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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 

الزى المدرسى من القضایا الھامة التى تشغل المنظومة التعلیمیة فى كل أرجاء العالم فكل مدرسة تفرض زیا 
ترتجى من خاللھ أھدافا ورؤى تكمل بھا اطارھا التعلیمى لمالھ من أھمیة تعود بالنفع على االدارة المدرسیة 

المیذ وتقویة انتمائھم للمدرسة فضال عن حفظ النظام والظھور وأولیاء االمور والتالمیذ ومنھا:المساواة بین الت
الى جانب طبیعة  ،. ھذا وطبیعة التالمیذ فى المرحلة االبتدائیة وما یصاحبھا من مظاھر للنمو،بمظھر حسن

 ،تلمیذ وتلمیذة مع تدنى الحالة االنشائیة للمبانى والفصول 80المدارس الحكومیة المصریة من تكدس قد یصل الى 
یقتضى ایجاد المتطلبات الخاصة بالزى المدرسى لھذا السن سواء من ناحیة الخامات أو خطوط التصمیم أـو 

عالمیة " للزى المدرسي  –أسالیب التنفیذ . لذا یھدف البحث الحالى الى تحدید مدى توافر مواصفات قیاسیة "محلیة
أدلة  –الھیئة المصریة للقیاس والجودة  –علیممن خالل مراجعة : وزارة التربیة والت ،للمرحلة االبتدائیة 

كما یھدف الى تحدید مدى جودة الزى المدرسى  ، "AATCC، ASTM"المواصفات القیاسیة األمریكیة 
من خالل استمارة االستبیان األولى التى أعدتھا الباحثة  ،المستخدم لتلمیذات المرحلة االبتدائیة بالمدارس الحكومیة 

" مفردة. باالضافة الى استخالص وتحدید متطلبات زى تلمیذات ھذه 2320األمھات بواقع" ووجھت الى عینة من
اذ تمكنت الباحثة من تحقیق ذلك فى ضوء نتائج الدراسة االستطالعیة واألھداف السابقة الى  ،المرحلة العمریة 

سنوات" بواقع  12:6البتدائیة "جانب اعداد استمارة االستبیان الثانیة وتوجیھھا الى عینة من تلمیذات المرحلة ا
" مدرسة حكومیة بمحافظات 20وتم تطبیق البحث فى " ،" مفردة1770" مفردة وكذلك أمھاتھن بواقع "1030"

القلیوبیة" كعینة من محافظات الجمھوریة لما تمتاز بھ من وجود ادارات تعلیمیة متباینة فى  –الجیزة  - "القاھرة
شعبى"خالل العام  - متوسط –ذ كانت ممثلة لثالث مستویات للمكان "راقىا،المستوى االجتماعى واالقتصادى

  2016-2015الدراسى
عالمیة " للزى المدرسى للمرحلة - وجود قصور فى توافر مواصفات قیاسیة "محلیةوقد نوصلت الدراسة الى 

رس الحكومیة . كما االبتدائیة  وكذلك فى جودة الزى المدرسى المستخدم لتلمیذات المرحلة االبتدائیة بالمدا
 توصلت الى عدد من متطلبات زى تلمیذات المرحلة االبتدائیة بالمدارس الحكومیة وتحدیدھا فى ثالثة متطلبات 

   خاصة بخامات وتصمیم وانتاج الزى المدرسى .

 متطلبات التصمیم   
Design Requirements 

 الزى المدرسى
School Uniform  

 المرحلة االبتدائیة .
Primary stage  

Paper received 15th July 2016،  accepted 29th August 2016  ، published 15th of October 2016 
  

   Introductionالمقدمة
یعد الزى المدرسى من القضایا الھامة التى تشغل المنظومة   

فكل  ،التعلیمیة فى كل أرجاء العالم ولیس فقط فى وطننا العربى 
ترتجى من خاللھ أھدافا ورؤى تكمل بھا مدرسة تفرض زیا 

اطارھا التعلیمى لمالھ من أھمیة تعود على االدارة المدرسیة 
وأولیاء االمور والتالمیذ ومنھا:المساواة بین التالمیذ وتقویة 

  وحفظ النظام.  ،حسن انتمائھم للمدرسة فضال عن الظھور بمظھر
تتطلبھ من حركة ھذا وطبیعة التالمیذ فى المرحلة االبتدائیة وما 

الى جانب طبیعة المدارس  ،نشطة سواء داخل الفصل أو خارجھ 
تلمیذ  80الحكومیة الرسمیة من تكدس قد یصل الى أكثر من 

یقتضى ایجاد  ،والفصول  وتلمیذة مع تدنى الحالة االنشائیة للمبانى
المتطلبات الخاصة بالزى المدرسى لھذا السن سواء من ناحیة 

ل العام لخطوط التصمیم أـو أسالیب التنفیذ . اذ الشك الخامات أو
ترى الباحثة أن الزى المدرسى للتلمیذات وبخاصة بالمدارس 
الحكومیة من العوامل التى قد تعوق العملیة التعلیمیة ان لم یوفر 

وسھولة االستخدام  ،الشعور بالراحة مع حریة الحركة واالمان 
ل لیس فقط للزى وانما الى جانب المظھر الجمالى لینتج عنھ تقب

وھو مادعى الباحثة الى القیام بدراسة  ،للمدرسة والتعلیم بوجھ عام 
استطالعیة لبعض المدارس االبتدائیة الحكومیة لمالحظة التلمیذات 

 خالل الیوم الدراسى للكشف عن الجوانب االتیة :
 مدى االلتزام بالزى المدرسى :                       -
حیث ارتدت بعض  ،االلتزام بالزى المدرسى كثیرا  اذ تبین عدم 

 ،واالخریات ارتدت المریلة  ،التلمیذات القمیص والبنطلون 
وھو مایخالف الھدف من توحید الزى المدرسى  ،وأحیانا الدریل

 وھو الغاء الفوارق الطبقیة وتعزیز االنتماء للمدرسة .   
          االضرار الواقعة على الزى المدرسى :         -
یتضح سوء الحاالت االنشائیة بمعظم المدارس والفصول مما  

الى جانب العنف فى سلوك  ،یعرض الزى لبعض االضرار
التلمیذات تجاه بعضھم البعض وكذلك االضرار الناتجة عن 

  خاصة مع عدم وجود زى بدیل مثل:  االستخدام والغسیل المتكرر
  ة والحیاكات .  * حدوث تمزق فى مناطق مختلفة باألقمش  
  * حدوث اتساخات بأنواعھا المختلفة .                     
  * البلیان السریع بأماكن االحتكاكات المستمرة  .      
 مدى مطابقة مقاس الزى المدرسى :               -
وجد خلل فى المقاس نتیجة لطول فترة الدراسة بالمرحلة االبتدائیة  
مو الجسمى لتلمیذات ھذه المرحلة وأیضا ونتیجة للن ،سنوات" 6"

فأولیاء االمور اما یشتروا الزى  ،لتدنى المستوى االقتصادى 
المدرسى بمقاس أكبر أو یجبروا االبنة على ارتداء الزى السابق 

 ،لألخت األكبر مما یسئ لمظھر الطفلة ویؤثر على حالتھا النفسیة 
 كماقد یعوق حركتھا ویعرضھا لالصابات.

