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Abstract  Keywords 
ً المصمم للوصول الى مصدر استلھام یتوائم مع المنتج المراد تصمیمة بشكل مبتكر ویتوفر فیھ یسعي دائ ما

ومجال تصمیم المالبس لألطفال بمختلف اعمارھم السنیة یتسم بسمات خاصة ، امكانیات لتحفیز األفكار التصمیمة
ً مع المرحلة السنیة بما فیھا من احتیاجات وظیفیة واحتیاج للطفل تعمل علي استعاده ات نفسیة تتناسب تصمیما

 ً ً معطیات الحیاة والبیئة منذ اللمسة . نفسیا والطفل منذ والدتھ بحواسة المختلفة البصریة والسمعیة یستقبل رمزیا
ً بعد یوم لذلك یبداء المصمم مع الطفل منذ والدتھ في البحث لھ ، األولي لھ من األم یبداء في التفاعل والتعلم یوما

ً من األلوان واالشكال المبسطة والرموز التي تأخذ في النمو والتعقید والوضوح مع برموز الحی ً بدایتا اة بصریا
 ً ً ونفسیا الطفل طول فترات نموه حتي یصبح مكتمل النمو والحواس التي تسمح باألدخال المعرفي والحس بصریا

 ً راحل التي تحتاج الى حس ووعي تصمیمي وتعتبر مرحلة حدیثي الوالدة بالنسبة للمالبس من أھم الم . ووجدانیا
ً ، باحتیاجات الطفل واألم واألسرة فالملبس لحدیثي الوالدة الیعني الطفل فقد بل یعني الكثیر بالنسبة لألم وظیفیا

ً ویعني الكثیر لألب واألخوة باألسرة لإلحساس بالطفل الجدید باالسرة والشعور بالسعادة بوجوده األمر . ونفسیا
  .لتقدیم رؤیھ لمجموعة تصمیمة لطفل حدیثي الوالدة من خالل دراسة تصمیمة تجریبیة الذي یدفعنا
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:Introduction  
ً المصمم للوصول الى مصدر استلھام یتوائم مع المنتج  یسعي دائما
المراد تصمیمة بشكل مبتكر ویتوفر فیھ امكانیات لتحفیز األفكار 

ومجال تصمیم المالبس لألطفال بمختلف اعمارھم ، التصمیمة
ً م ع المرحلة السنیة بما السنیة یتسم بسمات خاصة تتناسب تصمیما

فیھا من احتیاجات وظیفیة واحتیاجات نفسیة للطفل تعمل علي 
 ً   . استعاده نفسیا

والطفل منذ والدتھ بحواسة المختلفة البصریة والسمعیة یستقبل 
ً معطیات الحیاة والبیئة منذ اللمسة األولي لھ من األم یبداء في  رمزیا

ً بعد یوم داء المصمم مع الطفل منذ لذلك یب، التفاعل والتعلم یوما
ً من األلوان  ً بدایتا والدتھ في البحث لھ برموز الحیاة بصریا
واالشكال المبسطة والرموز التي تأخذ في النمو والتعقید والوضوح 
مع الطفل طول فترات نموه حتي یصبح مكتمل النمو والحواس التي 

 ً ً ووجدانیا ً ونفسیا   . تسمح باألدخال المعرفي والحس بصریا
وتعتبر مرحلة حدیثي الوالدة بالنسبة للمالبس من أھم المراحل التي 

، تحتاج الى حس ووعي تصمیمي باحتیاجات الطفل واألم واألسرة
فالملبس لحدیثي الوالدة الیعني الطفل فقد بل یعني الكثیر بالنسبة 
ً ویعني الكثیر لألب واألخوة باألسرة لإلحساس  ً ونفسیا لألم وظیفیا

األمر الذي یدفعنا . ید باالسرة والشعور بالسعادة بوجودهبالطفل الجد
لتقدیم رؤیھ لمجموعة تصمیمة لطفل حدیثي الوالدة من خالل 

