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  استخدام الطباعة باالزالة فى إثراء القیم الجمالیة لمالبس االطفال لخدمة المشروعات الصغیرة

Enriching the aesthetics of the children clothes using discharge printing to promote small 
scale enterprises  

  
  فاطمة السعید مصطفى مدین
  جامعة األزھر     - ة االقتصاد المنزليكلی -مدرس بقسم المالبس والنسیج 

  
  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 

وكانت الرغبة . وتعتبر طباعة االقمشة من أشھر صناعات النسیج وأكثرھا ارتباطا بالنواحى الجمالیة 
ت قبل فى تزیین األقمشة بالرسوم الملونة موجودة منذ أقدم العصور إذ أن األقمشة المطبوعة ظھر

األقمشة المنسوجة باأللوان والمطرزة ، وتدرجت ھذه الصناعات من استخدام أبسط المعدات إلى 
استعمال اعقد الماكینات خالل أالف السنین كما یعد التجریب فى مجال طباعة المنسوجات من أھم 

تحقیق جوانب األول یتعلق ب: الضرورات التى تحقق أھداف ھذا المجال ، ویأتى التجریب فى اتجاھین 
إبتكاریة ،والثانى یتعلق بجوانب تقنیة وال غنى ألحد الجانبین فى بناء العمل الفنى، إذ ال یتحقق الجانب 
الجمالى دون التحكم فى التقنیات الالزمة، كما أنھ ال قیمة للجوانب التقنیة دون قدرتھا على تحقیق قیم 

والمعدات فى الطباعة للحصول على زخارف جمالیة خاصة وفى ھذا البحث تم استخدام ابسط الطرق 
جمیلة وبالوان تناسب االطفال وفى نفس الوقت تتمیز بالتفرد والتمیز واالصالة وكل ذلك باستخدام 

فى المشروعات  استخدامھبواسطة الكلور ونسبة تركیز مختلفة وذلك من اجل  باإلزالةالطباعة 
كیفیة التعرف على تتلخص مشكلة البحث فى . مجتمع الصغیرة التى تعتبر البنیة االساسیة فى تقدم اى

كیفیة استخدام وكذلك  باستخدام ابسط االدوات فى عمل زخارف ممتعة باإلزالةاستخدام الطباعة 
 وھكذا استھدفت الدراسة . األقمشة التى تم طباعتھا باإلزالة فى اثراء القیم  الجمالیة لمالبس االطفال

تصلح لزخرفة مالبس  باإلزالةستحدثة من الزخارف باستخدام الطباعة الوصول الي تشكیالت جدیدة وم
تساعد  باإلزالةاستخدام خامات وأدوات بسیطة ورخیصة الثمن لعمل الطباعة كما سعت الى  االطفال

توجد ھ یفترض البحث أن .على عمل مالبس أطفال متمیزة مما یجعلھا تصلح كفكرة لمشروع صغیر 
احصائیة بین تصمیمات مالبس األطفال المطبوعة بطریقة اإلزالة عند مستوى فروق معنویة ذات داللة 

مستوى معنویة  صغیر عندالتصمیمات تصلح كنواة لفكرة مشروع طباعى وكذلك ان  .0.05معنویة 
سنھ وھى مرحلة الطفولة الوسطى  11الى  6مالبس خروج للفتیات من سن وتناولت الدراسة  .0.05

  .والمتأخرة

 باالزالةالطباعة   
Discharge Printing  

  مالبس االطفال
Children Clothes  

  المشروعات الصغیرة
Small Scale enterprises 
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  :Introductionمقدمة 
خ والصلة بین اإلنسان لقد عرف فن طباعة المنسوجات قبل التاری 

وتصمیم المنسوجات قائمة منذ القدم ، حین كان فى عصوره البدائیة 
یمارس ھذا الفن بشكل فطرى تام منذ  أن خلط الفراء بدماء 
الحیوانات التى كان یعیش على صیدھا ویرسمھا على جدران 
الكھوف التى كانت مأوى لھ ، وحین كان یضغط بأوراق الشجر 

على النسیج مما لفت نظرة لوجود أثار ألشكال  الرطب بدون قصد
تلك النباتات فتعمد بعد ذلك على إخراج رسومات مختلفة على 

وبدراسة ما وجد من نسجیات مطبوعة أو مرسومة بمصر . القماش 
فى عصور ما قبل التاریخ أو غیره من العصور أتضح كیف اعتنى 

العصر الذى  بتغیراتاألنسان بمالبسھ وزخرفتھا متأثرا فى ذلك 
ألخ وظلت ...عاشھ سواء تغیرات مناخیة أو اجتماعیة أو سیاسیة أو 

