياة الطفل فإن توظيف القيمة الفنية والجمالية للتطريز 

اآللي بالخيوط المضيئة تساهم في إبراز جمال مالبس األطفال في 

 ( سنوات.6-3مرحلة )

 :Statement of the problemالبحث  مشكلة

 تلخصت مشكلة البحث في التساؤالت التالية:

-3ما مواصفات مالبس األطفال بمرحلة الطفولة المبكرة )من  .1

  ( سنوات؟6

ما خصائص الخيوط المضيئة المستخدمة في ماكينات التطريز  .2

 ( سنوات؟6-3اآللي المناسبة لمالبس األطفال )من 

 خيوط المضيئة بأسلوب التطريز اآللي فيما إمكانية توظيف ال

 مالبس األطفال؟

ما درجة قبول المتخصصين في للتصميمات المقترحة في  .3

زخرفة مالبس األطفال بالخيوط المضيئة لمرحلة الطفولة )من 

 ( سنوات؟  3-6

ما درجة قبول المستهلكات "األمهات" في التصميمات المقترحة  .4

المضيئة لمرحلة الطفولة في زخرفة مالبس األطفال بالخيوط 

 ( سنوات؟  6-3)من 

ما إمكانية تنفيذ التصميمات المقترحة لمالبس األطفال المطرزة  .5

بالخيوط المضيئة والتي حصلت على أعلى النتائج من قبل 

 عينات البحث؟

 :Research Objectivesأهداف البحث 

( 6-3تحديد مواصفات مالبس األطفال لمرحلة الطفولة )من  .1

 سنوات. 

دراسة خصائص الخيوط المضيئة المستخدمة في ماكينات  .2

-3التطريز اآللي المناسبة لمالبس األطفال لمرحلة الطفولة )من 

 .( سنوات6
االستفادة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز اآللي  .3

 في مالبس األطفال.

قياس درجة قبول المتخصصين للتصميمات المقترحة في زخرفة  .4

( 6-3ل بالخيوط المضيئة لمرحلة الطفولة )من مالبس األطفا

 سنوات.  

قياس درجة قبول المستهلكات "األمهات" للتصميمات المقترحة  .5

في زخرفة مالبس األطفال بالخيوط المضيئة لمرحلة الطفولة 

 ( سنوات.6-3)من 
تنفيذ التصميمات المقترحة لمالبس األطفال المطرزة بالخيوط  .6

 .على النتائج من قبل عينات البحثالمضيئة والتي حصلت على أ

 : Research Significanceأهمية البحث 

 

إلقاء الضوء على خامات جديدة في مجال تصميم وتطريز  .1

 مالبس األطفال. 

إثراء مجال تصميم وتطريز مالبس األطفال بطريقة مستحدثة  .2

 تعتمد على التطريز اآللي. 

مالبس  محاولة تقديم دراسة حديثة بمجال تصميم وتطريز .3

 األطفال. 

المساهمة في فت  مجاالت عمل للفتيات السعوديات بالمشروعات  .4

 الصغيرة والمتوسطة. 

 :Terminologyمصطلحات البحث 

 : Illuminated threadsالمضيئة الخيوط  -1

خيوط تتميز بألوان خاصة تعكس تأثير خاص عندما يتعرض  هي

تستخدم في لضوء الشمس كما يتوهج بعض أنواعها في الظالم 

تطريز المالبس االستعراضية وبعض مالبس األطفال.)ماضي 

  (2005وآخرون، 

خيوط تضيف على مالبس األطفال إطاللة هي  والخيوط المضيئة

ضئ في الظالم، وكلما كانت المساحة المطرزة وت توهجت ،مميزة

أكبر كلما زادت المساحة المضيئة في الملبس، وتستخدم الخيوط 

 ة مالبس األطفال بأسلوب التطريز اآللي.المضيئة لزخرف

  Automated Embroidery :لتطريز اآلليا -2
زخرفة القماش بخيوط متعددة األلوان واألنوا ، وبتأثيرات هو 

، 2009، عليحديثة للغرز باستخدام ماكينات التطريز المبرمجة.)

83) 

التطريز  آالتزخرفة القماش بواسطة هو  والتطريز اآللي

والتي تقوم بتنفيذ العديد من التصميمات المطرزة على  المتخصصة

 مالبس األطفال بالخيوط المضيئة المختلفة األلوان.

  :Aesthetic Side الجانب الجمالي -3

 المجال الذي يتعامل مع وصف الظواهر الفنية الجمالية وتفسيرها هو

 .(Porteousa ,J., 1996) 
جمالية الكامنة لفن هو مجموعة الخصائص ال الجانب الجماليو

 التطريز اآللي على مالبس األطفال باستخدام الخيوط المضيئة.

  :Children's clothes مالبس األطفال -4

عام سواء  12الطفل على جسمه من عمر يوم حتى  يرتديهما  هي

و  يعبد العاطكانت خارجية أو داخلية بهدف الحماية والتزيين.)

 (420، 2012 حمودة،

تصميم مبتكر في خطوطه وألوانه وخاماته ي ه فالومالبس األط

وأسلوب تطريزه وهو العملية الكامنة لتخطيب مالبس أطفال للمرحلة 

( سنوات عن طريق التطريز اآللي باستخدام الخيوط 6-3العمرية )

 المضيئة بزخارف معاصرة وبشكل فني وعملي.

 :Research Hypothesisفروض البحث 
 

ميمات المقترحااة ماان توظيااف الخيااوط وجااد فااروق بااين التصاات -1

المضيئة بأسلوب التطريز اآللي إلثراء الجانب الجماالي لمالباس 

، الجانااب الجمااالي، أسااس التصااميممحور) األطفااال فااي تحقيااق

وفقااا آلراء  توظيااف الخيااوط المضاايئة، جوانااب التقياايم "ككاال"(

 المتخصصين.

 وجااد فااروق بااين التصااميمات المقترحااة ماان توظيااف الخيااوطت -2

المضيئة بأسلوب التطريز اآللي إلثراء الجانب الجماالي لمالباس 

 بنود التقييم "ككل" وفقاً آلراء المستهلكات. األطفال في تحقيق

توجاااد عالقاااة ارتباطياااه باااين ترتياااب المتخصصاااين وترتياااب " -3

المستهلكات للتصميمات المقترحة من توظياف الخياوط المضايئة 

 نب الجمالي بمالبس األطفال.بأسلوب التطريز اآللي إلثراء الجا

 منهج البحث وإجراءاته :

 

 :Methodologyأ( منهج البحث 

اتبع البحث المنهج الوصفي مع الدراسة التطبيقية الستطال  آراء كل 



Hind Arbaeen 39 

 

International Design Journal, Volume 12, Issue 1, (January 2022) 

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

بتوظياف  من المتخصصين والمستهلكات في فساتين األطفال )بناات(
فياذ الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز اآللي، مع التطبيق من خالل تن

ثماني تصميمات من فساتين األطفال التي حصلت على أعلاى ترتياب 
 من قبل المتخصصين والمستهلكات. 