  .دراسة تصمیمة تجریبیة
Statement of the problem 

یقل وجود رؤي تصمیمة علمیة لمالبس طفل حدیث الوالدة  -
صمیم مالبس بإبتكارات تصمیمة معاصرة الثراء مجال ت

األطفال في ھذه المرحلة األمر الذي یدفعنا لطرح ھذه الدراسة 
  . التصمیمة التجریبیة

تقدیم نتائج تطبیقیة تصمیمیة لطفل حدیث الوالدة یفتح المجال  -
  . الثراء مالبس المرحلة، ووضوح الرؤیة بشكل مادي وعملي

Objectives  
لمیة لمالبس طفل یھدف البحث لطرح رؤیة تصمیمة ع -1

حدیث الوالدة بابتكارات معاصرة تثري مجال تصمیم مالبس 
 طفل حدیث الوالدة 

ً لطفل حدیث  -2 ً وجمالیا تقدیم مجموعة تصمیمة متكاملة وظیفیا

الوالدة لزیادة الفاعلیة التسویقیة وتلبیة احتیاجات الطفل مع 
ً زیادة القیمة التصمیمة الجمالیة الستمتاع األم واألسرة جما لیا

 . بھذه المالبس لطفل حدیث الوالدة
 Delimitations   

اقتصر البحث فى الدراسة على مرحلة طفل حدیثى الوالدة بنین  
  ، وبناتى من یوم الى الى سنتین فى المالبس

كما اقتصر البحث على االستلھام من الحیونات الكرتونیة 
 . والتجریدیة البسیطة

Methodology 
  .المنھجبن الوصفى التحلیلى والتجریبي:اتبع البحث المنھج التالى 

Theoretical Framework 
 :مرحلة حدیث الوالدة من االسبوع األول الى سنتین: أوال

 :طفل حدیث الوالدة واحتیاجاتھ الوظیفة والنفسیة  -
فرض مجموعة منذ والدة الطفل للحظة األولي وقدومھ الى الدنیا، ی

وتتابع المتطلبات الملبسیة للطفل بالتزامن ، من المتطلبات الملبسیة
  . والتوازي مع عملیة النمو الذي یمثل سلسلة متكاملة من التغیرات

لذلك استمر العلماء في تقسیم مراحل النمو لالنسان بدایة من مرحلة 
في  المھد الى مراحل متتابعة رئیسیة ومما الشك فیك ان كل مرحلة

النمو للطفل تحمل بداخلھا مراحل وتفاصیل عدیدة تطرح احتیاجات 
  . ملبسیھ متعددة

والتي تنقسم الى العمر ) مرحلة المھد ( ونتناول في ھذه الدراسة 
  : الزمني 

ً ( من المیالد والى اسبوعین  من : والعمر الزمني ، )الولید : تربویا
ً ( اسبوعین الى عامین     )3() الرضاعة : تربویا

  : وعند الدراسة للمرحلة من الضروري التعرض الى النقاط التالیة 
 االحتیاجات الوظیفیة  -
 االحتیاجات النفسیة  -
 الخلفیات البیئیة -

  : االحتیاجات الوظیفیة لمالبس طفل حدیثي الوالدة -1
مما الشك فیھ ان طفل حدیث الوالدة یمتلك رصید كبیر عبر التاریخ 

حیث بداءت فكرة المالبس ، اصة بھمن تصمیمات المالبس الخ
ً وتطورت  لحدیث الوالدة مع أول مولود علي ظھر األرض انسانیا
افكار مالبس طفلي حدیثي الوالدة علي مر العصور من حیث عدد 
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القطع الملبسیة والوظائف المتعددة لتوفیر الراحة والحمایة للطفل 
یعبر ھذه  وسھولة التعامل لالم مع الطفل ولتلبیة احتیاجاتھ حتي