  ) 365- 1995- سھیر عثمان .(تتطور حتى عصرنا الحدیث 
وتعتبر طباعة االقمشة من أشھر صناعات النسیج وأكثرھا ارتباطا 

وكانت الرغبة فى تزیین األقمشة بالرسوم . بالنواحى الجمالیة 
أقدم العصور إذ أن األقمشة المطبوعة ظھرت  الملونة موجودة منذ

قبل األقمشة المنسوجة باأللوان والمطرزة ، وتدرجت ھذه 
الصناعات من استخدام أبسط المعدات إلى استعمال اعقد الماكینات 

  )183- 1990 - منى عاید ، صنادر عباس (خالل أالف السنین 
ورات كما یعد التجریب فى مجال طباعة المنسوجات من أھم الضر
األول : التى تحقق أھداف ھذا المجال ، ویأتى التجریب فى اتجاھین 

یتعلق بتحقیق جوانب إبتكاریة ،والثانى یتعلق بجوانب تقنیة وال 
یتحقق الجانب  الغنى ألحد الجانبین فى بناء العمل الفنى، إذ 

الجمالى دون التحكم فى التقنیات الالزمة، كما أنھ ال قیمة للجوانب 
عفاف عمران . (دون قدرتھا على تحقیق قیم جمالیة خاصة  التقنیة

– 2001 - 155(  
وفى ھذا البحث تم استخدام ابسط الطرق والمعدات فى الطباعة 

للحصول على زخارف جمیلة وبالوان تناسب االطفال وفى نفس 
الوقت تتمیز بالتفرد والتمیز واالصالة وكل ذلك باستخدام الطباعة 

ور ونسبة تركیز مختلفة وذلك من اجل بواسطة الكل باإلزالة
الصغیرة التى تعتبر البنیة االساسیة فى  المشرووعاتاستخدامة فى 

  تقدم اى مجتمع ،
  :Statement of the problemالبحث  مشكلة

  : تتلخص مشكلة البحث فى االجابة عن االسئلة االتیة
باستخدام ابسط االدوات فى  باإلزالةالطباعة كیفیة استخدام  - 

  ل زخارف ممتعة؟عم
التى تم طباعتھا باإلزالة فى اثراء القیم   كیفیة استخدام األقمشة - 

  الجمالیة لمالبس االطفال؟
  :Objectivesف البحث اھدأ

الوصول الي تشكیالت جدیدة ومستحدثة من الزخارف باستخدام  - 1
  .تصلح لزخرفة مالبس االطفال باإلزالةالطباعة 

ة ورخیصة الثمن لعمل الطباعة استخدام خامات وأدوات بسیط - 2
مما یجعلھا تصلح على عمل مالبس أطفال متمیزة  تساعد باإلزالة

  .كفكرة لمشروع صغیر 
    - :Significance أھمیة البحث

تقنیات الطباعة باإلزالة كأحد تقنیات  دراسةیؤكد علي اھمیھ  - 1
  .إثراء جمالیات مالبس االطفال

االتجاھات لمصنعي یساعد علي تنمیھ المعارف والمھارات و - 2
  .لألطفالالمالبس 

یساعد في رفع مستوي المنتج بما ینعكس علي جوده مالبس  - 3
االطفال ویزید في قدرتھا علي المنافسة فى األسواق المحلیھ 

  .والعالمیھ
خفض القیمة المادیة للحصول على الزخارف مقانة بطریقة  - 4
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  .الطباعة بالشابلونات أو التطریز
  .شروعات الصغیرهالمساھمھ في تنمیھ الم - 5

   Hypothesis فروض البحث
  -:یفترض البحث أن 

توجد فروق معنویة ذات داللة احصائیة بین تصمیمات مالبس  - 
 .0.05األطفال المطبوعة بطریقة اإلزالة عند مستوى معنویة 

ان التصمیمات تصلح كنواة لفكرة مشروع طباعى صغیرعند   - 
 .0.05مستوى معنویة 

 :حدود البحث
سنھ وھى مرحلة  11الى  6ج للفتیات من سن مالبس خرو - 

 .الطفولة الوسطى والمتأخرة
  : Methodologyالبحث  منھج

  .والمنھج التجریبى) التحلیلى(اتبع البحث المنھج الوصفى 
  استمارة استبیان لتقیم التصمیمات المقترحة : ادوات البحث **
  :المصطلحات**