  مالئمة خامات الزى المدرسى :مدى  -
 ،لوحظ تنوع الخامات المستخدمة مابین المخلوطة والبولیستر

% وھو ما یخالف 100والتى كان أكثرھا استخداما البولیستر
) التى أكدت على ضرورة 2004دراسة (نھى محمد جادو:

استبعادھا كخامة تصلح ألقمشة الزى المدرسى للمرحلة االبتدائیة 
  خواص الراحة التى توفرھا للتالمیذنظرا النخفاض 

  مدى مالئمة تصمیم الزى المدرسى :  -
قد وجد أن تصمیم الزى المدرسى فى الغالب ھو" المریلة " 
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اذ لكل مصنع أو ورشة منتجة للزى المدرسى  ،بمودیالت مختلفة 
 ،وجھة نظر فى طرح المودیل مع االحتفاظ  فقط باللون المطلوب 

 :                           فبعض التصمیمات تكون 
اذ تكون رسمیة بشكل یفوق سن  ،* بعیدة كل البعد عن الطفولة 

 التلمیذة .                                              
* محكمة/ واسعة أكثر من الالزم فتعوق حركة التلمیذة 
واحساسھا بالراحة أثناء الجلوس أوالصعود والنزول 

 أوالجرى واللعب. 
وھو مایتفق  ،* یغیب عنھا االتجاھات الحدیثة لخطوط الموضة 

) التى أظھرت غیاب 2014مع دراسة (دالیا فؤاد اسماعیل:
المتطلبات(الفسیولوجیة/السیكولوجیة) فى تصمیم الزى 

  وعدم ربطھ بالموضة.  ،المدرسى لطالبات المرحلة االعدادیة
   مدى مالئمة لون الزى المدرسى :              -

بیج ) وكان × ( بنى ،وجد أن األلوان الحالیة للزى ھى :( بیج ) 
وبالرجوع الى االدارت التعلیمیة اتضح  ،األول ھو االكثر انتشارا

أنھا التلزم المدارس التابعة لھا بألوان أوخامات أـو تصمیمات 
فعلى كل مدرسة اختیار اللون والتعھد بأن یظل ثابت لمدة  ،محددة 

  وذلك دون الرجوع ألى دراسات جسمیة أو نفسیة          ،أربع سنوات 
  مدى مالئمة زخرفة الزى المدرسى :          –

لم یتحلى الزى المدرسى بأى من وسائل الزخرفة التى تجذب 
  –التلمیذات سوى التطریز بوحدات وألوان التناسب ھذه المرحلة . 

  مدى مالئمة تنفیذ الزى المدرسى :            
 تتمثل فى :الحیاكات غیر المنتظمة،حظ وجود عیوب حیاكة لو 

الغرز التى بعضھا عائمة والبعض االخرى  ،الحیاكات المشدودة 
سماكة خط الحیاكة وخشونة ملمسھ مما یؤثر على  -ضیقة جدا

  مظھر الزى المدرسى والعمر االستھالكى لھ .
  Problem مشكلة البحث :

م وجود معاییر مقننة النتاج أسفرت الدراسة االستطالعیة عن عد
الزى المدرسى لتلمیذات المرحلة االبتدائیة بالمدارس الحكومیة 

ومن ھنا رأت الباحثة أن مشكلة البحث تتبلور  ،تنبع من متطلباتھن 
  فى التساؤالت االتیة :   

عالمیة " للزى  –. مامدى توافر مواصفات قیاسیة  "محلیة 1
  المدرسي للمرحلة االبتدائیة ؟ 

. مامدى جودة الزى المدرسى المستخدم لتلمیذات المرحلة 2
  االبتدائیة بالمدارس الحكومیة ؟                             

. ما متطلبات زى تلمیذات المرحلة االبتدائیة بالمدارس الحكومیة 3
                                                 المصریة ؟
                                                                anceSignific :أھمیة البحث 

. التعرف على سلبیات وایجابیات الزى المدرسى للمرحلة 1
االبتدائیة الذى یجب أن یتم قبل اقتراح طریقة أو استراتیجیة  

  لتغییره أو تطویره من قبل وزارة التربیة والتعلیم . 
میذات المدارس الحكومیة وامھاتھن . معالجة أسباب عدم قبول تل2

  للزى المدرسى المتوفر حالیا بالسوق المصرى.
  Objectivesأھداف البحث : 

عالمیة " للزى  –. تحدید مدى توافر مواصفات قیاسیة " محلیة 1
  المدرسي للمرحلة االبتدائیة .                          

میذات المرحلة . تحدید مدى جودة الزى المدرسى المستخدم لتل2 
  االبتدائیة بالمدارس الحكومیة .                         

. تحدید متطلبات زى تلمیذات المرحلة االبتدائیة بالمدارس 3 
  الحكومیة المصریة . 

    Hypothesisفروض البحث : 
عالمیة "  –. یوجد قصور فى توافر مواصفات قیاسیة " محلیة 1

  ائیة . للزى المدرسي للمرحلة االبتد
. یوجد قصور في جودة الزى المدرسى المستخدم لتلمیذات 2 

  المرحلة االبتدائیة بالمدارس الحكومیة . 
امكانیة تحدید متطلبات زى تلمیذات المرحلة االبتدائیة  .3 

  بالمدارس الحكومیة المصریة .             
   Methodology منھج البحث :

للخروج بمتطلبات زى  ى)تبع البحث المنھج الوصفى (التحلیل
    تلمیذات المرحلة االبتدائیة بالمدارس الحكومیة المصریة .

   Delimitations حدود البحث :
الزى المدرسي الصیفى الخاص بتلمیذات المرحلة االبتدائیة  1.

 " شھور 6حیث ترتدیھ التلمیذة لمدة " ،بالمدارس الحكومیة 
تاء فیزید علیھ بعض كما أنھ ثابت أیضا فى فصل الش ،تقریبا 

  القطع الملبسیة كالجاكیت أو البلوفر فقط 
 –الجیزة  –. المدارس االبتدائیة الحكومیة بمحافظات " القاھرة 2

القلیوبیة " كعینة من محافظات الجمھوریة لماتمتاز بھ من 
وجود ادارات تعلیمیة متباینة فى المستوى االجتماعى 

 م .  2016 - 2015اسى وذلك خالل العام الدر ،واالقتصادى 
     Samples  :عینة البحث

حیث ،تطلب اجراء البحث وجود عینتین كل منھم لھا مواصفاتھا 
% من االدارات التعلیمیة 30كانت العینات االحصائیة ممثلة بنسبة 

" ادارات بمحافظة الجیزة 7"،" ادارات بمحافظة القاھرة 9بواقع"
ثالث مستویات مختلفة من " ادارات بمحافظة القلیوبیة لتمثل 4"،

  حیث المكان ومن ثم مستوى المعیشة 
  العینة األولى : -1

" مفردة 2320تمثلت عینة البحث األولى فى األمھات وعددھم "
" بمحافظة الجیزة 750" ،" بمحافظة القاھرة 1070بواقع "

" بمحافظة القلیوبیة الستطالع ارائھن فى مدى جودة الزى 500"،
  ) یوضح خصائص العینة :1ل رقم (والجدو ،المدرسى 

  
 ) خصائص عینة البحث األولى1جدول (

  القلیوبیة  الجیزة  القاھرة  المحافظات
  % العدد  % العدد  % العدد

  60.2  301  31.3  235  32.2  345  سنة 30: 20  فئة السن
  30.2  151  55.1  413  47.2  505  سنة 40:  31
  9.6  48  13.6  102  20.6  220 سنة فأكثر 41

  17.4  87  13.6  102  7.1  76  بدون مؤھل  المستوى التعلیمى
  58.2  291  49.5  371  34  364 مؤھل متوسط
  24.4  122  36.9  277  58.9  630  مؤھل جامعى

  80.2  401  71.2  534  63.3  677  تعمل  المھنة
  19.8  99  28.8  216  36.7  393 ربة منزل

متوسط الدخل 
الشھرى لالسرة 

  "جنیھ

1000- 2000  62  5.8  73  9.7  66  13.2  
2000- 3000 204  19.1  212  28.3  133  26.6  
3000-4000  301  28.1  317  42.3  197  39.4  
  20.8  104  19.7  148  47  503  فأكثر 4000
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 العینة الثانیة : -2
ذات   الى : تلمی اشتملت عینة البحث الثانیة على فئتین مقسمة كالت

ة " ة االبتدائی ددھم  12:6المرحل نوات" وع ردة 1030"س " مف
ع " اھرة 450بواق ة الق زة 370" ،" بمحافظ ة الجی " بمحافظ

ة 210"، ة القلیوبی ات  ،" بمحافظ ن األمھ ة فم ة الثانی ا الفئ أم

ددھن " ع "1770وع ردة بواق اھرة 720" مف ة الق  ،" بمحافظ
زة 610" ة الجی ة 440"،" بمحافظ ة القلیوبی دف  ،" بمحافظ بھ

ة ذات المرحل ات زى تلمی د متطلب دارس االبتدائی تحدی ة بالم
) توضح خصائص فئتى عینة البحث 2،3والجداول ( ،الحكومیة 

  الثانیة
  ) خصائص الفئة األولى لعینة البحث الثانیة2جدول (

  المحافظات  القاھرة  الجیزة القلیوبیة
  العدد  % العدد  %  العدد % فئة السن

  سنوات 9:6  140  31.1  145  39.2  77  36.7
 سنوات 12:10  310  68.9  225  60.8  133  63.3

  ) خصائص الفئة الثانیة لعینة البحث الثانیة3جدول (
  القلیوبیة  الجیزة  القاھرة  المحافظات