 :Proceduresب( إجراءات البحث 

 تكونت عينة البحث من: :Sample عينة البحث -1

 المشاااركين ةاألساااتذ“بهاام  ويقصااد (11) موعاادده المتخصصييي : -أ

 .زياء"مجال تصميم األب والمساعدين المتخصصين

( ويقصااد بهاام أمهااات األطفااال فااي 51) وعااددهم المسييتكلكات:  -ب

  .)مرحلة الطفولة المبكرة(

  Research Tools :أدوات البحث -2

لتحديد درجة تقبل المتخصصين في مجال تصميم األزياء  استبانة

 .لتصميمات المقترحةل

لتحديااااد درجااااة تقباااال المسااااتهلكات )أمهااااات األطفااااال(  اسااااتبانة -أ

 المقترحة.لتصميمات ل

 صدق وثبات أدوات البحث:

 

 صدق استبانة "المتخصصي " وثباتكا. -أ
 المحكمي : قصد -

يقصد به قادرة االساتبانة علاى قيااس ماا وضاع لقياساه، وللتحقاق مان 
صاادق محتااوى االسااتبانة تاام عرضااها فااي صااورتها المبدئيااة علااى 

 التدريس فيمجموعة من األساتذة المحكمين من السادة أعضاء هيئة 
قسم تصميم األزياء بكلية التصاميم )جامعة القصيم( ، وبلغ عددهم 

( ، وذلك للحكم على مدى مناسبة كل عبارة للمحور الخاص به، 11)

وكذلك صياغة العبارات وتحديد وإضافة أي عبارات مقترحة، وقد 

تم التعديل بناء على آراء المحكمين كالتالي : إضافة بعض العبارات 

لشكل العام لالستبانة، وبذلك أصبحت االستبانة في الجديدة، تعديل ا

 صورتها النهائية جاهزة لتطبيق. 

 صدق االتساق الداخلي:  -
تم حسااب الصادق باساتخدام االتسااق الاداخلي وذلاك بحسااب معامال 
ارتبااااط بيرساااون باااين الدرجاااة الكلياااة لكااال محاااور والدرجاااة الكلياااة 

  .لالستبيان
ن درجة كل محور ودرجة قيم معامالت االرتباط بي (1)جدول 

 ستبياناال

 االرتباط المحور

 0,876** أسس التصميم

 0,827**  الجانب الجمالي

 0,853** توظيف الخيوط المضيئة
 

( أن معاامالت االرتبااط كلهاا دالاة عناد مساتوي 1يتض  من جادول )
( القترابها من الواحد الصحي ، ومن ثم يمكن القاول أن هنااك 0.01)

بااين المحاااور المكونااة لهااذا االسااتبيان، كمااا انااه يقاايس اتساااق داخليااا 
بالفعاال مااا وضااع لقياسااه، ممااا ياادل علااي صاادق وتجااانس محاااور 

 االستبيان.

 االستبانة:ثبات  -
دقة االختبار فاي القيااس والمالحظاة، وعادم  reliabilityيقصد بالثبات  

شاير تناقضه مع نفسه، وهو النسبة بين تباين الدرجة علاي المقيااس التاي ت
إلي األداء الفعلي للمفحوص، وتام حسااب الثباات عان طرياق معامال ألفاا 

 Alpha Cronbachكرونباخ 
 (: قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان2جدول )

 معامل ألفا المحور

 0,846** أسس التصميم

 0,837** الجانب الجمالي

 0.843**  توظيف الخيوط المضيئة

 0.842** ثبات االستبيان )ككل(

 

( أن جميع قيم معامالت الثبات، دالة عند 2تض  من جدول )ي

 مما يدل علي ثبات االستبيان. 0.01مستوي 
 

  صدق استبانة المستكلكات وثباتكا: -ب
 صدق االستبانة: تم االستعانة بكل من:

 محتوي االستبيان: صدق المحكمي : قصد -

 لتحقق منويقصد به قدرة االستبيان علي قياس ما وضع لقياسه. ول
  صدق محتوي االستبيان تم عرضه في صورته المبدئية علي

 إلبداءمجموعة من المحكمين من أساتذة المالبس والنسيج، وذلك 

 الرأي في محتواه ومدي توافر النقاط التالية:

صياغة العبارات ومدي صالحيتها للحكم علي مالبس األطفال 

إلثراء  تطريز اآلليمن توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب ال المقترحة

 الجانب الجمالي لمالبس األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة. 
 

 االتساق الداخلي: قصد -
تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل 

 .االرتباط بيرسون بين درجة كل عبارة، والدرجة الكلية لالستبيان
 

ة كل عبارة ودرجة قيم معامالت االرتباط بين درج (3جدول ) 

 االستبيان

 االرتباط العبارة

يتناسب التصميم المقترح مع األطفال في المرحلة 

 ( سنوات.6-3العمرية )
**0,843 

 0,835** يتصف التصميم بالتميز.

 0.841** يؤكد التصميم القيمة الجمالية للخيوط المضيئة.

 0.844** يتسم التصميم بالتناسق في توزيع األلوان.

 0,843** ماشى ألوان التصميم مع ذوقي الشخصي.تت

تتوافق ألوان التصميم مع اتجاهات الموضة الحديثة 

 ألزياء األطفال.
**0,831 

تتماشى الخامة المستخدمة مع اتجاهات الموضة 

 الحديثة ألزياء األطفال.
**0,840 

تتالءم الخامة المستخدمة في التصميم مع المرحلة 

 .( سنوات6-3العمرية )
**0,841 

تتوافق الخامات المستخدمة في التصميم مع 

 اتجاهات الموضة الحديثة ألزياء األطفال.
**0,847 

 0,832** يلبى التصميم جزء من احتياجات طفلي الملبسيه.

 0,843** يتميز التصميم بالفردية.

 0,852** يصل  التصميم ألن يكون منتجاً يمكن تسويقه.

صميم عند توفره في أحرص على شراء هذا الت

 األسواق.
**0.862 

 

يكشف الجدول السابق أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوي 

( القترابها من الواحد الصحي ، ومن ثم يمكن القول أن هناك 0.01)

اتساق داخليا بين العبارات المكونة لهذا االستبيان، كما انه يقيس 

ق وتجانس محاور بالفعل ما وضع لقياسه، مما يدل علي صد

 االستبيان.