المرحلة العمریة الدقیقة والتي تحتاج الى رعایة من نوع خاص 
  . لتوفیر االمان وللنمو االنساني

وقد تناول العدید من رواد تصمیم المالبس احتیاجات طفل حدیث 
الوالدة المالبس من خالل مجموعة قطع ملبسیة اساسیة ومكمالت 

  : منھا ما یلي  )2(للمالبس 
  : الساسیة القطع الملبسیھ ا

 مالبس داخلیة -1
التي اخذت اشكال تصمیمة عدیدة من : الحفظات والكوافیل  -  أ

 )1(حیث الفك والتركیب والصیغ الجمالیة المتعددة بشكل

 
بعض صور للحفاظات والكوافیل بأشكال تصمیمیة ) 1(بشكل

  ) 16)(13(ھیكلیة متعددة
وتتنوع ھذه  inner baby shirt)(قمیص الطفل الداخلي   -ب
ولكن ، قطع الملبسیة في االشكال المتعددة وطرق التنفیذ لھاال

معظمھا تكون مصنعة من خامات طبیعیة من القطن الخفیف 
المنسوج والتریكو وتكون مزودة بازرار أو كباسین بطرق متعدد 

ومن الممكن أن تشمل ھذه القطعة ، توفر سھولة الفك واللبس للطفل
بكم  (وتكون ، رار أو كباسیلجزء سفلي لالحاطة باألرجل مزود باز

) 2( شكل )2(حسب درجة الحرارة والمناخ ) أو نصف كم أو كت
)19(  

  
  بعض أشكال القمیص الداخلي للطفل) 2( شكل

وغالبا ما یكون ذو ھیكل بسیط :البنطلون لطفل حدیثي الوالدة  -جـ
ً مصنوع من القطن التریكو ویكون كحمایة جلد الطفل خفیف أو  جدا

  ) 3(لطفل في الشتاء والبرودة بشكل للتدفئة ل

  
  ) 3(بشكل 

   :القطع الملبسیة الخارجیة لطفل حدیثي الوالدة -2
للطفل أن ) السلوبیت ( روعي في تصمیم ھذه النمط  :السالوبیت  -أ

یقوم كافة اجزاء الجسم للطفل للحمایة والتدفئة و السیطرة علي جسم 

لعوامل المناخیة الطفل بالكامل داخل ملبس واقي من كافة ا
والحركیة ویكون محكم الغلق سھل الفك واللبس من خالل سوست 

شتاء، ( أو ازراء أو كباسین، وتختلف خاماتھ باختالف الطقس العام 
  )4(شكل...) صیف، ربیع،

  
  )4( شكل

ویظھر في ھذا النمط الملبسي : البلوزة  والتیشیرت أو الفستان -ب
تصمیمات عدیدة قد ) والد والبناتالتیشیرت لأل(و) للبلوزة للبنات(

تتماثل مع اشكال مالبس الكبار بشكل مصغر، مع شورت أو 
ً ما یكون مصنوع باشكال  بنطلون خارجي بخامات متعددة وغالبا

ً جذابة   )5(،شكل)20(جمالیا

  
  )5(شكل

الجزء السفلي من المالبس : الشورت، الجیب –البنطلون  -جـ
یظھر فیھ العدید من االشكال الخارجیة لطفل حدیثي الوالدة و

والتصمیمات التي تتسم جمیعھا بالبساطة وسھولة الفك واللبس في 
وجود كباسین أو سوست أو ربطة تسھل عملیة الفك واللبس مع األم 

  ) 6(شكل . والطفل

  
 )6(شكل

وتتمثل في العدید من القطع . مكمالت مالبس طفل حدیث الوالدة-3
تیاجاتھ االستخدامیة المتعددة اشھرھا المكملة لمالبس الطفل واح( 
البافتة، القبعة، الجوارب، قفازات الید، التوك، الحزام، سلسلة (