  % العدد  % العدد  % العدد
  48.4  213  34.3  209  31.3  225  سنة 30: 20  فئة السن

  31.4  138  49.3  301  46.5  335  سنة 40:  31
  20.2  89  16.4  100  22.2  160 سنة فأكثر 41

  19.1  84  13.9  85  10.4  75  بدون مؤھل  المستوى التعلیمى
  52.5  231  50.3  307  28.1  202 مؤھل متوسط
  28.4  125  35.8  218  61.5  445  مؤھل جامعى

  43  189  69  421  60.6  436  تعمل  المھنة
  57  251  31  189  39.4  284 ربة منزل

متوسط الدخل 
الشھرى لالسرة 

  "جنیھ

1000- 2000  118  16.4  58  9.5  87  19.8  
2000- 3000 131  18.2  160  26.2  131  29.7  
3000-4000  155  21.5  283  46.4  168  38.2  
  12.3  54  17.9  109  43.9  316  فأكثر 4000

                                              Terminologyمصطلحات البحث : 
  Requirementsمتطلبات : 

الخواص التى تحدد مدى مالئمة المنتج ھى مجموعة السمات و
لتحقیق الغرض الذى انتج من أجلھ لیلبى رغبات المستھلك 

  وتعتبر المتطلبات المحدد األساسى للجودة .  ،المتوقعة 
  ) 379 -1989( حسن خیر الدین : 

  Designتصمیم : 
وصمم في(فن)  ،: ج تصمیمات (لغیر المصدر) ] مفرد[تصمیم 

ً بكامل شكلھ ومظھره .  رسم تخطیطي یمثل ا ً دقیقا لعمل تمثیال
  ) 186-2000(رجب عبد الجواد : 

ھو التخیل والتخطیط لفكرة ما في العقل أو عمل رسم أو  -
  فھو من التطبیق . ،نموذج لشئ ما موضحا كیفیة تنفیذه 

)   www.thefreedictionary.com   
صمیم الجید كما تراه الباحثة ھو التخطیط والتدبیر والت

وھذه المتطلبات تكون على ھیئة  ،الحتیاجات اإلنسان ومتطلباتھ 
معلومات یتناولھا المصمم وینظمھا ویؤھلھا لعملیة التحویل إلى 

  جمالیة" قبل عملیة اإلنتاج .   -حلول تصمیمیة "وظیفیة 
   : Production اإلنتـاج

ة الشئ ، (النتیجة) : ثمرة الشئ (ج) نتائج .  (النتاج) : ثمر
  )601 – 2002(المعجم الوجیز: 

اإلنتاج ھو النتیجة من أي نشاط أو جھد إنساني ھادف ، أي 
تحقیق منتج معین، فھو یمثل المخرجات بالنسبة لنظام العملیة 
اإلنتاجیة ، كما یمثل أحد أطراف معادلة اإلنتاجیة ، فھو البسط 

 اجیة (اإلنتاج/ عوامل اإلنتاج).في صیغة اإلنت
ویقصد باإلنتاجیة االستخدام األمثل لعناصر اإلنتاج بما یحقق 
أكبر قدر ممكن من اإلنتاج ، بمستوى جودة معین ، وبتشكیلة 
معینة وبأحجام معینة ، وفي وقت محدد ، وبأقل تكلفة ممكنة بما 
یحقق أكبر عائد ممكن من اإلنتاج ، وبما یعطي أعلى فائض 

  ) 127 – 2002(نسرین حسن :  ممكن من الربحیة . 

  School Uniform الزى المدرسي :
" باللغة Uniformالزى لغویا : اللباس والھیئة وترجمة كلمة "

العربیة تعنى "موحد" وتضاف ھذه الكلمة ألى اسم لتعطى نعتا 
واستخدامھا مع  ،لھ لتصف مایتساوى فى الشكل والصورة

الموحد بأن كل األطفال الذین ینتمون لنفس المدرسة تعنى الزى 
المرحلة التعلیمیة یرتدون نفس المالبس واالختالف یكون مابین 

  )899 –2002(المعجم الوجیز : زى البنات وزى الوالد فقط.
   Primary Stage المرحلة االبتدائیة :

وھى الفترة العمریة من  ،ھى المرحلة التعلیمیة األساسیة للطفل 
وخالل ھذه المرحلة یكتسب الطفل أسس  ،سنة تقریبا  "12:  6"

القراءة والكتابة والحساب وتعتبر المرحلة االبتدائیة مھمة لكونھا 
  )         6-2000(خالد عبد هللا الرفاعى:تبنى شخصیھ الطفل.
  للبحث : Proceduresالخطوات االجرائیة 

االجراءات الخاصة بـتحدید مدى توافرمواصفات 
  االبتدائیة: عالمیة"للزى المدرسى للمرحلة-لیةقیاسیة"مح

بدایة قامت الباحثة بتقسیم الخطوات االجرائیة الى مرحلتین 
  أساسیتین :

تحدید المواصفات القیاسیة المحلیة للزى  المرحلة األولى :
  المدرسى من خالل القیام باالتى :

ان ) مراجعة وزارة التربیة والتعلیم : وذلك لمعرفة ما اذا ك1-1(
ھناك أى قرارات وزاریة بشأن تحدید مواصفات للزى المدرسى 

م  1994لسنة  113أم ال ؟ حیث اتضح وجود قرار وزارى برقم 
بتحدید ھیئة الزى المدرسي لتالمیذ وتلمیذات المدارس الرسمیة 

 208والخاصة فى مراحلھا الثالث مفسرا بمقتضي قرار رقم 
  م .1994لسنة 

اصفات القیاسیة المصریة : اتضح أنھ ) االطالع على المو1-2(
یوجد فقط مواصفة خاصة بأقمشة الزى المدرسى وضعتھا الھیئة 

لسنة  1278المصریة العامة للجودة والتوحید القیاسى برقم
  م والتى تعتبر قدیمة وقاصرة على أقمشة التیل فقط. 1976

http://www.thefreedictionary.com
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  المرحلة الثانیة:
رسى من خالل تحدید المواصفات القیاسیة العالمیة للزى المد

القیام باالتى :  االطالع على المواصفات القیاسیة األمریكیة 
"AATCC : American Association of Textile 

Chemists and Colorists":،  وكذلك المواصفات القیاسیة
 ASTM :American Society for Testing"األمریكیة"

and Materials   ت اذ اتضح االفتقار الى وجود مواصفا
خاصة بالزى المدرسى سواء بالنسبة للخامات أو خطوط 

  التصمیم أو أسالیب التنفیذ.
االجراءات الخاصة بــــــــتحدید مدى جودة الزى  )2(    

المدرسى المستخدم لتلمیذات المرحلة االبتدائیة بالمدارس 
   الحكومیة :

وجدت الباحثة ضرورة اعداد استمارة االستبیان األولى للحصول 
ى معلومات من قبل األمھات ببعض المدارس الحكومیة عل

                                             القلیوبیة " كاالتى :  -الجیزة -بمحافظات " القاھرة
        ) تصمیم االستبانة االولى :                                                                                     2-1( 

اعتمدت الباحثة فى تصمیم االستبانة على النتائج التى أسفرت 
 الى ،عنھا الدراسة االستطالعیة لبعض المدارس الحكومیة 

اذ أمكن  ،جانب المناقشات مع االمھات حول الزى المدرسي 
استخالص محورین رئیسیین لتستند علیھما االستبانة ھما :    * 

داء الوظیفى للزى المدرسى المحور األول : مدى جودة األ
 :ویشمل ثالثة أجزاء كاالتى  ،المستخدم 

  " عبارات 6ویتألف من " ،الجزء األول : الراحة واالمان   
 . ارات" عب5ویتألف من " ،الجزء الثانى : سھولة االستخدام • 

"  5ویتألف من "  ،الجزء الثالث : التحمل والعمر االستھالكى • 
 عبارات . 