 االستبانة: تثبا -
دقة االختبار في القياس والمالحظة،  reliabilityيقصد بالثبات 

وعدم تناقضه مع نفسه، وهو النسبة بين تباين الدرجة علي المقياس 

التي تشير إلي األداء الفعلي للمفحوص، وتم حساب الثبات عن 

 ، وطريقة التجزئةAlpha Cronbachطريق معامل ألفا كرونباخ 
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 قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان  (4جدول )

 التجزئة النصفية معامل ألفا 

ثبات االستبيان 

 ككل
**0.847 **0,842- **0,912 

 0.847تم حساب ثبات االستبيان بمعامل ارتباط ألفا فكانت قيمته 

، كما تم حساب التجزئة 0.01وهي قيمة ذات داللة عند مستوي 

 . 0.912 -0.842صفية وكانت قيمته الن

مما يشير إلي أن االستبيان  0.01وهي قيمة ذات داللة عند مستوي 

 يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

  معامل اتفاق السادة المحكمي  على بنود تحكيم استبانة

قياس آراء المتخصصي  والمستكلكات في التصميمات 

 المقترحة:
على بنود تحكيم استبانة آراء تم حساب معامل اتفاق المحكمين 

المتخصصين والمستهلكات في التصميمات المقترحة البالغ عددها 

 ( تصميم الختيار أفضل التصميمات .20)

( 11استخدمت الباحثة طريقة اتفاق المتخصصين البالغ عددهم )وقد 

حساب ثبات المالحظين لتحديد بنود التحكيم التي يتم تنفيذها  في

 .منهم مالحظاته مستقال عن األخر بشرط أن يسجل كل

وتم تحديد عدد مرات االتفاق بي  المالحظي  باستخدام معادلة 

Cooper: 

)عدد مرات االتفاق/ )عدد مرات االتفاق+ عدد  نسبة االتفاق= 

 .100× مرات عدم االتفاق((

%(، وهي 100%، 81.81وكانت نسبة االتفاق تراوحت بين ) 

 نسب اتفاق مقبولة. 

ات المقترحة لفساتي  األطفال المطرزة بالخيوط التصميم

 المضيئة باستخدام التطريز اآللي.
 

قاماات الدارسااة بإعااداد مجموعااة مقترحااة ماان التصااميمات لفساااتين 

-3األطفال المطرزة بالخيوط المضيئة والتطريز اآللي )بناات( مان )

( تصاميم باساتخدام 20( سنوات، التي تصل  للمناسبات، وعاددهم )6

 الفوتوشوب. برنامج

وقااد راعاات الدارسااة عنااد إعااداد هااذه التصااميمات أن تتماشااى مااع 

 الغرض الوظيفي الذي أعدت من أجله.

مبادئ وأساس تصاميم مالباس األطفاال حياث  ةوأيضا اهتمت بمراعا

تشكل المالبس جزءاً هاماً في حياة الطفال وقاد يكاون توظياف القيماة 

خيوط المضايئة يساهم فاي الفنية والجمالية ألسلوب التطريز اآللاي باال

إنتاج قطعة ملبسيه متميازة لمراحال نماو الطفال المختلفاة وتعبار عان 

 الخلفية الثقافية لمجتمعنا العربي واإلسالمي. 

وقد قامت الباحثة بعرض التصميمات المقترحة لفساتين األطفال  -

   المطرزة بالخيوط المضيئة باستخدام التطريز اآللي، كالتالي:

 لمقترحة لفساتي  األطفال المطرزة بالخيوط المضيئة باستخدام التطريز اآللي.التصميمات ا

صالت

 ميم األول الزخرفي والنهائي

التص

التصميم الثالث   والنهائيميم الثاني الزخرفي 

 الزخرفي

 والنهائي

الرابع  التصميم 

 الزخرفي والنهائي

التصميم الخامس  

 الزخرفي والنهائي

 
الزخرفي  سالساد التصميم

 النهائيو

 
الزخرفي  السابع التصميم

 النهائيو
 الثامن التصميم 

 النهائيوالزخرفي 

 التاسع التصميم 

 النهائيوالزخرفي 
 العاشر التصميم 

 النهائيوالزخرفي 

 
الزخرفي  الحادي عشر التصميم

 النهائيو

 
الزخرفي  الثاني عشر التصميم

 النهائيو
عشر  الثالتصميم الث 

 زخرفي والنهائيال
عشر  الرابعالتصميم  

 الزخرفي والنهائي
عشر  الخامس التصميم 

 الزخرفي والنهائي
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عشر الزخرفي  السادس التصميم

 والنهائي

 

 
عشر الزخرفي  السابع التصميم

 والنهائي

 

عشر  الثامن التصميم 

 الزخرفي والنهائي

 

عشر  التاسع التصميم 

 الزخرفي والنهائي

 

 
عشرين يم الالتصم

 الزخرفي والنهائي

 :Research Results نتائج البحث

 

تتناول الدراسة اإلجابة على تساؤالت البحث وعرض التصميمات 

ً نتائج  الزخرفية المقترحة والمنفذة بخطة عامة ، وتضمن أيضا

إجراء المعامالت اإلحصائية للبيانات الناتجة من واقع تجربة 

ى النتائج التالية من خالل اإلجابة على البحث، وقد أمكن التوصل إل

 تساؤالت البحث:

التساؤل األول: ما مواصفات مالبس األطفال بمرحلة الطفولة 

 ( سنوات؟6-3المبكرة )م  
 

 

تمت اإلجابة على هذا التساؤل حيث تم تناول مواصفات مالبس 

األطفال في هذه المرحلة للتعرف على أهم الخصائص التي يجب أن 

مالبس األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ومن تتوفر في 

أهمها)نو  األقمشة المالئمة لصنع المالبس التصميمات المالئمة، 

نوعية المالبس، عدد القطع، وخواص األقمشة التي تصنع  منها 

مالبس األطفال، على أن يراعى ذوق الطفل وتفضيله الشخصي ، 

على صور  وعاده ما يفضل األطفال التصميمات التي تحتوي

الحيوانات واألطفال ، كما تالئمهم  تصاميم الزهور الصغيرة 

والمقلمات على أن تكون دقيقة صغيرة الحجم، أيضا البد من توفير 

الملبس المالئم لهم وفقاً لمستوى األسرة المادية، على أن يتوافر فيه 

عنصر األناقة والجمال سواء من حيث اللون أو التصميم أو الزينة 

تعد من األمور المحببة لدى األطفال وأوضحت الدراسة مدى التي 

 ارتباط مالبس األطفال بالزخرفة والتطريز(.