عرفت :) hargeDisc(المنسوجات المطبوعة بطریقة اإلزالة  -
ھذه الطریقة فى أفریقیا الغربیة وھى تقتضى قسطا من الدرایة 

ولم یعرف ھذا األسلوب فى أروبا قبل مطلع . العلمیة والعملیة 
القرن التاسع عشر المیالدى ، فى ھذه الطریقة یبدأ بصباغة القماش 
كلھ ثم یحقق التصمیم بالطباعة أو التلوین بواسطة عامل اختزال 

ع اللون فنحصل على تصمیم باللون األبیض على خلفیة قوى ینز
  ، )140- 2006- عبد العزیر أحمد جودة (ملونة 

ھى الفترة بین المرحلة الجنینیة والبلوغ ویرى علماء  :الطفولة  -
االجتماع أنھا الفترة التى یعتمد فیھا الفرد على والدیھ فى المآكل 

وسواء كانت مرحلة والملبس والمأوى والتعلیم والصحة والترویج 
الطفولة تنتھى بالبلوغ أو تنتھى بالنضج النفسى ، واالجتماعى، 

حیث یولد الطفل . واالقتصادى فھى اخطر مراحل حیاة الفرد 
بھ لسد حاجاتھ  المحیطةعاجزا عن التفاعل المباشر مع البیئة 

األساسیة مما یتطلب االعتماد على والدیھ لتدبیر شؤون معیشتھ 
  )82- 2016- د عثمان وأخرونسھیر محمو.(
قد أشارة وزارة التخطیط فى تعریفھا  - :المشروعات الصغیرة  -

بأنھا الصناعات التى یتم فیھا ( عن الصناعات الصغیرة والحرفیة 
إنتاج بعض السلع أو تقدیم بعض الخدمات ذات الطابع البیئى أو 
الحرفى وذلك فى مصنع صغیرة تعتمد أساسا على المھارات 

ة الفردیة مع أقل استخدام لآلالت ، ومنتجات ھذه الصناعات الیدوی
ممیز مثل منتجات خان الخلیلى ى قلیمإأما منتجات فنیة ذات طابع 

یدویة مثل األحذیة أو  بطریقةتنتج في الغالب ھ أو منتجات حرفی
، وبجانب ھذا فإن  الجاھزةصناعة األثاث وكذلك صناعة المالبس 

ى تحدید حجمى وأنھ یكفى تحدیدھا ھذه الصناعات ال تحتاج ال
نوعیا على أساس أنھا صناعات صغیرة مھما كان حجمھا أو 

جیھان عبد الرحمید  ایھاب فاضل ،( .رأسمالھا أو عدد العاملین بھا 
 -2002 - 182(  

  :Previous workالدراسات السابقة
مثل  بالنسبة للدراسات التى تناولت مالبس األطفال والطباعة

ھدفت الدراسة ) م2016 –صبحى عبد المجید سبع دعاء (دراسة 
إلى تحدید فاعلیة كل عنصر من العناصر االساسیة للتركیب البنائى 
على خواص األقمشة المنتجة باإلضافة إلى إمكانیة اإلستفادة من 
ھذه االخواص فى صناعة المالبس الجاھزة وإنتاج أقمشة تناسب 

وعة ألقمشة مفروشات حجرة الطفل ،ابتكار تصمیمات مطب
مفروشات حجرة الطفل المنتجة ببعض التركیب البنائیة 

) م2016 –سھیر محمود عثمان وأخرون (المختلفة،ودراسة 
 - وھدفت الدراسة إلى ابتكار تصمیمات تصلح ألقمشة األطفال 

وذلك بدراسة اتجاھات الموضة العالمیة ألقمشة األطفال المطبوعة 
ث اتجاھات الموضة العالمیة لتسایر أحد - م  2016صیف / لربیع 

تطبیق بعض أسالیب طباعة - من حیث الجودة والذوق الفنى 
منھ (المنسوجات بتقنیات وتكنولوجیات حدیثة وآمنة بیئیا، ودراسة 

ومن أھدافھا توظیف العناصر القومیة فى ) م2016 - هللا أسامة سعد
استحداث تصمیمات تناسب الھویة المصریة للطفل تعكس النمو 

زھراء محمود عبد (لى والنفسى واالستراتیجى للطفل،ودراسة العق

ھدفت الدراسة إلى دراسة وتحلیل التقنیات )م2014 - النبى امام
ابتكار - الفنیة والقیم الجمالیة لفلسفة الشكل فى رسوم أطفال العالم

تصمیمات تصلح طباعتھا على أقمشة مالبس األطفال للوصول إلى 
یق فى نفوس األطفال ألنھا األقرب منتج مطبوع یكون لھ صدى عم