لثانى : مدى جودة األداء الجمالى للزى المدرسى * المحور ا
 " عبارات  6ویتألف من "  ،المستخدم 

وتم  ،علما بان الباحثة قد استخدمت میزان ثالثى للتصحیح 
  اعطاء الوزن النسبى كالتالى : 

   
  ال  الى حــد ما  نـــعم  المیزان

  3  2  1  الوزن النسبى
  
  ) تحكیم االستبانة األولى 2-2( 
االستبانة األولى "صدق المحكمین" : بعد أن تمت صدق •  

عرضتھا  ،صیاغة االستبانة وبدائل االجابة بصیغتھا األولیة 
محكمین" من 10الباحثة على مجموعة من المحكمین "

االساتذة المتخصصین فى مجال المالبس والنسیج لمعرفة " 
صحة تسمیة وتقسیم  -مدى مالئمة االستبانة ألھداف البحث

دقة صیاغة العبارات" وقد اتفق  - ا وأجزاءھامحاورھ
المحكمین على صالحیة االستبانة للتطبیق بنسب 

%مما یدل على صدق االستبانة وأبدى 91.7:83.3
 المحكمین مالحظات قد تم تعدیلھا. 

ثبات االستبانة األولى :  تم حساب ثبات االستبانة األولى •  
  ) :4(باستخدام معامل ثبات ألفا كما فى الجدول 

 ) قیم الثبات لالستبانة األولى4جدول (
 قیم الثبات معامل ألفا االجزاء / المحاور

  المحور األول:  مدى جودة األداء الوظیفى للزى المدرسى المستخدم
  0.957 * الجزء األول : الراحة واالمان

  0.973 * الجزء  الثانى : سھولم االستخدام
  0.954 مر االستھالكى* الجزء  الثالث : التحمل والع

  0.961 الدرجة الكلیة للمحور األول
  0.918  المحور الثانى : مدى جودة األداء الجمالى للزى المدرسى المستخدم

  0.939  الدرجة الكلیة لالستبانة
تبین من الجدول السابق أن قیم الثبات لمحورى االستبانة وكذلك 

 )0.6من (الدرجة الكلیة لالستبانة كانت جمیعھا أكبر 
وبالتالى یمكن القول  ،وھو الحد االدنى المقبول لمعامالت الثبات 

 بأن االستبانة تتمتع بالثبات المرتفع .
) تطبیق االستبانة األولى : طبقت الباحثة االستبانة 2-3(     

األولى فى صورتھا النھائیة بعد تحكیمھا والتأكد من صدقھا 
الحكومیة التابعة وثباتھا على األمھات ببعض المدارس 

 2320القلیوبیة" والبالغ عددھم  –الجیزة  –لمحافظات "القاھرة
" مفردة بھدف استطالع ارائھن فى مدى جودة الزى المدرسى 

وبعد االجابة على  ،المستخدم لتلمیذات المرحلة االبتدائیة 
االستبانة تم جمعھا الستخراج البیانات من خالل تحویل العالمات 

الى درجات طبقا لمیزان التقدیر الثالثى المستخدم ثم المدونة بھا 
جمع تلك الدرجات وحساب التكرارات والنسب المئویة لكل 

  ثم تحدید النسبة المئویة الكلیة بناءا على المعادلة االتیة :  ،اجابة 

  
) االجراءات الخاصة بــتحدید متطلبات زى تلمیذات المرحلة 3( 

                                              االبتدائیة بالمدارس الحكومیة المصریة: 
وجدت الباحثة ضرورة اعداد استمارة االستبیان الثانیة والتى 

سنة " و 12:6وجھ الى كل من تلمیذات المرحلة االبتدائیة "ت

 –أمھاتھن ببعض المدارس الحكومیة بمحافظات " القاھرة 
                                             القلیوبیة " كاالتى :  -الجیزة 

) تصمیم االستبانة الثانیة :  قامت الباحثة بتصمیم الشكل 3-1(    
  ارة الثانیة والذى تكون من ثالث أجزاء كاالتى:     المبدئى لالستم

 ،الجزء األول : متطلبات خاصة بخامات الزى المدرسى  -
  " بنود  6ویشتمل على " 

 ،الجزء الثانى : متطلبات خاصة بتصمیم الزى المدرسى  -
  " بند  10ویشتمل على " 

 ،الجزء الثالث : متطلبات خاصة بانتاج الزى المدرسى  -
  " بنود . 4ل على " ویشتم

 ) تحكیم االستبانة الثانیة :                     3-2(    
صدق االستبانة الثانیة "صدق المحكمین" : بعد صیاغة •  

االستبانة الثانیة عرضتھا الباحثة على مجموعة من المحكمین 
محكمین" من االساتذة المتخصصین فى مجال المالبس 10"

صحة  -ئمة االستبانة ألھداف البحثوالنسیج لمعرفة " مدى مال
الصیاغة اللغویة للبنود"  وقد أجمع  -البنود لما وضعت ألجلھ 

% 97.8: 91.7المحكمین على صالحیة االستبانة للتطبیق بنسب 
وھى نسب مرتفعة تؤكد على صدق االستبانة وبذلك أصبحت 

 االستبانة جاھزة فى صورتھا النھائیة .
یة :  تم حساب ثبات االستبانة الثانیة ثبات االستبانة الثان•  

  ) :5باستخدام معامل ثبات ألفا كما فى الجدول (
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  ) قیم الثبات لالستبانة الثانیة5جدول (
 االجزاء قیم الثبات معامل ألفا

  الجزء األول : متطلبات خاصة بخامات الزى المدرسى  0.954
  رسىالجزء الثانى : متطلبات خاصة بتصمیم الزى المد  0.957
  الجزء الثالث : متطلبات خاصة بتنفیذ الزى المدرسى  0.861
 الدرجة الكلیة لالستبانة  0.924

  
تبین من الجدول أن قیم الثبات ألجزاء االستبانة وكذلك الدرجة 

  ) وبالتالى فاالستبانة تتمتع بالثبات.0.6الكلیة كانت أكبرمن(
تبانة الثانیة فى ) تطبیق االستبانة الثانیة :  طبقت االس3-3(   

سنة" 12:6صورتھا النھائیة بعد تحكیمھا على تلمیذات فى سن "
وكذلك أمھاتھن وعددھم  ،"مفردة 1030وعددھم"

"مفردة  ببعض المدارس الحكومیة بھدف تحدید متطلبات 1770"
وبعد االجابة على  ،زى المدرسى لتلمیذات المرحلة االبتدائیة 

ارات والنسب المئویة لكل االستبانة تم جمعھا وحساب التكر
  ثم تحدید النسبة المئویة الكلیة . ،اجابة 

   Results and Discussion نتائج البحث و مناقشتھا:
" یوجد قصور فى توافر مواصفات  نتائج الفرض االول  

                           عالمیة " للزى المدرسي –قیاسیة " محلیة 
                                للمرحلة االبتدائیة "

أوال : المواصفات القیاسیة المحلیة للزى المدرسى للمرحلة 
                                                 االبتدائیة

بمراجعة وزارة التربیة والتعلیم اتضح وجود قرار وزارى برقم  
م بتحدید ھیئة الزى المدرسي لتالمیذ وتلمیذات 1994لسنة  113

س الرسمیة والخاصة فى مراحلھا الثالث مفسرا بقرار المدار
  م واللذان یشتمالن على :               1994لسنة  208رقم 

      * المادة األولى من القرار :
أن یلتزم تالمیذ وتلمیذات المدارس الرسمیة والخاصة بارتداء 

  زى موحد وفقا للمواصفات االتیة :  
  بنات " :                                                                                   –الحلقة االبتدائیة " بنین  -

مریلة تیل لجمیع التالمیذ باللون الذى تختاره المدیریة • 
ویمكن ارتداء بنطلون فى فصل الشتاء یكون  ،التعلیمیة 
  موحدا .   

 ،لبناتیجوز استبدال المریلة بقمیص وجونلھ بطول مناسب ل• 
  قمیص وبنطلون للبنین مع ارتداء بلوفر أوجاكت فى الشتاء 

  المرحلة االعدادیة :                                                                                                   -
وفى الشتاء  ،التالمیذ: بنطلون طویل + قمیص بلون مناسب  -1 

  وفق ما تقرره المدیریة التعلیمیة .  یرتدى بلوفر أوجاكت
التلمیذات: بلوزة بیضاء + مریلة من قماش التیل "دریل"  -2

وفى فصل  ،بحماالت باللون الذى تختاره المدیریة التعلیمیة 
ویمكن أن ترتدى  ،الشتاء یمكن أن یكون قماش المریلة صوفا

لة ویجوز استبدال المریلة بقمیص وجون ،التلمیذة بلوفر أوجاكت
وبناء على طلب مكتوب من  ولى األمر ترتدى  ،بطول مناسب 

  التلمیذة غطاء للشعر الیحجب الوجھ .    
  المرحلة الثانویة وما فى مستواھا:                                                                                    - 

وفى  ،ب التالمیذ : بنطلون طویل + قمیص بلون مناس -1
الشتاء یرتدى بلوفر أوجاكت وفق ما تقرره المدیریة 

  التعلیمیة.