ما خصائص الخيوط المضيئة المستخدمة في  التساؤل الثاني:

لمرحلة  ماكينات التطريز اآللي المناسبة لمالبس األطفال

 ؟( سنوات6-3الطفولة المبكرة م  )
اؤل حيث تم تناول مواصفات الخيوط تمت اإلجابة على هذا التس

المضيئة المستخدمة في التطريز اآللي من خالل التعرف على )إن 

الخيوط المضيئة لديها قدرة طاردة للماء ويمكنها تحمل الضغوط 

تتوهج الخيوط المضيئة وتعطي ضوء أخضر فات ، من  ،الميكانيكية

لمجمعة خيوط التطريز ذات اإلضاءة ا ،متر في الظالم 20مسافة 

يمكن أن تصب   ،يمكن أن تتوهج أيضا تحت األشعة فوق البنفسجية

 ،الخيوط المضيئة ذات التوهج في الظالم اتجاها جديدا في الخياطة

تتمتع الخيوط المضيئة بنفس خصائص خيوط البوليستر العادية، مما 

درجة  160يعني تحملها درجة حرارة البوليستر التي تصل إلى 

ساعة من التعرض  1000خيوط المضيئة نحو تتحمل ال ،مئوية

لألشعة فوق البنفسجية، فبالتالي هذه الخاصية من االستقرار عند 

ال توجد مشكلة  ،التعرض لألشعة فوق البنفسجية خاصية ممتازة جداً 

 حيث أنها - في استخدام المالبس المضيئة

تتمتع الخيوط المضيئة بتأثير  ،غير سامة وليست خطرة على البشر

ضاءة يدوم إلى األبد ، حيث يتم وضع الصبغات المضيئة في إ

لذلك ليست هناك مشكلة في تقشير  ؛الخيوط وليس فقب على السط 

 األلوان أو في زوالها.

ما إمكانية توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب  التساؤل الثالث:

 التطريز اآللي في مالبس األطفال؟
 

التطبيقات العملية، فمن تمت اإلجابة على هذا التساؤل من خالل 

خالل دراسة الجوانب الفنية والجمالية لكالً من الخيوط المضيئة 

والتطريز اآللي، ودراسة مالبس األطفال ومواصفاتها وخصائصها، 

تم تقديم مقترحات تصميمية زخرفية من الزخارف النباتية ومن ثم 

 ( مقترح تصميمي لفساتين األطفال. 20توظيفها في عدد )

احب كل تصميم )نو  الوحدة المستخدمة في التصميم وقد ص

الزخرفي، أنوا  غرز التطريز اآللي المستخدمة، خطة ألوان 

التصميم، الخامات المستخدمة في التصميم )األقمشة الخيوط 

 ،المكمالت( االستخدام والمقاس المقترح، تحليل التصميم البنائي(.

في رسم التصميمات  وقد تم االستعانة ببرنامج ادوب اليستريتور

الزخرفية والتصميمات البنائية للمقترحات التصميمية وبرنامج أدوب 

 فوتوشوب في تلوين المقترحات التصميمية. 

ما درجة قبول المتخصصي  لتصميمات  التساؤل الرابع:

لمرحلة  المقترحة لزخرفة مالبس األطفال بالخيوط المضيئة

 ؟( سنوات6-3الطفولة المبكرة م  )
 

ك الختيار أفضل التصميمات التي حصلت على أعلى متوسب وذل

لترتيب طبقا التفاق أراء عينة البحث لتنفيذها وتطبيقها علمياً لتصب  

نماذج واقعية تصل  لطرحها في األسواق المحلية، وللتحقق من هذا 

التساؤل تم حساب تحليل التباين لمتوسب درجات التصميمات 

لمطرزة بالخيوط المضيئة والتطريز العشرين من فساتين األطفال ا

، في تحقيق ت( سنوا6-3اآللي التي تصل  لألطفال )بنات( من )

 ً  لما يأتي: محور )أسس التصميم( وفقا

 محور أسس التصميم: -
لتحقق من صحة هذا التساؤل تم: حساب متوسطات تقييمات 

المتخصصين للتصميمات المقترحة على مؤشرات محور أسس 

 التصميم .

حقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسب تقييم وللت

التصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز 

اآللي في إلثراء الجانب الجمالي لمالبس األطفال تحقيق أسس 

 :يوض  ذلك التاليجدول الالتصميم وفقا آلراء المتخصصين و

 بأسلوب التطريز اآللي  التصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة تحليل التباين لمتوسب تقييم  (5)جدول

 في تحقيق أسس  التصميم وفقا آلراءالمتخصصين

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

 35,029 19 665,560 بي  المجموعات
36,680 

 

0,000 

 
 0,955 80 76,400 داخل المجموعات

  99 471,960 الكلي
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( وهااي 36.680( إلااي أن قيمااة )ف( كاناات )5تشااير نتااائج جاادول )

التصااميمات قيمااة دالااة إحصااائيا، ممااا ياادل علااي وجااود فااروق بااين 

إلثراء المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز اآللي 

فااي تحقيااق أسااس التصااميم وفقااا  الجانااب الجمااالي لمالبااس األطفااال

 .آلراء المتخصصين

التصميمات والجدول التالي يوض  المتوسطات ومعامل جودة 

إلثراء المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز اآللي 

 التصميم وفقافي تحقيق أسس  الجانب الجمالي لمالبس األطفال

 .آلراء المتخصصين

 ل الجودة لتقييم المتخصصين للتصميمات المقترحة من توظيف (: المتوسطات ومعام6جدول )

 الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز اآللي في تحقيق أسس التصميم

 ترتيب التصميمات معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط التصميمات

 9 81.82 1.22 27,00 1التصميم 

 13 75.76 0.00 25,00 2التصميم 

 12 77,58 1,34 25,60 3التصميم 

 13 75,76 0,00 25,00 4التصميم 

 2 95,15 0,89 31,40 5التصميم 

 14 75,15 0,45 24,80 6التصميم 

 3 93,94 0,71 31,00 7التصميم 

 18 72,73 1,22 24,00 8التصميم 

 4 93,33 1,10 30,80 9التصميم 

 7 84,24 0,84 27,80 10التصميم 

 6 85,45 0,45 28,20 11التصميم 

 17 73,33 1,30 24,20 12التصميم 

 11 78,79 1,41 26,00 13التصميم 

 16 73,94 0,89 24,40 14التصميم 

 5 89,70 1,34 29,60 15التصميم 

 1 96,97 1,00 32.00 16التصميم 

 13 75,76 0,00 25,00 17التصميم 

 15 74,55 0,89 24,60 18التصميم 

 10 80,61 1,52 26,60 19التصميم 

 8 83,03 0,55 27,40 20التصميم 

 
 (: معامل الجودة لتقييم المتخصصين للتصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة1الشكل)