وتھدف )م2011 - دعاء عبد المنعم محد سالم(إلى أذھانھم ، ودراسة 
إلى القاء الضوء والتعرف على نشاط التصمیم واالبتكار المتبع 
- حالیا داخل شركات صباغة وطباعة المنسوجات بالقطاع الخاص

لشركات ودراسة العالقة بین ھذا النشاط وبین نظام العمل داخل ا
لتحلیل المشاكل والتحدیات التى تواجھ صناعة األقمشة المطبوعة 

ادخال التصمیم فى المنظومة  –فى ظل ظروف المنافسة العالمیة 
الصناعیة بقطاع وصباغة المنسوجات من خالل تفعیل دور 
التصمیم فى نشاط طباعة المنسوجات داخل النظام االنتاجى 

عدة الصناعة على بناء دور لشركات القطاع الخاص من أجل مسا
تطویر قدرات المصممین  –ممیز وقدرة تنافسیة فى السوق العالمى 

االبتكاریة لتلبیة احتیاجات صناعة المنسوجات مما لھ من أھمیة 
رنا (لیست فقط على مستوى الشركات واألفراد ، وكذلك دراسة 

وھدفت الدراسة إلى اقتراح ) م2010- محمد رضا محمد عبد فودة
التصمیمات السیریالیة كنوع حدیث من التصمیمات وتنفیذھا  بعض

على تى شیرتات االطفال مع مراعاة احتیاجات الطفل النفسیة 
أثراء تى شیرتات األطفال باالسالیب الزخرفیة المتنوعة - والعمریة 

لالرتقاء بالذوق الملبسى ونشر الوعى الملبسى للطفل وذلك بالدمج 
ستخدام الخامات الطبیعیة فى تنفیذ تى ا –بین الطباعة والتطریز 

  شیرتات األطفال لتحقیق الراحة الوظیفیة
مثل  اما بالنسبة للدراسات التى تناولت المشروعات الصغیرة

ھدفت الدراسة ) م2015 –عزة على محمد عبد هللا المداح (دراسة 
إلى التعرف على المردود االقتصادى والبیئى لمشروعات المرأة 

منار (برامج التلیفزیون فى التوعیة بھ، ودراسة  المنتجة ودور
ھدقت الدراسة إلى فتح أفاق ) م2015- محمد رشاد معروف محمد 

مساعدة  - جدیدة لصناعة الستائر إلخراجھا من الطرق التقلیدیة
الشباب أصحاب المشروعات الصغیرة باستحداث مجال جدید 

اء الستائر، تقلیل النفقات المستخدمة فى شر - للصناعات الصغیرة 
ھدفت ) م2014 - شیماء مصطفى مبارك ابراھیم(وكذلك دراسة 

الدراسة إلى تصمیم واعداد دلیل ارشادى لتصدیر المالبس الجاھزة 
إعداد دراسة جدوى لمنتج ملبسى معد  –للمشروعات الصغیرة 

  .للتصدیر 
  :Theoretical frameworkالنظرى  اإلطار

بھا الحصول على نماذج أو ھى الطریقة التى یمكن  - :الطباعة 
رسومات ملونة بطریقة مختلفة على شتى أنواع األقمشة المعروفة 
من قطن وصوف وحریر طبیعى وكتان أو مخالیط من ھذه االلیاف 

عملیة  أیضا وھى،) 405- 1993- أنصاف نصر،كوثر الزغبى.(
أو الرسم المطلوب اخراجھ  الزخرفةتلوین موضعى فى حدود 

منى (0شة بواسطة الطباعة أو الصباغة أو الرسم وتنفیذه على األقم
  )183- 1990 - عاید ، صنادر عباس 

ھى عملیة كیمیاویة بحتھ تنحصر فى  ) :االزاحة( طریقة االزالة 
اجراء عملیة الطباعة بمواد مختزلة على القماش بعد صباغتھ 

، واستخدمت ھذه الطریقة للقماشباللون المطلوب اظھاره كأرضیة 
لقرن التاسع عشر، حیث اكتشف انھ باالمكان اختزال فى بدایة ا

الصبغ من سطح القماش حسب شكل التصمیم المراد طبعھ ) ازالة(
او مزیحھ   Bleachعلى القماش بأستعمال مواد كیمیاویة قاصرة 

Discharg ). والمیزة  )186- 1990- منى عاید، صنادیر عباس
الفاتحة أو البیضاء الرئیسیة لھذه الطریقة ھي الحصول على األلوان 