التلمیذات : بلوزة بیضاء + جونلة تیل بطول مناسب باللون  -2 
یمكن أن  الذى تحدده المدیریة التعلیمیة، وفى فصل الشتاء

تكون الجونلة صوفا، كما یمكن أن ترتدى التلمیذة بلوفر 
ء على طلب مكتوب من ولى  أوجاكت بلون الجونلة، وبنا

   األمر ترتدى التلمیذة غطاء للشعر ال یحجب الوجھ . 
  * المادة الثانیة من القرار 

اعالن الزى المدرسي المقرر على تالمیذ وتلمیذات كل مدرسة 
  فى مكان ظاھر قبل بدء العام الدراسي بشھرین على األقل . 

  * المادة الثالثة من القرار :  
یراعى بالنسبة للتلمیذات فى جمیع مراحل التعلیم الثالث أن 

وبما  ،یكون زیھن مناسبا فى مظھره واسلوب ارتداءه لالحتشام 
وال یجوز لمن یخالف حكم المادة  ،یتفق مع تقالید مجتمعھن 

 األولى من ھذا القرار دخول المدرسة أو االنتظام فیھا.
: القیاسیة المصریةكما أنھ باالطالع على دلیل المواصفات 

 اتضح أنھ یوجد فقط مواصفة خاصة بأقمشة الزى المدرسى
وضعتھا الھیئة المصریة العامة للجودة والتوحید القیاسى  "تیل"
 م " والتى تشترط أن یكون : 1976لسنة  1278برقم "

  اللحمة ".   -% فى كال االتجاھین " السداء 100الخامة : قطن• 
  .1/1سادة  التركیب النسجى : نسیج• 

الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة والكیمیائیة لقماش تیل • 
  :7المدارس كما فى الجدول 

ثانیا : المواصفات القیاسیة العالمیة للزى المدرسى للمرحلة 
                                                االبتدائیة

 ، AATCCباالطالع على المواصفات القیاسیة االمریكیة " 
ASTM  اتضح االفتقار الى وجود مواصفات خاصة بالزى "
  المدرسى

سواء بالنسبة لألقمشة أو وسائل الغلق أو خطوط التصمیم أو 
  أسالیب التنفیذ .

 وفى ضوء ماسبق یتضح االتى :
االقتصار فقط على نوع القماش فى " تیل" رغم أنھ لم یعد  -1

ذى % ال100موجود باالسواق بكثرة نظرا الحتیاجھ للقطن 
وكذلك عدم مناسبتھ لالجواء  ،أصبح سعره مرتفع جدا 

المناخیة الحالیة وخاصة داخل المدارس الحكومیة 
  المصریة .

االقتصار على كون الزى البناتى " مریلة " دون تحدید  -2
لھیئة أو خطوط تصمیم أو طبیعة خامات أو أشكال 
للحیاكات أو أسالیب للتنفیذ ... وغیره مما یجعل المجال 

وح أمام أصحاب المصانع والورش فى طرح مفت
 -المودیالت المختلفة دون مراعاة للمتطلبات "الجسمیة 

الجمالیة" وخاصة داخل المناخ  -النفسیة" أو "الوظیفیة 
 المدرسى الحكومى .

  ) خواص قماش  تیل المدارس6جدول (
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وكل ذلك یؤثر بال شك على احساس التلمیذات بالراحة الجسمیة 

الى  ،یة وكذلك احساسھن باالمان داخل مبانى المدارس والنفس
جانب تأثیره الغیر مباشر على اقتصادیات األسرة المصریة 
نظرا لتدنى المستوى ومن ثم سرعة استھالك واستبدال الزى 
المدرسى ... مما یدعم أھمیة البحث الحالى ویرشد الى ضرورة 

  ى حدة .اجراء بحوث تكمیلیة تتناول ھذة الجوانب كال عل
" یوجد قصور في جودة الزى  المدرسى  نتائج الفرض الثانى

  الحكومیة بالمدارس المستخدم لتلمیذات المرحلة االبتدائیة 
للتحقق من صحة ھذا الفرض قامت الباحثة باعداد استمارة 
استبیان األولى وعرضھا على األمھات ببعض المدارس 

القلیوبیة "  -الجیزة  –االبتدائیة الحكومیة بمحافظات " القاھرة 
واستبعدت شریحة التلمیذات مظرا لعدم قدرتھن على تقییم الزى 

وبناءا علیھ قسمت نتائج ھذا  ،الحالى وتحدید أوجھ القصور بھ 
  الفرض الى جزئین ھما : 

الجزء األول : مدى جودة األداء الوظیفى للزى المدرسى  -  
 المستخدم

ة واعتمدت علیھا فى قیاس قد رأت الباحثة ثالثة معاییر ھام 
األداء الوظیفى للزى المدرسى المستخدم والمتوفر حالیا بالسوق 

  ) :10،9،8فكانت النتائج كما فى الجداول (  ،المصرى 
  * المعیار األول : الراحة واألمان     

  
  أن : )8(ویتضح من الجدول 

الزى المدرسى ال یخلو من أماكن تراكم البكتریا كالكسرات  -

% 81:75.9% " والكشكشة بنسب " 87.9:78.2ك بنسب  "وذل
. "  

الزى المدرسى الیخلو من عوامل الخطر كالطول الزائد  -
% 86.2:51% "،األكمام الفضفاضة "88.4:52.3بنسب" 

%"، والجیوب 84:57.1"،األرجل الواسعة "
  %"96.2:84.4المفتوحة"

ناء الیوم الزى المدرسى الیتالءم مع أوضاع الجسم المختلفة أث -
% "، الصعود أو 72:29.6الدراسى كالجلوس أوالسیر بنسب "

  %"94.8:85.6%"، اللعب أو الجرى" 68.8:40.2النزول"
مفردات الزى المدرسى المستخدم لم تسھم فى توفیر الراحة  -

واألمان لتلمیذات المرحلة االبتدائیة كوسائل الغلق بنسب بلغت 
 % ".80.3:39.6"  %"، وكذلك األساور بنسب93.7:41.3"
أقمشة الزى المدرسى التساھم في توفیر الراحة واألمان من  -

%"، 92.6:69.5حیث نوع الخامة بنسب"
%"،امتصاص 83.2:81.8الوزن"
  %"68.2:62.2%"،الملمس"96.2:70.7العرق"

حیاكات الزى المدرسى تسبب عدم الشعور بالراحة من حیث  -
كان " %" ، الم94.8:86.2النوع بنسب مابین "

%" ، والملمس 96.2:90.6%" ، السمك "87.7:38.4
"83.6:54.2."%  
عینة البحث من المحافظات الثالث قد أجمعوا على عدم جودة  -

المعیار األول " الراحة واألمان " بنسب تراوحت مابین 
"66.1:62.4" %  

  
  ة االبتدائیة معیار الراحة واألمانالمرحل ) جودة األداء الوظیفى للزى المدرسى المستخدم لتلمیذات7جدول رقم (

  
  

  * المعیار الثانى : سھولة االستخدام 
  أن : )8رقم (ویتضح من الجدول 

الزى المدرسى المستخدم لم یحتوى على مزایا المساعدة الذاتیة  -
  % " .86.7:63.6بنسب تراوحت مابین " 

تصمیم الزى المدرسى المستخدم ال یسمح بتعدیلھ لمالئمة  -
% " 98.1:92.6من مقاس متقارب بنسب تراوحت مابین " أكثر

.  
أساور الزى المدرسى المستخدم التوفر سھولة االستخدام أثناء  -
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  % " .72:54.1االرتداء والخلع بنسب تراوحت مابین " 
فتحات الزى المدرسى المستخدم "المردات" ال توفر سھولة  -

نھا، و" % "من حیث مكا64.3:41.6االستخدام بنسب مابین" 
  % "من حیث حجمھا .81.7:37.4

وسیلة غلق الزى المدرسى المستخدم لم تتمیز بسھولة  -

% " ، و" 80.6:61.5االستخدام من حیث مكانھا بنسب مابین " 
  % " من حیث نوعھا .62.2:35.3

عینة البحث من المحافظات الثالث قد أجمعوا على عدم جودة  -
" بنسب تراوحت مابین  المعیار الثانى " سھولة االستخدام