 بأسلوب التطريز اآللي في تحقيق أسس التصميم
أفضل التصميمات  ( يتضح أن:1( والشكل )6الجدول ) من

اآللي إلثراء  المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز
الجانب الجمالي لمالبس األطفال في تحقيق أسس التصميم هي 

وأقل ، (20، 10، 11، 15، 9 ،7، 5، 16)التصميم: رقم 
التصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز 

 (.8اآللي في تحقيق أسس التصميم هي )التصميم: رقم 
 

                                                  محور الجانب الجمالي: -

لتحقق من صحة هذا التساؤل تم  حساب متوسب تقيايم المتخصصاين 
توظياف الخياوط المضايئة بأسالوب التطرياز للتصميمات المنفاذة مان 

فااي تحقيااق وذلااك  إلثااراء الجانااب الجمااالي لمالبااس األطفااالاآللااي 
 .على مؤشرات محور الجانب الجماليالجانب الجمالي 

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسب تقييم 
التصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز 
اآللي إلثراء الجانب الجمالي لمالبس األطفال في تحقيق الجانب 

 .الجمالي وفقا آلراء المتخصصين
 ترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوبتحليل التباين لمتوسب تقييم التصميمات المق(: 7)جدول 

 التطريز اآللي في تحقيق الجانب الجمالي وفقا آلراء المتخصصين 

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

 46,665 19 886,466 بي  المجموعات

28,940 
0,000 

 
 1,613 160 258,000 داخل المجموعات

  179 1144,644 يالكل
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 (: المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين للتصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة8جدول )

 بأسلوب التطريز اآللي في تحقيق الجانب الجمالي 

 ترتيب التصميمات معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط التصميمات

 8 83,16 1,59 27,44 1التصميم 

 13 77,44 1,51 25,56 2التصميم 

 11 78,45 1,45 25,89 3التصميم 

 12 77,78 1,41 25,67 4التصميم 

 2 92,93 0,50 30,67 5التصميم 

 14 77,10 1,59 25,44 6التصميم 

 2 92,93 0,50 30,67 7التصميم 

 18 75,76 1,58 25,00 8التصميم 

 3 89,23 0,73 29,44 9التصميم 

 6 86,20 1,51 28,44 10التصميم 

 5 88,22 0,60 29,11 11التصميم 

 17 76,09 1,54 25,11 12التصميم 

 10 79,12 1,36 26,11 13التصميم 

 16 76,43 1,39 25,22 14التصميم 

 4 88,55 0,44 29,22 15التصميم 

 1 98,99 0,50 32,67 16التصميم 

 12 77,78 1,41 25,67 17التصميم 

 15 76,77 1,32 25,33 18التصميم 

 9 80,47 1,59 26,56 19التصميم 

 7 83,84 1,32 27,67 20التصميم 
 

 

 
بأسلوب التطريز اآللي في تحقيق (: معامل الجودة لتقييم المتخصصين للتصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة 2الشكل )

 الجانب الجمالي
( وهي 28.940( إلي أن قيمة )ف( كانت )7تشير نتائج جدول )

التصميمات قيمة دالة إحصائيا، مما يدل علي وجود فروق بين 

إلثراء  المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز اآللي

في تحقيق الجانب الجمالي وفقا  الجانب الجمالي لمالبس األطفال

 . آلراء المتخصصين

 التصميماتوالجدول التالي يوض  المتوسطات ومعامل جودة 

إلثراء المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز اآللي 

في تحقيق الجانب الجمالي وفقا الجانب الجمالي لمالبس األطفال 

 .آلراء المتخصصين

لتصميمات أفضل ا ( يتضح أن:2( والشكل )8م  الجدول )

، 16: رقم التصميمهي )المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة في 

المقترحة من  وأقل التصميمات، (20، 10، 11 ،15، 9، 7، 5

إلثراء مالبس توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز اآللي 

 (.8في تحقيق الجانب الجمالي هي )التصميم: رقم  األطفال
 

 محور توظيف الخيوط المضيئة: -
 للتحقق من صحة هذا التساؤل تم: 

ة من حساب متوسب تقييمات المتخصصين للتصميمات المقترح

توظيف الخيوط  على مؤشرات محورتوظيف الخيوط المضيئة 

 . المضيئة

تصميمات المقترحة من التقييم تم حساب تحليل التباين لمتوسب ثم 

إلثراء الجانب توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز اآللي 

في تحقيق توظيف الخيوط المضيئة وفقا الجمالي لمالبس األطفال 

 .آلراء المتخصصين

 تحليل التباين لمتوسب تقييم التصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب(: 9)جدول 

 التطريز اآللي في تحقيق توظيف الخيوط المضيئة وفقا آلراء المتخصصين 

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

 36,976 19 702,536 بي  المجموعات

 1,724 120 206,857 داخل المجموعات 0.000 21,450

  139 909,393 الكلي
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 المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين للتصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة(: 10)جدول 

 بأسلوب التطريز اآللي في تحقيق توظيف الخيوط المضيئة 

 ترتيب التصميمات معامل الجودة ياالنحراف المعيار المتوسط التصميمات

 8 83,98 1,70 27,71 1التصميم 

 13 77,06 1,62 25,43 2التصميم 

 10 81,82 2,00 27,00 3التصميم 

 12 78,79 2,08 26,00 4التصميم 

 2 49,81 0,76 31,29 5التصميم 

 14 76,62 1,25 25,29 6التصميم 

 3 92,21 0,53 30,43 7التصميم 

 18 74,89 0,49 24,71 8التصميم 

 4 90,91 1,00 30,00 9التصميم 

 6 86,58 1,13 28,57 10التصميم 

 5 88,31 0,38 29,14 11التصميم 

 17 75,32 0,38 24,86 12التصميم 

 9 83,55 1,90 27,57 13التصميم 

 16 75,76 0,58 25.00 14التصميم 

 5 88,31 0,38 29.14 15التصميم 

 1 98,70 0,79 32,57 16التصميم 

 11 80,95 2,14 26,71 17التصميم 

 15 76,19 0,90 25,14 18التصميم 

 9 83,55 1,90 27,57 19التصميم 

 7 84,85 1,29 28,00 20التصميم 

 
(: معامل الجودة لتقييم المتخصصين للتصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة 3الشكل )  