فوق خلفیات مصبوغة متوسطة أو عمیقة الدرجة بدون مشاكل 
- 2000- ھدى عبد الرحمن محمد الھادى.(مطابقة التصمیم للخلفیة 

  . )Jenny Udale-2014-(113و ) 103
وتعتمد على استخدام مواد كیمیائیة معینة لھا القدرة على تكسیر  

قمشة المطلوب طباعتھا الصبغة المستخدمة فى صباغة ارضیات اال
  )499- 1983- أحمد فؤاد النجعاوى( 

فى ھذه  :عملیة الصباغة بطریقة الطى والربط ثم الصباغة 
الطریقة توثق او تخاط بعض أجزاء من المنسوج توثیقا قویا محكما 
بعد طیة بطریقة معینھ ، وھذا التوثیق ال یتیح للصبغة أن تتسلل 
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،أو ھى طریقة )136 - 2006- عبد العزیز أحمد جودة .( إلیھ
استخدام منع الصباغة عن اجزاء معینة بالربط بواسطة ربطھا 

- عنایات المھدى .(بحبل او دبارة قبل تغطیتھا فى حمام الصبغة 
ولكن فى ھذا البحث یتم وضعھا بعد ربطھا فى حمام ) 10- 1990

االزالة وھو عبارة عن كلور مخفف او مركز حسب  نوع الخامة 
 .مرادوالتأثیر ال

  
صورة توضح تصمیم باستخدام الطباعة باالزالة ) 1(شكل رقم 

  م2010وھذا العمل الفنى من نیجیریا 
Isah B.Kashim-2011-93)( 

وفیھا یتم تفریغ التصمیم المطلوب طباعتھ من  :الطباعة باالستنسل 
سطح الورق الخاص باالستنسل أو أفراخ البالستیك الشفافة بحیث 

فرخ خاص بھ ویجرى بعد ذلك إمرار االحبار یفرغ كل لون على 
الطباعیة فى االماكن المفرغة على المنسوج او الورق المطلوب 

ولكن فى ھذا  )97- 2000- ھدى عبد الرحمن محمد الھادى.(طباعتھ
البحث تم تفریغ الرسمھ كاملة على البالستیك الشفاف ثم وضع 

فى التفریغات بواسطة قطعة قماش قطنى أو  )مادة االزالة( الكلور 

  .فرشاة
  : الجانب العملى

تریكو  - جبردین لیكرا - جبردین - بوبلین :الخامات المستخدمة  - 
 –قطن  - فوال - لینوه –ستان كروشیة  - قطیفة مضلع –قطیفة  –

  جینز - قطن لیكرا
تم استخدام ابسط االدوات لعمل الزخرف  :األدوات المستخدمة  - 

 - وھذه االدوات ھى السلوتیب بعروضة المختلفة على االقمشة
( االستنسل  - بخاخة بھا كلور –الفوم  بقصة باشكال مختلفة

 - قطعة قطن- رقائق من البالستیك یتم تفریغھا حسب الشكل
حیث یطبق القماش ( العقد والربط ثم الغمر فى الكلور - ) فرشاة

بطریقة حره او مقصوده للحصول على شكل معین كالحصول 
لى دوائر كما فى المودیل الخامس باستخدام ھذه الطریقة ع

  ) .خیط نیر - ثم  ثم  
الكلور بتركیزات مختلفة ویتوقف الزمن على  :عامل االزالة   - 

تركیز الكلور وعلى الحصول على التأثیر المطلوب فبعض 
الخامات تكون المدة لحظیة والبعض االخر قد یستقر وقت طویل 

ور والوقت المستغرق للحصول على التأثیر ویتناسب تركیز الكل
 .تناسبا عكسیا

توصیف (سنھ  11الى  6تصمیم لمالبس فتیات لسن من  30 - 
  ) 1التصمیمات المقترحة ملحق رقم 

  التصمیمات المقترحة والخامات قبل وبعد الطباعة
  التصمیمات  التصمیمات  التصمیمات  التصمیمات

  

   
  1التصمیم رقم 

  

   
  2رقم  التصمیم

  

    
  3التصمیم رقم 

 

   
 4التصمیم رقم 

 

     
  5التصمیم رقم 

  

      
  6التصمیم رقم 

 

      
  7التصمیم رقم 

  

  
  8التصمیم رقم 
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  9التصمیم رقم 

  

  
  10التصمیم رقم 

  

  
  11التصمیم رقم 

  

  
  12التصمیم رقم 

  

   
  13التصمیم رقم 

  

   
  14 التصمیم رقم

  

   
 15التصمیم رقم 

 