"72.7:65.4" %  
) جودة األداء الوظیفى للزى المدرسى المستخدم لتلمیذات المرحلة االبتدائیة بالمدارس الحكومیة " المعیار الثانى : 8جدول (

  سھولة االستخدام "

 
  * المعیار الثالث : التحمل والعمر االستھالكى       

  ) أن :9ویتضح من الجدول (
جزاء الزى المدرسى تتلف تحت تأثیر اجھادات بعض أ -

وتتمثل فى الیاقة بنسب  ،االستخدام والغسیل المتكرر 
والركبة بنسب  ،% "96:76.1الكوع " ،% "86.2:80.1"
"64.3:38.9"%  
أقمشة الزى المدرسى تتأثر باإلجھادات الناتجة عن االستخدام  -

"  وذلك فى صورة تغیر اللون بنسب ،والغسیل المتكرر 
 ،% "93.2:80.6انخفاض اللماعیة "  ،% "93.8:85.9

والتمزق أو التلف  ،% " 88.4:76.6انخفاض نعومة الملمس " 
  % " .97.9:66.6التدریجى بنسب " 

وسیلة غلق الزى المدرسى تتأثر باإلجھادات الناتجة عن  -
االستخدام والغسیل المتكرر فى صورة الفقد أو الضیاع بنسب " 

انخفاض  ،% "93.8:84.9تغیر اللون "  ،% "86.2:80.6
والتمزق أو التلف  ،% " 93.4: 94.8قدرتھا على الغلق " 

  " . 93.7:76.65التدریجى " 
وسیلة زخرفة الزى المدرسى تتأثر باإلجھادات الناتجة عن  -

االستخدام والغسیل المتكرر من حیث تغیر اللون بنسب مابین 
%" 63.3:41.6تدریجى "والتمزق أو التلف ال ،% "86:70.8"
 .  
حیاكات الزى المدرسى تتأثر باإلجھادات الناتجة عن  -

االستخدام والغسیل المتكرر من حیث تغیر لون الخیط بنسب " 
% 94.6:72.4والتمزق أو التلف التدریجي"  ،% "97.9:76.8

. "  
عینة البحث من المحافظات الثالث قد أجمعوا على عدم جودة  -

التحمل والعمر االستھالكى " بنسب تراوحت  المعیار الثالث "
  % " .78.5:69.9 مابین "

جودة األداء الجمالي للزى المدرسى الجزء الثانى : مدى  -
  المستخدم

  
  أن :  )10(ویتضح من الجدول 

الزى المدرسى الیلقى قبول لدى تلمیذات المرحلة االبتدائیة من  -
%"، المقاس" 76.6:49.8حیث المودیل بنسب " 

%"، 62.2:35.7القماش"  %"،62.7:40.7
  %"99.4:73.2واللون"

تصمیم الزى المدرسى الیتماشى مع خطوط الموضة بنسب"  -
75.7:58.4." %  

بعض مفردات الزى المدرسى لم تتسم بالجاذبیة والجمال  - 
% " لفتحات العنق ،" 58.4:45.9وذلك بنسب تراوحت مابین " 

%" لوسائل الغلق 58.9:53.3% " لفتحات الزى ،"63.3:53.3
% " لألكمام ، فى حین أن وسائل الزخرفة لم 58.4:42.7،" 

أقمشة  -    % ".   91.6:72.1تتسم بالجاذبیة والجمال مطلقا" 
الزى المدرسى لم تتسم بالجاذبیة والجمال من حیث الشكل 

% "، الكرمشة 94.6:91.7%"،اللون"99.4:80.7بنسب"
  %" 75.9:62.2مة التوبیر"ومقاو %"،66.7:39.7أوالتجعد" 

حیاكات الزى المدرسى لم تتسم بالجاذبیة والجمال من حیث  - 
%"، شكل 62.2:44.1شكل الغرزة بنسب"

%"،لون 81.4:44.8%"، مكان الحیاكة"81.8:54الحیاكة"
  %"91.6:56الخیط"

الشكل العام للزى المدرسى لم یساعد فى تحسین مظھر  -
طولیا وعرضیا بنسب "  التلمیذات من حیث تقسیم األمام

% "، تقسیم الخلف طولیا وعرضیا " 86.2:80.4
66.9:53.6. " %  

عینة البحث من المحافظات الثالث قد أجمعوا على عدم جودة  -
األداء الجمالي للزى المدرسى المستخدم لتلمیذات المرحلة 

  %" 65.2:54.5 االبتدائیة  بنسب تراوحت مابین"
ائج الفرض الثانى وفقا للنسب یوضح ملخص نت )11(والجدول 

   : المئویة لعینة البحث
" امكانیة تحدید متطلبات زى تلمیذات  نتائج الفرض الثالث

  المرحلة االبتدائیة بالمدارس الحكومیة المصریة "
    الجزء األول : المتطلبات الخاصة بخامات الزى المدرسى

  ویتضح من الجدول السابق أن :
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ن/ بولیستر" حققت أعلى نسبة بین الخامة المخلوطة " قط -
%"، كما 85.9الخامات المناسبة ألقمشة الزى المدرسى فكانت "

% " .                                                      93.5كان القماش المنسوج ھو األكثر تفضیال بنسبة " 
القماش السادة استحوذ على النسبة األكبر بین أشكال القماش  -

% " یلیھ القماش الكاروه 78ضلة للزى المدرسى وھى " المف
% "، فى حین انخفضت نسبة كل من القماش 17.8بنسبة "

  %".  3.2:1المنقوش والمقلم مابین "
الكبسون ھو أفضل وسیلة لغلق الزى المدرسى وذلك بنسبة "  -

  % " .24.9% " یلیھ الشریط الالصق " 70.9
أقمشة الزى المدرسى كانت الخصائص األساسیة المطلوبة فى  -

% "، مقاومة التاكل باالحتكاك " 96.7ثبات اللون بنسبة " 
% "، 94.1% "، المتانة " 95.1% "، نعومة الملمس "95.7

% "، عدم 92.9% "، نفاذیة الھواء " 93.8امتصاص العرق " 
% " ، وأخیرا 88.9% "، عدم التوبیر فكانت "92.6الكرمشة " 

  % " . 86.2سھولة العنایة " 
"سجلت أعلى النسب بین زیتى× المجموعة اللونیة "برتقالى -

" أخضر×قرنفلى%" یلیھا" 81.7المجموعات اللونیة المقترحة "
% " 65.5نبیتى" بنسبة " × % " ، ثم " وردى71.7بنسبة " 

 %2.5:0.1بینما سجلت باقى المجموعات بنسب مابین " 
  

  أن : )11(ویتضح من الجدول 
%" 93.2الزى المدرسى حقق نسبة عالیة بلغت"  تنوع مودیل -

  أى ضرورة وجود تصمیمین أوأكثر لالختیار والتغییر بینھم
% " بین أنماط 94.1المقاس المتسع نوعا ما سجل نسبة "  -

  مقاس الزى المدرسى .
الزى المدرسى المكون من قطعتین حصل على نسبة "  -

  ". %14.7% " یلیھ القطعة الواحدة بنسبة " 80.7

الزى المكون من "بلوزة + دریل" جاء فى الصدارة بنسبة   -
  %" .23.4% " ، یلیھ " البلوزة + السالوبیت " بنسبة "65.4"
ألوان الزى المدرسى المفضلة ھى اللونین وذلك بنسبة "  -

  % " .24.8% " یلیھا الثالث ألوان بنسبة " 73.6
وھى " الوصالت سجلت أعلى نسبة تفضیل لخطوط القصات  -

  % ".80.5% " على أن تكون مائلة وذلك بنسبة " 85.3
بعض أجزاء الزى المدرسى تحتاج الى تقویة وھى تحت االبط  -

  %" 68.9% "، الركبة"74% "، الكوع" 82بنسبة " 
فتحات الزى األمامیة سجلت شبھ اتفاق بین األمھات وذلك  -

  % " .97.1بنسبة " 
لزخرفة الزى المدرسى  تعدد ألوان الزى ھو أفضل وسیلة -

%" 91% "،یلیھ خطوط الحیاكة الزخرفیة"92.6وذلك بنسبة" 
% "، 85.2ثم  شرائط البییھ بألوان مخالفة للون الزى بنسبة" 

  %".34.6% "، وتجاورالخامات "63.3فالتطریز بنسبة " 
  الجزء الثالث : المتطلبات الخاصة بانتاج الزى المدرسى

                         أن : )14(ویتضح من الجدول 
ھى أفضل أسالیب حیاكة الزى  نجلیزیةوصالت الحیاكة اال -

% " یلیھا الوصالت العادیة " 61.4المدرسى وذلك بنسبة " 
% " فى حین انخفضت نسبة تفضیل الوصالت الفرنسیة 36

  % " .2.6فكانت " 
فتلة "  5، وغرزة االوفرلوك " 301كل من الغرزة المقفلة -

%" ویرجع ذلك 50.1:49.9نسب تفضیلھم مابین"تقاربت 
  لضرورة  استخدام كالھما لتجمیع أجزاء الزى المدرسى.