: ( وھناك مكمالت لالستخدام االساس للطفل منھا......) التیتینا،
  )22()7( شكل )9(.........)شنطة الطفل غطاء البیبرونھ ، الكوفرتھ

  
 )7(شكل
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لوظیفیة حدیثي الوالدة حیث یجب أن والتنتھي احتیاجات الطفل ا
ً االمان ً وعملیا ، یتوفر في جمیع خامات االحتكاك بالطفل ملبسیا
، والراحة وخواص عدیدة منھا امتصاص العرق والتدفئة

والمالبس الفضفاضة التي ال تعیق عملیة النمو لجسم ، والترطیب
 . طفل حدیث الوالدة

ال تقتصر علي الطفل  واالحتیاجات الوظیفیة لطفل حدیث الوالدة
ً باحتیاجات االم في التعامل مع الطفل في  فقط بل تختص ایضا
ً للعنایة بالطفل التي منھا غیار  العملیات المتعددة المتكررة یومیا
المالبس الداخلیة والخارجیة بسھولة لزیادة عنایة األم بالطفل 

 . وكذلك سھولة عمالیات رعایة طفل حدیث الوالدة الھامة
  : حتیاجات النفسیةاال-2

مما الشك فیھ أن طفل حدیث الوالدة مع بدایاتھ في الوجود یقتصر 
في احتیاجاتھ علي الجوانب الفسیولوجیة بشكل اساسي، ویبداء مع 
عملیة النمو في الشعور وباألشیاء عملیة التأثیر النفسي لدي الطفل 

اسي حیث یستجد التأثیر النفسي في ھذه المرحلة علي األم بشكل اس
واألسرة بعد االم من خالل مشاعر متعددة عند االم یدفعھا غریزة 
األمومة التي ھي من أھم الغرائز المتأصلة في السلوك البشري التي 
ال یمكن عزلھا عن المتغیرات السیكلوجیة االخري البصریة، فھي 
تمثل دافع التخاذ اجراء أو انتھاج سلوك محدد وھي حالة معقدة 

اعر الجیاشة التي قد تحتاج الى مؤثر أو حدث ومركبة من المش
إلثارتھا، فھي مدفونة في قلب وعقل االنسان لكنھا حقیة وفاعلة 

األمومة ( وشاخصة شریطة تحریكھا من خالل حالة أو حدث مثل 
  .)4(مع طفل حدیث الوالدة ) 

( وبناء علي ذلك فإن المصمم علیة أن یضع في تصمیمة ككل 
ك لجذب االنتباه للمستھلك من خالل السلعة للغرائز وذل) مثیرات 
 ). مالبس طفل حدیث الوالدة(المقدمة

وغریزة االمومة من أھم الغزائز التي خاطبھا مصممي المالبس 
واإلعالنات، وكذلك موضوع إثارة العواطف من خالل تجسید 
االحساس بالطفل بسماتھ المتعددة من براءة وجمال وفطریة بشكل 

من خالل حب ظھور ابنھا بشكل ممیز وجمیل یثیر عواطف االم 
ً لتلبیة  وكذلك حب ظھورھا مع ابنھا بشكل ممیز وجمیل اجتماعیا
الحاجات االجتماعیة لدي األم واالسرة التي منھا تحقیق الذات، 

  )4(.والحاجة الى االمن واالمان، واالنتماء والحب لالسرة بالكامل
لبس لطفل حدیثي ومن العوامل الھامة أن یخاطب التصمیم الم

الوالدة السعادة والبھجة لدي اآلم واالسرة من خالل االلوان 
  . واالشكال الجمالیة المتعددة التي یقدمھا المصمم

ومما ال شك فیھ أن المناخ التصمیمي والجمالي لمالبس الطفل 
تشعر االم بالبھجة واالستمتاع في الخدمة والعنایة بالطفل ویعتبر 