  
 16التصمیم رقم 

  

   
  17التصمیم رقم 

  

   
  18التصمیم رقم 

 

      
  19التصمیم رقم 

  

   
  20التصمیم رقم 
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  21التصمیم رقم 

  

   
  22التصمیم رقم 

  

  

  
  23التصمیم رقم 

  

   
  24التصمیم رقم 

 

 

  
  25التصمیم رقم 
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مدى ( عناصر استبیان تقییم التصمیمات : التحلیل اإلحصائى** 
مدى تحقیق  - مدى تحقیق أسس التصمیم - تحقیق عناصر التصمیم

) الجانب الوظیفى كمشروع صغیر طباعى لمالبس االطفال 
والقرار صالحیة االستبیان تم عرضھ على مجموعة من المحكمین 
المتخصصین فى المالبس والنسیج والتربویین ثم تم تعدیل المطلوب 

 3ملحق رقم ( والوصول الى الشكل النھائى الستمارة االستبیان
تصمیم  30،ثم تم عرض التصمیمات وعددھا ) استمارة االستبیان

 ملحق رقم( على مجموع من المحكمین تخصص المالبس والنسیج
وذلك إلبداء الرأى فى بنود استمارة االستبیان ) أسماء المحكمین  4

  .تصمیم لیتم تنفیذھم 15واختیار افضل 
ات الوصفیة الى تم تحویل البیان :تحلیل نتائج المعالجة االحصائیة

رقمیة بإتباع االتى إعطاء ثالث درجات الى التوصیف مناسب 
ودرجتین لتوصیف مناسب الى حد ما ودرجة واحدة لتوصیف غیر 
مناسب ، وتم التحلیل االحصائى على ھذا النحو بإیجاد توزیع 
تكرارى للبیانات الوصفیة لكل محور وایجاد الفروق المعنویة 

كما تم حساب     One- Way- ANOVAباستخدام اختبار 
المتوسط الحسابى واالنحراف المعیارى والنسبة المئویة لقبول 

  التصمیمات إلیجاد الفروق المعنویة 
لمجمل المحاور الثالثة لالستبیان والخاصة بكل تصمیم وتم التحلیل  

وتم ترتیب التصمیات تنزلیا  20أصدار  SPSS  باستخدام برنامج 
  ). 1(جدول رقم 

 
  یوضح المتوسط الحسابى واالنحراف المعیارى والنسبة المئویة والترتیب للتصمیمات) 1(دولج

NO Mean± SD Percentage Arrangement NO Mean± SD Percentage Arrangement 
1 35.90±0. 31a 99.72% 1 16 34.30± 0.82fgh 95.28% 13 
2 34.10±.0.99gh 94.72% 15 17 33.00± 0.82ij 91.67% 17 
3 32.50±0.71jkl 90.28% 19 18 30.20± 0.79no 83.89% 27 
4 35.20± 0.79abcde 97.78% 7 19 29.80± 0.42o 82.78% 28 
5 34.90±0.74bcdefg 96.94% 9 20 34.20± 0.79fgh 95% 14 
6 32.40± 0.51jkl 90% 20 21 34.50± 0.53efg 95.83% 12 Bis 
7 32.20± 0.42klm 89.44% 21 22 35.30± 0.48abcd 98.05% 6 
8 35.60± 0.70ab 98.89% 3 23 31.50± 1.08m 87.5% 24 
9 30.40± 1.1no 84.44% 26 24 35.60± 0.52ab 98.89% 4 
10 32.80± 0.63jk 91.11% 18 25 34.30±  0.67fgh 95.28% 13 Bis 
11 34.80± 0.79cdefg 96.67% 10 26 31.90± 0.74lm 88.61% 23 
12 34.50± 0.71efg 95.83% 12 27 35.50± 0.53abc 98.61% 5 
13 30.70± 1.16n 85.28% 25 28 35.00± 0.94bcdef 97.22% 8 
14 35.80± 0.63a 99.44% 2 29 34.60± 0.52defg 96.11% 11 
15 33.60± 1.43hi 93.33% 16 30 32.00± 0.82lm 88.89% 22 

Sig. 0.000   Sig. 0.000   
 

یوجد فروق معنویة بین التصمیمات  بق یتضح انھ من الجدول السا 
وان التصمیمات تصلح كفكرة مشروع  0.05عند مستوى معنویة 

- 1وأن التصمیمات رقم 0.05طباعى صغیرعند مستوى معنویة 
قد  20- 25 - 16- 12 - 29- 11 - 5 - 28 - 4 - 22 - 27 - 24- 8- 14