لجانب الجمالي لمالبس األطفال في تحقيق توظيف الخيوط المضيئةبأسلوب التطريز اآللي إلثراء ا  
 

( وهي 28.940( إلي أن قيمة )ف( كانت )9تشير نتائج جدول )

التصميمات قيمة دالة إحصائيا، مما يدل علي وجود فروق بين 

إلثراء المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز اآللي 

في تحقيق توظيف الخيوط المضيئة طفال الجانب الجمالي لمالبس األ

 .وفقا آلراء المتخصصين

التصميمات ( يوض  المتوسطات ومعامل جودة 10والجدول )

إلثراء المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز اآللي 

في تحقيق توظيف الخيوط المضيئة الجانب الجمالي لمالبس األطفال 

 .وفقا آلراء المتخصصين

لتصميمات أفضل ا ( يتضح أن:3( والشكل )10دول )م  الج

إلثراء المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز اآللي 

في تحقيق توظيف الخيوط المضيئة  الجانب الجمالي لمالبس األطفال

 (. 20، 10، 11، 15، 9، 7، 5، 16: رقم التصميمهي )

ضيئة بأسلوب المقترحة من توظيف الخيوط الم وأقل التصميمات

إلثراء الجانب الجمالي لمالبس األطفال في تحقيق التطريز اآللي 

 (. 8توظيف الخيوط المضيئة هي )التصميم: رقم 
 

 محاور التقييم ككل: -
 وللتحقق من هذا التساؤل تم: 

حساب تحليل التباين لمتوسب تقييم التصميمات في تحقيق جوانب 

 لجدول التالي يوض  ذلك:التقييم )ككل( وفقا آلراء المحكمين وا
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 تحليل التباين لمتوسب تقييم التصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة (: 11)جدول 

 جوانب التقييم )ككل( وفقا آلراء المتخصصين في تحقيقبأسلوب التطريز اآللي 

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

 116,263 19 2208,998 المجموعات بي 

 1,518 400 607,143 داخل المجموعات 0.000 76,597

  419 2816,140 الكلي
 

(: المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين للتصميمات المقترحة من توظيف12دول) ج  

الخيوط المضيئة   بأسلوب التطريز اآللي في تحقيق جوانب التقييم )ككل( 

 ترتيب التصميمات معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط يماتالتصم

 9 83,12 1,50 27,43 1التصميم 

 15 76,91 1,32 25,38 2التصميم 

 12 79,73 1,66 26,19 3التصميم 

 14 77,63 1,50 25,62 4التصميم 

 2 94,08 0,74 31,05 5التصميم 

 16 76,48 1,26 25,24 6التصميم 

 3 92,93 0,58 30,67 7التصميم 

 20 74,75 1,24 24,67 8التصميم 

 4 90,76 1,02 29,95 9التصميم 

 7 85,86 1,24 28,33 10التصميم 

 6 87,59 0,62 28,90 11التصميم 

 19 75,18 1,21 24,81 12التصميم 

 11 80,52 1,66 25,57 13التصميم 

 18 75,61 1,07 24,95 14التصميم 

 5 88,74 0,72 29,29 15التصميم 

 1 98,41 0,75 32,48 16التصميم 

 13 78,35 1,62 25,86 17التصميم 

 17 76,05 1,09 25,10 18التصميم 

 10 81,53 1,67 26,90 19التصميم 

 8 83,98 1,15 27,71 20التصميم 
. 

 
(: معامل الجودة لتقييم المتخصصين للتصميمات المقترحة من توظيف4الشكل )  

ئة بأسلوب التطريز اآللي في تحقيق جوانب التقييم )ككل(الخيوط المضي  
 

( وهي 76.597( إلي أن قيمة )ف( كانت )11تشير نتائج جدول )
التصميمات قيمة دالة إحصائيا، مما يدل علي وجود فروق بين 

إلثراء المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز اآللي 
في تحقيق جوانب التقييم )ككل( الجانب الجمالي لمالبس األطفال 

 .وفقا آلراء المتخصصين
التصميمات والجدول التالي يوض  المتوسطات ومعامل جودة 

إلثراء المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز اآللي 
جوانب التقييم )ككل(  الجانب الجمالي لمالبس األطفال في تحقيق

 .وفقا آلراء المتخصصين

 ( يتضح أن:41( والشكل )43م  الجدول )
لتصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب أفضل ا 

في تحقيق إلثراء الجانب الجمالي لمالبس األطفال التطريز اآللي 
 ( ، وأقل التصميمات16: رقم التصميمهي )جوانب التقييم )ككل( 

راء إلثالمقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز اآللي 
 في تحقيق الجانب الجمالي لمالبس األطفال

 (8)ككل( هي )التصميم: رقم جوانب التقييم 

 تقييم محاور التصميمات:
 ولتحقق من هذا الفرض: 

تم حساب تحليل التباين لمتوسب تقييم محاور التصميمات المنفذة وفقا 
 آلراء المحكمين والجدول التالي يوض  ذلك:
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 ين لمتوسب محاور تقييم التصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة تحليل التبا(: 13 ) جدول

 بأسلوب التطريز اآللي وفقا آلراء المتخصصين

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

 10,072 2 20,143 بي  المجموعات

 6,705 417 2795,997 داخل المجموعات 0,224 1,502

  419 2816,140 الكلي
 

 المتوسطات ومعامل الجودة لمحاور التصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة (: 14)جدول 

 المتخصصين وفقا آلراءبأسلوب التطريز اآللي 

 ترتيب  المحاور معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط المحور

 3 81,88 2,74 270,02 أسس التصميم

 2 82,83 2,53 27,34 لجماليانب الجا

 1 83,66 2,56 27,61 توظيف الخيوط المضيئة
 

 
 

 التصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة  لتقييمات محاوريوض  معامل الجودة (: 5)الشكل 

 المتخصصين. إلثراء الجانب الجمالي لمالبس األطفال وفقا آلراءبأسلوب التطريز اآللي 
( وهي 1.502( إلي أن قيمة )ف( كانت )13جدول )تشير نتائج 

قيمة غير دالة إحصائيا مما يدل علي عدم وجود فروق بين محاور 
التصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز 

 ءلآلراوفقا  إلثراء الجانب الجمالي لمالبس األطفال اآللي
 المتخصصين. 