% " یلیھ الخیط 52.5الخیط المحورى سجل نسبة "  -
% " فى حیاكة الزى المدرسى، 46.1% بنسبة " 100البولیستر

  بینما انخفضت جدا نسبة خیط الحیاكة القطن .        

داء الوظیفى للزى المدرسى المستخدم لتلمیذات المرحلة االبتدائیة بالمدارس الحكومیة " المعیار الثالث : ) جودة األ9جدول (
  التحمل والعمر االستھالكى "
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  ) جودة األداء الجمالي للزى المدرسى المستخدم لتلمیذات المرحلة االبتدائیة بالمدارس الحكومیة10جدول (

 
 رض الثانى وفقا للنسب المئویة لعینة البحث) ملخص نتائج الف11جدول (

 االجزاء                                           القاھرة الجیزة  القلیوبیة  المتوسط
 

49.1  
46.2  
37.6  

 
47.1  
46.4  
41.5  

 
50.4  
44.5  
43.7  

 
49.7  
47.7 
27.6  

 الجزء األول: مدى جودة األداء الوظیفى للزى المدرسى المستخدم
  ر األول : الراحة واألمانالمعیا -
 المعیار الثانى : سھولة االستخدام -

 - المعیار الثالث : التحمل والعمر االستھالكى
  اجمالى النسب المئویة للجزء األول %  41.7  46.2  45  44.3
 جودة األداء الجمالي للزى المدرسى المستخدمالجزء الثانى: مدى   43.5  41.7  41.3  42.2
 اجمالى النسب المئویة الكلیة لالستمارة %  42.6  44  43.2  43.3

الخصائص المطلوبة فى حیاكات الزى المدرسى تمثلت فى  -
% " ، عدم 95.6% "، المتانة " 96.1نعومة الملمس بنسبة " 

% "، انتظام الغرزة " 94.8% " ، ثبات اللون " 95.1الكرمشة " 
  % . 69.2" وأخیرا عدم االنكماش "% 91.7

  ى : المتطلبات الخاصة بتصمیم الزى المدرسىالجزء الثان
  Conclusionالخالصة : 

فى ضوء ما أسفرت عنھ الدراسة االستطالعیة والفروض البحثیة 
" األول ، الثانى ، الثالث " من نتائج ، استطاعت الباحثة 
استخالص متطلبات زى تلمیذات المرحلة االبتدائیة بالمدارس 

  االتى : الحكومیة المصریة وتحدیدھا فى
      أوال : متطلبات خامات الزى المدرسى 

                                                                                                       األقمشة : )1(
استخدام األقمشة المخلوطة "قطن/بولیستر" بحد  )2(

"وذلك لما تمتاز بھ من خصائص تجمع بین 50/50أدنى"
 الھمامزایا ك

استخدام األقمشة المنسوجة واستبعاد األقمشة المطاطة ،  )3(
وذلك لعدم احتفاظھا بأبعادھا مع االستخدام والغسیل 

استبعاد األقمشة المنقوشة لسرعة ظھور أثار  -3المتكرر. 
القدم علیھا، وكذلك صعوبة رؤیة االتساخات والتعامل 

  معھا أثناء تنظیفھا
جذابة تبعث على البھجة  استخدام األقمشة بألوان زاھیة )4(

  والتفاؤل كاالتى :
اللون البرتقالى: یساعد فى التمتع بالحیویة والنشاط عن اللون  -

 األحمرمع الحفاظ على القدرة الذھنیة المنبعثة للون األصفر 
اللون الوردى: یثیر فرحة الطفل واحساسھ بالبھجة والمرح،  –

  قلة الحیویة فلھ سمة تصویر الحب ونزع الخوف كما یفید مع
ثانیة  30اللون القرنفلى "البینك": لون مھدئ یبدأ تأثیره بعد – 

دقیقة، كما یكبح المیول 15من االرتداء ویكتمل خالل
اللون األخضر: لون مھدئ للطفل مرھق الجسم  –العدوانیة 

والعقل فلھ قدرة عالیة على دعم االستجابة للتعلم واالحساس 
  بالتفاؤل

یؤدى الى تھدئة الطفل وسكونھ ، كما یساعد اللون األزرق :  -
  فى خلق احساس بالقوة واالستقرار النفسى والمعنوى .    

الخصائص األساسیة فى أقمشة الزى المدرسى ھى  )5(
نعومة  - مقاومة التأكل باالحتكاك -بالترتیب " ثبات اللون

نفاذیة  -المسامیة وامتصاص العرق -المتانة -الملمس     
سھولة العنایة " وذلك  -عدم التوبیر -كرمشةعدم ال -الھواء

  كاالتى :  
أن تتحمل ألوانھا عملیات الغسیل المتكرر وتأثیر مواد التبییض  -أ 

والمنظفات الصناعیة والحرارة والضوء والعرق ، اذ یتعرض 
الزى المدرسى لمعظم ھذه العوامل ، فتكون درجة ثبات اللون وفقا 

  لمواصفة االیكوتكس كاالتى :
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  على المقیاس الرمادى.     4-3للغسیل واالحتكاك :  *
 على المقیاس األزرق .    7-6* للضوء : 

قدرتھا على مقاومة التأكل باالحتكاك سواء مع خامة اخرى أو  -ب
تغیر  الجسم أو األثاث أو األرضیات وغیرھا، اذ ینتج عنھ

شكل سطح القماش فیتشابك الزغب بالسطح وتتكون ظاھرة 
  أوتتأثر متانة القماش.   -أو تبھت األلوان -التوبیر

استخدام األقمشة الملساء ، اذ التظھر علیھا عالمات التلف  -ج
فرصة  بسرعة كاألقمشة الخشنة أوالوبریة ، كما أنھا أقل فى

حمل البكتریا واالتساخات وحدوث االلتھابات الجلدیة مع 
  االحتكاك ، الى جانب سھولة ازالة االتساخات منھا. 

استخدام األقمشة ذات المسامیة ألنھا تسمح بمرور وتخلل  - د 
من  الھواء بدرجة كافیة مع القدرة على تبخیر الرطوبة والعرق

سطح الجلد الى الطبقات الخارجیة من المالبس لالحتفاظ 
  بجفاف الجلد ودرجة رطوبتھ 

استخدام أقمشة أقل قابلیة لتولید الكھرباء االستاتیكیة، اذ تقل  -ه
  صة االتساخ والتصاق البقع واألتربة بسطح القماش . فر

  
  ) المتطلبات الخاصة بخامات الزى المدرسى12جدول (

 
                                      ) وسائل الغلق :2(
أال تكون كبیرة الحجم وكثیرة العدد حتى ال تطغى على شكل  -

  لخلع . الزى المدرسى ، وتعزز االستقالل فى االرتداء وا
أن تتحمل االستخدام والغسیل المتكرر ، فتتسم بثبات اللون ،  –

 المقاومة الحراریة والكیمیائیة ، ومقاومة التأكل والصدأ .
االبتعاد عن وسائل الغلق البالستیكیة أو الحدیدیة لتأثرھما  –

  السریع باالستخدام والغسیل المتكرر . 
ست"  فالمصنوع منھا من عدم استخدام السحابات المنزلقة "السو –

منھا  النایلون قد ینصھر ویتلف مع الغسیل ، بینما المعدنیة
تسبب مشكالت مع االحتكاك المستمر، كما أنھا قد تشتبك 

  بأطراف الملبس وتعوق الفتح والغلق . 
تعتبر الكباسین الممغنطة "مغناطیس دقیق یشبھ جزئى  –