 حصال على المراكز الخمسة عشر االولى ولذلك سوف یتم تنفیذھم
بعض المودیال ت احتاجت ألظھار التصمیم الى استخدام ابلیكات و

  .أو تطریز أو خرز بأشكال مختلفة

 

  
  یوضح الشكل التالى النسبة المئویة لقبول للتصمیمات )2(شكل رقم 

  التصمیمات التى تم تنفیذھا
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  )14(التصمیم رقم 

 
  )16(التصمیم رقم 

  
  )20(التصمیم رقم 

  
  )22(التصمیم رقم 

  
  )24(التصمیم رقم 

  
  )25(التصمیم رقم 

 
  )27(التصمیم رقم 

  
   )28(التصمیم رقم 

  )29(التصمیم رقم 



354 Enriching the aesthetics of the children clothes using discharge printing to promote small scale enterprises 
 

International Design Journal, Volume 7, Issue 2April 2017 
 

  :Results النتائج
  :تائج وھى اثمر البحث الحالى عدة ن

امكانیة اثراء الطباعة باإلزالة باستخدم أدوات بسیطة  - 1
الفوم  بقصة باشكال  - السلوتیب بعروضة المختلفةومتوفرة ك

رقائق من البالستیك ( االستنسل  - بخاخة بھا كلور –مختلفة
العقد والربط - ) فرشاة - قطعة قطن- یتم تفریغھا حسب الشكل

 .خیط نیر  - ثم الغمر فى الكلور
الطباعة باالزالة اثرت الجانب الجمالى لألقمشة أن  - 2

المستخدمة فى تصمیمات مبتكرة لمالبس األطفال، حیث تم 
تصمیم باستخدام الطباعة باإلزالة وعند عمل  30اقتراح 

استبیان لوحظ أن استخدام الشریط االصق كمساعد فى 
عملیة اإلزالة للحصول على شكل معینات واستعمال مادة 

شكل رزاز على خامة البوبلین لمده دقیقتین االزالة على 
حصل على اعلى نسبة قبول من بین التصمیمات یلیھ 
استخدام الفوم كناقل للكلور على شكل ورق شجر على خامة 

دقائق یلیھ العقد والربط للحصول  5القطیفة المضلع لمده 
) الكلور( على دوائر متداخلة ثم الغمر فى مادة االزال 

دقائق یلیھ استخدام الفوم  5لیكرا  لمده  لخامة الجبردین
باشكال سواء مختلفة سواء حروف على خامة القطیفة 
المضلع أو قلوب على جینز لیكرا أو دوائر على القطیفة 
المضلع والقیام باستعمال مادة االختزال حولھا بشكل رزاز 

لمده ثوانى  –دقیقة  15- )بمجرد اإلنتھاء (لمده ثوانى 
بالترتیب یلیھ الدمج بین الشریط اللصق ) ءبمجرد اإلنتھا(

للحصول على خطوط مائلة واالستنسل بمادة االزالة 
للحصول على شكل اوراق متجوارة تاخذ شكل نصف دائرة 
على خامة الجبردین لیكرالمدة دقیقتین  یلیھ التطبیق بشكل 

دقائق یلیھ  3حر لخامة القطن والغمر فى مادة االزالة لمده 
ط بشكل حر لخامة القطن لیكرا والغمر فى مادة العقد والرب

دقائق وذلك فى بعض اجزاء التصمیم  10االزالة لمدة 
واستعمال مادة االختزال على شكل رزار فى اجزاء اخرى 
لمده دقیقتین یلیھ استخدام مادة االختزال على شكل رزاز 

فى بعض ) بمجرد االنتھاء( على خامة الجبردین لمدة ثوانى 
تصمیم یلیھ العقد والربط بشكل حر لخامة القطیفة اجزاء ال

والغمر فى مادة االزالة لمده ساعة مع الغلى یلیھ الدمج بین 
ثالث طرق استخدام الشریط اللصق للحصول على خطوط 
افقیى وراسیة واالستنسل بمادة االزالة للحصول على شكل 

وكلك التطبیق الحر والغمر فى مادة االزالة  Aقلب وحرف 
ك على خامة الجبردین لمده دقیقتین یلیھ استخدام الشریط وذل

االصق للحصول على شكل معینات فى بعض اجزاء 
التصمیم على خامة الجبردین لمدة دقیقتین وأخیرا استخدام 
الشریط االصق للحصول على شكل معینات فى بعض 

 .اجزاء التصمیم على خامة جبردین لیكرا لمده خمس دقائق 
ام الطباعة باالزالة بنفس الطریقة المستخدمة امكانیة استخد - 3