ومعامل الجودة وترتيب محاور والجدول التالي يوض  المتوسطات 
التصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز 

ضوء تقييمات في  إلثراء الجانب الجمالي لمالبس األطفالاآللي 

 المتخصصين.
تبين أن المحور الثالث "توظيف  (14( والجدول )5م  الشكل )

الخيوط المضيئة" يمثل أفضل المحاور في ضوء آراء 
، يليه المحور الجانب الجماليلمتخصصين، يليه المحور الثاني: ا

 األول "أسس التصميم".
التصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة ويمكن ترتيب 

في ضوء محاور  بأسلوب التطريز اآللي وفقا آلراء المتخصصين
 التقييم كما يلي:

 تخصصينبالتطريز اآللي وفقا آلراءالمط المضيئة ترتيب التصميمات المقترحة من توظيف الخيو  (15)جدول
 

 الجانب الجمالي أسس التصميم التصميمات
 توظيف 

 الخيوط المضيئة

 جوانب 

 التقييم ككل

 ترتيب 

 التصميمات

 1 98.41 98,7 98,99 96,97 16التصميم 

 2 94.08 94,81 92,93 95,15 5التصميم 

 3 92.93 92,21 92,93 93,94 7التصميم 

 4 90,76 90,91 89,23 93,33 9صميم الت

 5 88,74 88,31 88,55 89,7 15التصميم 

 6 87,59 88,31 88,22 85,45 11التصميم 

 7 85,86 86,58 86,2 84,24 10التصميم 

 8 83,98 84,85 83,84 83,03 20التصميم 

 9 83,12 83,98 83,16 81,82 1التصميم 

 10 81,54 83,55 80,47 80,61 19التصميم 

 11 80,52 83,55 79,12 78,79 13التصميم 

 12 79,37 81,82 78,45 77,58 3التصميم 

 13 78.35 80.95 77,78 75,76 17التصميم 

 14 77,63 78,79 77,78 75,76 4التصميم 

 15 76,91 77,06 77,44 75,76 2التصميم 

 16 76,48 76,62 77,1 75,15 6التصميم 

 17 76,05 76,19 76,77 74,55 18التصميم 
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 الجانب الجمالي أسس التصميم التصميمات
 توظيف 

 الخيوط المضيئة

 جوانب 

 التقييم ككل

 ترتيب 

 التصميمات

 18 75,61 75,76 76,43 73,94 14التصميم 

 19 75,18 75,32 76,09 73,33 12التصميم 

 20 74,75 74,89 75,76 72,73 8التصميم 
 

أفضل التصميمات المقترحة من أن  (: 15يتضح م  الجدول )
توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز اآللي وفقا آلراء 

أقل التصميمات المقترحة من توظيف ، (16المتخصصين )رقم 
 .(8)رقم  ، هو تصميمالخيوط المضيئة وفقا آلراء المتخصصين

التساؤل الخامس: ما درجة تقبل المستكلكات "األمكات" 
للتصميمات المقترحة لزخرفة مالبس األطفال بالخيوط 

 ( سنوات؟6-3المضيئة لمرحلة الطفولة المبكرة م  )
 ساؤل تم:للتحقق م  صحة هذا الت

المقترحة من توظيف حساب متوسب تقييم المستهلكات للتصميمات 
الجانب الجمالي لمالبس األطفال على مؤشرات )عبارات( استمارة 

 المستهلكات. 
تقييم وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسب 

تصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز ال
والجدول  آلراء المستهلكات ككل( وفقا) بنود التقييمفي تحقيق اآللي 

 التالي يوض  ذلك:

 تحليل التباين لمتوسب تقييم التصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة (: 16)جدول 
 آلراء المستهلكات ككل( وفقا) بنود التقييمبأسلوب التطريز اآللي في تحقيق 

 

 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية تمجموع المربعا مصدر التباي 

 1368,195 19 25995,708 بي  المجموعات

 23,371 240 5609,077 داخل المجموعات 0,000 58,542

  259 31604,785 الكلي

 المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المستهلكات للتصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة (: 17)جدول 

 )ككل( بنود التقييمفي تحقيق إلثراء مالبس األطفال بأسلوب التطريز اآللي 
 

 ترتيب التصميمات معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط التصميمات

 10 93,87 4,50 143,62 1التصميم 

 17 83,56 5,40 127,85 2التصميم 

 20 76,62 5,33 117,23 3التصميم 

 11 93,21 4,35 142,62 4التصميم 

 2 98,39 0,97 150,54 5التصميم 

 15 87,54 5,85 133,92 6التصميم 

 3 98,09 0,76 150,08 7التصميم 

 12 92,61 4,96 141,69 8التصميم 

 4 97,13 2,72 148,62 9التصميم 

 6 96,18 4,16 147,15 10التصميم 

 7 95,58 4,09 146,23 11التصميم 

 9 94,57 4,50 144,69 12التصميم 

 14 88,59 5,58 135,54 13التصميم 

 19 79,14 9,71 121,08 14التصميم 

 5 96,68 3,62 147,92 15التصميم 

 1 99,10 1,12 151,62 16التصميم 

 16 85,77 3,72 131,23 17التصميم 

 18 82,25 7,05 125,85 18التصميم 

 13 91,10 5,22 139,38 19التصميم 

 8 94,77 4,28 145,00 20التصميم 

 
(:معامل الجودة لتقييم المستهلكات للتصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة6الشكل )  

بأسلوب التطريز اآللي إلثراء مالبس األطفال في تحقيق بنود التقييم )ككل(   
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( وهي قيمة 58,542( إلي أن قيمة )ف( كانت )16تشير نتائج جدول )

التصميمات المقترحة من جود فروق بين دالة إحصائيا، مما يدل علي و

 بنود التقييمتوظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز اآللي في تحقيق 

 .)ككل( وفقا آلراء المستهلكات

التصميمات والجدول التالي يوض  المتوسطات ومعامل جودة 

إلثراء المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز اآللي 

آلراء  ككل( وفقا) بنود التقييمي تحقيق فمالبس األطفال 

 .المستهلكات

لتصاااميمات أفضااال ا ( يتضيييح أن:6( والشيييكل )17مييي  الجيييدول )

إلثراء  المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز اآللي

، (16:رقمالتصاميمهي) )ككل(بنود التقييم في تحقيق  مالبس األطفال

 (3المقترحة من توظيف التصميمات .وأقل

الجدول  (3)تصميم: هي تحقيق بنود التقييم )ككل(لالخيوط المضيئة 

التصميمات المقترحة من توظيف الخيوط التالي يوض  ترتيب 

في تحقيق  إلثراء مالبس األطفالالمضيئة بأسلوب التطريز اآللي 

 .بنود التقييم )ككل( وفقا آلراء المستهلكات

 تصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة ترتيب لتقييم المستهلكات لل  :(18)جدول 