جھود الكبسون" أفضل وسائل الغلق فال تحتاج الى م
  الستخدامھا 

استخدام الشریط الالصق "الفلكرو" شریطة أن یكون من خامة  –
قطنیة لتحمل االحتكاك والحرارة أثناء الغسیل فھو الیحدث  
ضرر بأماكن التثبیت ویمكن فكھ بقوة سحب بسیطة وغلقھ بقوة 

 ضغط خفیفة،ویجب غلقھ أثناء الغسیل لعدم اشتباك الوبر
   الزى المدرسىثانیا : متطلبات تصمیم 

توفیر أكثر من تصمیم بأكثر من مقترح لونى للتغلب على  -1
مشكلة رفض الزى والملل منھ وذلك باالختیار والتبدیل بینھم                                                                      

استخدام الخطوط التصمیمیة المناسبة لحل مشكلة المقاسات   -2
مالئمة أكثر من مقاس متقارب مع امكانیة التحكم فى و

المقاس بسھولة للحد من تكالیف شراء زى مدرسى جدید 
رغم عدم استھالك القدیم ، مثل تركیب لوكسات مع أزرار أو 
كباسین أو حلقات زخرفیة أو أشرطة مدككة " قماش أو 

 الرجل..".              -خط الجنب  - قیطان" فى كل من " الكم
أال یكون الزى المدرسى محكم ، مع تجنب األحزمة الضیقة   -3

 اذ تؤثر على الراحة وتتسبب فى اعاقة الدورة الدمویة.
تجنب االتساع الفضفاض فى أجزاء الزى المدرسى "  -4

نھایات الملبس .."، والذى قد یعوق الحركة  - األكمام - الجسم
ویعرض التلمیذات لالشتباك باألثاث أو األرضیات أثناء 

المرور من األبواب أوالصعود والنزول، مع التعرض للتأكل                              
الحد من استخدام الشریط المطاط " االستیك" لكونھ یتلف  - -5

مع االستخدام والغسیل المتكرر ، كما قد یعوق التنفس 
واالحساس بالراحة ، واذا استخدم فلیقتصر على الجانبین مع 

  للتحكم فى المقاس المطلوب .                وجود وسیلة غلق
أكثر أشكال الزى المدرسى مناسبة لتلمیذات المرحلة  -6
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االبتدائیة ھو القطعتین " بلوزة + دریل"  أو " بلوزة + 
سالوبیت".  أالتتعدى ألوان الزى المدرسى ثالثة ألوان 

زیتى" یلیھ × وأفضل المجموعات "برتقالى
 نبیتى".× أخضر" ثم "وردى×"قرنفلى

أن تكون قصات الزى المدرسى بسیطة غیر مبالغ فیھا بعیدا  -7
  عن الكشكشة والكسرات والكالونیھات ، بحیث تضفى   

لمسة جمالیة على التلمیذات وفى الوقت نفسھ التكن مسكن  -8
  للبكتریا واالتساخات فى ظل المناخ المدرسى المصرى .      

ثل األشرطة أو االبتعاد عن كل ما یعرض الطفلة لألخطار م -9
األحزمة حتى التسئ الطفلة استعمالھا أو تشتبك باألشیاء 

 -استخدام قطع اضافیة لتقویة بعض أجزاء الزى" تحت االبط
الركبة" اما بلون الزى أو بلون مخالف كناحیة   - الكوع

جمالیة ، وذلك لمقاومة ماتتعرض لھ من ضغط وشد 
 .  واحتكاك ناتج عن االستخدام والغسیل المتكرر

االبتعاد عن الفتحات الخلفیة، فالفتحات األمامیة التى  -10
الطول "العنق الى أسفل الوسط" تجعل االرتداء 3/4تمثل

أسھل.  عدم استخدام الجیوب المفتوحة سواء الخارجیة أو 
الداخلیة ، فیراعى استخدام وسیلة غلق مناسبة بھا حتى ال 

سھ لتجنب تصبح مسكن للبكتریا واالتساخات ، وفى الوقت نف
 سقوط المھمات الشخصیة للتلمیذات .  

عدم استخدام البطانة الداخلیة واالعتماد على سمك الخامة  -11
ووزنھا ، وذلك الحتمال فتح الخیاطة بینھا وبین الجسم 

وبالتالى تصبح مأوى للبكتریا واالتساخات ، كما أنھا قد 
 تعوق االرتداء والخلع عند اشتباكھا بوسیلة الغلق 

سائل زخرفة الزى المدرسى ھى " تعدد ألوان الزى"  أنسب و -12
 یلیھا " خطوط الحیاكة الزخرفیة "  ثم " شرائط البییھ ".

 ثالثا : متطلبات انتاج الزى المدرسى 
استخدام تقنیات حیاكة أكثر متانة وتحمل لالجھادات الناتجة عن  -1

  االستخدام والغسیل المتكرر، مثل :                
خطین من التمكینات "الخیاطة االنجلیزیة" فى استخدام   - أ

أماكن وصالت الحیاكة ، فھى أفضل أسالیب حیاكة الزى   
المدرسى اذ أنھا من الحیاكات التى التنسل  والتبلى 

  بسھولة.        
استخدام الخیوط المزدوجة عند الحیاكة كنوع من التقویة   -ب

               التى تمنع البلى والتنسیل .                    
وضع تقویة "شریط" فوق خطوط الحیاكة ثم یعاد   -ج

خیاطتھا مرة اخرى، وذلك لتقویة األجزاء التى تتعرض 
كمر  - زوایا الجیوب والقصات -"حردات الرقبة للشد مثل

 نھایات الفتحات...".          - الوسط
تقویة أماكن تثبیت وسائل الغلق اما بمادة للتقویة    -ح

یط من قماش الزى المدرسى خلفھا "فازلین" أو بشر
مباشرة من ظھر القماش حتى التحدث اضرار فى أماكن 

 التثبیت وال تؤذى جلد الطفلة أثناء االرتداء والخلع . 

  
  ) المتطلبات الخاصة بتصمیم الزى المدرسى13جدول (

  
 5االوفرلوك –301استخدام كل من غرزة الحیاكة "المقفلة -2

    اء تبعا لنوع وصلة الحیاكة ومكانھا .فتلة" فى تجمیع األجز
معالجة الحیاكة البارزة فى بعض الوصالت باستخدام غرزة  -3

  التغطیة لتعطى ملمس ناعم على الجلد وكذلك شكل جمالى

استخدام خیط الحیاكة المحورى لتجنب مشاكل كل من الخیوط  -4
خاصة  البولیستر التى قد تتسبب فى احداث التھابات جلدیة

الیاقة أوالرقبة .."، والخیوط القطنیة التى  -اكن " تحت االبطبأم
 تنكمش ویتأثر لونھا كثیرا بالغسیل المتكرر. 
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تجنب كرمشة وصالت الحیاكة اذ تسبب تھیج وحساسیة  - 5
  خاصة اذا كانت بدرجة شدیدة ، كما تؤثر على الشكل العام.  

عدم -متانةال - الخصائص األساسیة للحیاكة ھى"نعومة الملمس -6 
  عدم االنكماش" -انتظام الغرزة -ثبات اللون -الكرمشة

  
 ) المتطلبات الخاصة بتنفیذ الزى المدرسى14جدول (

  Recommendation: التوصیات 
تخصیص جھاز فنى بوزارة التربیة والتعلیم مھمتھ اعادة  -1

النظر فى المواصفات المقررة حالیا للزى المدرسى لمختلف 
مع االتصال بالكلیات المتخصصة واالستفادة  مراحل التعلیم

 من نتائج البحث الحالى .
بحث الوسائل العلمیة الكفیلة بانتاج الزى المدرسى بتكالیف  -2

 مثل :  ،مناسبة لمختلف المستویات االقتصادیة 
تصنیع الزى على نفقة الدولة من خالل تخصیص ورش  -أ 

مما یساعد       ،انتاجیة بالمدارس الفنیةالنتاج الزى المدرسى
 على توفیر دخل الطالبات مع رفع مستواھن فى نفس

 على أن یوزع بسعر مدعم بالمدارس الحكومیة ، الوقت
توحید أقمشة الزى المدرسى وانتاجھا بشركات الغزل  -ب

والنسیج الحكومیة بمواصفات خاصة طبقا لنتائج 
 الدراسات الحدیثة 

لمدرسى للوصول اجراء المزید من الدراسات حول الزى ا -3
 الى:

معالجات تصمیمیة اقتصادیة الطالة العمر االستھالكى   - أ
  للزى المدرسى . 

  التقنیات المثلى لحیاكة أقمشة الزى المدرسى .  -ب
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