 .فى البحث كفكرة لمشروع صغیر
  :توصى الدراسة ب 
اطالق العنان لالفكار االبتكاریة التى تستحدث باقل التكالیف  - 1

الممكنھ مما یكشف عن طرق كثیرة غیر متوقعة فإن اإلبداع 
وترك المجال للخیال یؤدى الى طرق غیر متوقعة وأكثر 

 .تجمع بین ممیزات الطرق المختلفة إبداعا و
امكانیة استخدام التصمیات الموجودة فى البحث وتوظیفھا  - 2

كمشروع صغیر وذلك لبساطة االدوات المستخدمة وقلھ 
 .تكالفھا وذلك للقضاء على البطالة

مساعدة الشباب فى خلق فرص عمل لھم فى  المشروعات  - 3
 .الصغیرة بافكار اقتصادیة وسھلة التعلم 

یة استخدام الطباعة باالزالة بنفس الطریقة المستخدمة فى امكان - 4
البحث كفكار لمشاریع صغیرة متعدده مثل استخدام الطباعة 

 .باالزالة فى مالبس السیدات والمفروشات وغیرھا
زرع احترام االعمال الیدویة والمشروعات الصغیرة بصفة  - 5

 .عامة وخاصة بین الشباب

  :References المراجـــــع 
تكنولوجیا صباغة وطباعة وتجھیز : فؤاد النجعاوى  أحمد -1

 .م1983 –منشأة المعارف باإلسكندریة  –األقمشة القطنیة 
برنامج : جیھان عبد الرحمید نوار  –إیھاب فاضل أبو موسى  -2

باستخدام برمجیات " عباءه" تعلیمى مقترح إلعداد وتنفیذ 
نشرة  - الحاسب لخدمة الصناعات الصغیرة والمتوسطة 

المجلد الثانى عشر  - جامعة المنوفیة - وث االقتصاد المنزلى بح
 . م 2002دیسمبر  - ) 4(العدد  - 

تطویر دور التصمیم بالقطاع : دعاء عبد المنعم محد سالم -3
الخاص وأثرة فى تفعیل القدرة التنافسیة عالمیا لطباعة أقمشة 

قسم طباعة المنسوجات  - رسالة دكتوراه  - مالبس األطفال
 –جامعة حلوان  - كلیة الفنون التطبیقیة - والتجھیزوالصباغة 

 م2011
ابتكار تصمیمات مطبوعة : دعاء صبحى عبد المجید سبع -4

لألقمشة مفروشات حجرة الطفل النتجة ببعض التركیب البنائیة 
قسم  –شعبة المالبس والنسیج  –رسالة ماجستیر  - المختلفة

 –ة طنطا جامع –كلیة التربیة النوعیة  –االقتصاد المنزلى 
 م2016

دراسة تحلیلیة للقیم الجمالیة : رنا محمد رضا محمد عبد فودة -5
للمدرسة السیریالیة مع استخدام أسالیبب متنوعة من التطریز 
والطباعة لعمل تصمیمات لتى شیرت االطفال رسالة ماجستیر 

كلیة  –قسم االقتصاد المنزلى  –شعبة المالبس والنسیج  –
  م2010 –ة طنطا جامع –التربیة النوعیة 

فلسفة الشكل فى رسوم أطفال : زھراء محمود عبد النبى امام  -6
العالم للبیئة المصریة لطباعة تصمیمات أقمشة مالبس 

قسم طباعة المنسوجات والصباغة  - رسالة دكتوراه  - األطفال
 م2014 –جامعة حلوان  - كلیة الفنون التطبیقیة - والتجھیز

ى وتصمیم طباعة الطابع القوم: سھیرمحمود عثمان  -7
المحور الثانى التنمیة  - المؤتمر العلمى الخامس  - المنسوجات 

 11-  10من  - جامعة حلوان  - كلیة الفنون التطبیقیة –واإلنتاج 
 .م1995إبریل 

تصمیم مالبس أطفال مواكبة : سھیر محمود عثمان وأخرون  -8
مجلة - التجاھات الموضة العالمیة وطباعتھا بطرق آمنة بیئیا

المجلد السادس العدد الرابع أكتوبر  –م الدولیة التصمی
 .م2016

دلیل ارشادى لتصدیر : شیماء مصطفى مبارك ابراھیم -9
قسم المالبس  - المالبس الجاھزة للمشروعات الصغیرة

  م2014 –جامعة حلوان  –كلیة االقتصاد المنزلى –والنسیج 
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