 )ككل( بنود التقييمبأسلوب التطريز اآللي في تحقيق 
 

 ترتيب التصميمات معامل الجودة االنحراف المعياري المتوسط التصميمات

 1 99,1 1,12 151,62 16التصميم 

 2 98,39 0,97 150,54 5التصميم 

 3 98,09 0,76 150,08 7التصميم 

 4 97,13 2,72 148,62 9يم التصم

 5 96,68 3,62 147,92 15التصميم 

 6 96,18 4,16 147,15 10التصميم 

 7 95,58 4,09 146,23 11التصميم 

 8 94,77 4,28 145 20التصميم 

 9 94,57 4,5 144,69 12التصميم 

 10 93,87 4,5 143,62 1التصميم 

 11 93,21 4,35 142,62 4التصميم 

 12 92,61 4,96 141,69 8التصميم 

 13 91,1 5,22 139,38 19التصميم 

 14 88,59 5,58 135,54 13التصميم 

 15 87,53 5,85 133,92 6التصميم 

 16 85,77 3,72 131,23 17التصميم 

 17 83,56 5,4 127,85 2التصميم 

 18 82,25 7,05 125,85 18التصميم 

 19 79,14 9,71 121,08 14التصميم 

 20 76,62 5,33 117,23 3التصميم 

 ( تصميمات يمك  تنفيذهم، وهم:8، والمتخصصي  تم اختيار أفضل )ترتيب التصميمات المقترحة وفقا آلراء المستكلكات في ضوءو

 ( تصميمات وفقاً آلراء المتخصصين والمستهلكات للتصميمات المقترحة 8أفضل )(: 19)جدول 

 ز اآلليمن توظيف الخيوط المضيئة بأسلوب التطري
 

 ترتيب التصميمات مستكلكي  التصميمات ترتيب التصميمات محكمي  التصميمات

 1 99,1 16التصميم  1 98,41 16التصميم 

 2 98,39 5التصميم  2 94,08 5التصميم 

 3 98,09 7التصميم  3 92,93 7التصميم 

 4 97,13 9التصميم  4 90,76 9التصميم 

 5 96,68 15التصميم  5 88,74 15التصميم 

 6 96,18 10التصميم  6 87,59 11التصميم 

 7 95,58 11التصميم  7 85,86 10التصميم 

 8 94,77 20التصميم  8 83,98 20التصميم 

 السابقة مثل: توتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدارسا

العالقيية االرتباطييية بييي  نتييائج البحييث فييي ضييوء آراء المحكمييي ،  -

 والمستكلكات:

المساتهلكات ة ارتباطية بين ترتيب المتخصصين وترتياب توجد عالق

المقترحة من توظياف الخياوط المضايئة باالتطريز اآللاي  للتصميمات

 .إلثراء الجانب الجمالي بمالبس األطفال
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وقد قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط الرتب لسبيرمان بين  -

ف للتصميمات المقترحة من توظيترتيب المتخصصين والمستهلكات 

الخيوط المضيئة بأسلوب التطريز اآللي إلثراء الجانب الجمالي 

 ، كما هو موض  بالجدول التالي:بمالبس األطفال

 معامل ارتباط الرتب لسبيرمان لمعرفة العالقة االرتباطية بين ترتيب المتخصصين وترتيب المستهلكات  (20)جدول 

 وب التطريز اآللي إلثراء الجانب الجمالي بمالبس األطفالللتصميمات المقترحة من توظيف الخيوط المضيئة بأسل 
 

 معامل ارتباط الرتب لسبيرمان ترتيب المستكلكات ترتيب المتخصصي  التصميمات

 10 9 1التصميم 

*0,794 
عالقة ارتباطية دالة عند مستوي 

(0,05) 

 17 15 2التصميم 

 20 12 3التصميم 

 11 14 4التصميم 

 2 2 5التصميم 

 15 16 6التصميم 

 3 3 7التصميم 

 12 20 8التصميم 

 4 4 9التصميم 

 6 7 10التصميم 

 7 6 11التصميم 

 9 19 12التصميم 

 14 11 13التصميم 

 19 18 14التصميم 

 5 5 15التصميم 

 1 1 16التصميم 

 16 13 17التصميم 

 18 17 18التصميم 

 13 10 19التصميم 

 8 8 20م التصمي

 إلي أن: ( 20)تشير نتائج الجدول 

العالقااة االرتباطيااة بااين ترتيااب كاال ماان المتخصصااين والمسااتهلكات 

( 0.794وذلك فاي ضاوء محااور التقيايم لكال مانهم بلغات قيماة )ر  

( وهاي عالقاة طردياة 0.05دالة إحصاائيا عناد مساتوي داللاة ) وهي

 .لمية والعمليةأي أن هناك توافق بين التقييم من الناحية الع
 

 ى:عل الذي ينصبذلك يمكن للباحثة قبول الفرض 

بي  ترتيب المتخصصي  وترتيب  ارتباطيهتوجد عالقة " 

المقترحة م  توظيف الخيوط  المستكلكات للتصميمات

المضيئةبأسلوب التطريز اآللي إلثراء الجانب الجمالي بمالبس 

 .األطفال

صميمات المقترحة التساؤل السادس :ما إمكانية تنفيذ الت -

لمالبس األطفال المطرزة بالخيوط المضيئة والتي حصلت 

 على أعلى النتائج م  قبل  عينات البحث ؟
 

تمت اإلجابة على هذا التساؤل من خالل تنفيذ بعض التصميمات  

( سنوات، والتي القت 6-3المقترحة لفساتين األطفال )بنات( من )

 صين، والمستهلكات( معاً.أعلى نسبة قبول من قبل أراء )المتخص

 ( التصميمات التي حصلت على أعلى النتائج من قبل عينة البحث21جدول: )
 

 التصميم الترتيب رقم التصميم التصميم الترتيب رقم التصميم

 السادس عشر

 

 األول

 
 

 الثاني الخامس

 

 الثالث السابع

 

 الرابع التاسع
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 الخامس الخامس عشر

 

 سالساد الحادي عشر

 

 السابع العاشر

 

 الثامن العشرين

 

 :Recommendationsتوصيات البحث 
 

 في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة باآلتي: 

االهتمااام والتجديااد والتحااديث فااي األساااليب المختلفااة لتطريااز  -1

 فساتين األطفال مع الحث على إقامة مشروعات صغيرة.

علاى التصاميمات زيادة االهتمام بالخيوط المضايئة لماا تضافيه  -2

 نوعاً من التميز واألصالة.

تااادعيم المقاااررات الدراساااية بكلياااة التصااااميم بنتاااائج البحاااث  -3

 وخاصة مقرر التطريز اآللي.
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