ھداف المصمم لمالبس طفل حدیث الوالدة، من ھذا األمر من أھم ا
خالل األلوان واختیار العناصر والمفردات الجمالیة التي تعطي 
روح المرحلة السنیة للطفل واالسرة بشكل یسھم في رفع الروح 

ً بالمولود الجدید   .المعنویة لالم ویدخل البھجة علي االسرة فرحا
  . الخلفیات البیئیة لطفل حدیث الوالدة-3

طفل جدید في العالم یدخل اطار عام من الخلفیات المحیطة البیئة  كل
المتعددة المتمثلة في العادات والتقالید واالعراف، والمعتقدات 

  .والدیانة والمیراث الحضاري المتنوع من مكان لمكان
محمال بمظھر معبر عن ھذا المزیج البیئي البصري والثقافي 

بمعزل عن ھذه البیئة ) الطفل(والجغرافي بشكل یصعب النظر إلیھ 
وداخل كل بیئة عامة إلحدي البالد جغرافیا نجد اقسام عدیدة بیئیة قد 
تتمثل في التقسیم في مصر علي سبیل المثال من خالل بیئة الحضر 
والریف و الشمال والجنوب، وكذلك قد تتقسم البیئات بمصر عقائدیا 

ة بمصر ایضا الى بیئة الى بیئة اسالمیة وبیئة قبطیة وقد تتقسم البیئ
ساحلیة متمثلة في سكان المدن علي الشواطي مثل االسكندریة 

  ... السویس 
وقد تنقسم البیئة ثقافیا حسب مستوي التعلیم ونوعیتھ بفئاتھ المختلفة، 
وتتطلع كل فئة من الفئات المنتمیة لبیئة ما بمختلف محاورھا الى 

أقسامھا المختلفة فقد تؤثر رؤیة ملبسیة تلبي التوائم مع ھذه البیئة ب
الدیانة علي اختیار االلوان والعناصر والمفردات من االسالم الى 
المسیحیة في االلوان الرمزیة االسالمیة وااللوان الرمزیة المسیحیة 
والعناصر والمفردات الرمزیة للعادات والتقالید المجتمعیة حیث 

باط في وجوده عبر الصلیب عن البركة واإلحساس باألمان عند االق
في زخرفة المالبس أو االكسوارات ویعبر الشملة أو لفظ الجاللة 

عن البركة والعنایة اإلالھیة التي تشعر بھا االسرة للحفاظ علي ) (
الطفل الموجود، وقد یأخذ التصمیم اتجاه مغایر تماما للبیئة ومنتمي 

أو التجاھات الموضة العالمیة التي ال تحمل رمز معین عقائدي 
تمثیال لبیئة محدده ومن خالل جمالیات بحتھ تخاطب كافة الشعوب 
المتحضرة ومن خالل وعي المصمم للشریحة المستھدفھ لتسویق 
نوعیة مالبسھ المقدمة لطفل حدیثي الوالدة یمكنھ النجاح في تحقیق 
رغبات المستھلكین وزیادة فاعلیة التسویق فالیتم التصمیم بمعزل 

یوضح انماط مالبس ) 8(ھ للجانب البیئي وشكل عن المعرفة والثقاف
فیھا التنوع الجمالي بشكل  أطفال تنتمي لبیئات مختلفة ویظھر

  واضح 

  

 
  )8(شكل 
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  :مخطط  للخطوات التجریبیة اإلجرائیة المقترحة والمتبعة لعمل منظومة تصمیم مالبس طفل حدیثي الوالدة في مجموعات متكاملة -

   :لدراسة اإلجرائیةا
نتائج -المشكلة-الفروض-العینة-اإلجراءات:تتضمن االمراحل التالیة

وذلك للوصول الى تنفیذ المجموعة المتصمیمیة المتكاملة  التجربة
لمالبس أطفال حدیثي الوالدة والتجحقق من فرض تقبلھا من قبل 

  السوق والمستھلكین
اإلجراءات المتبعة لعمل المجموعة المتصمیمیة : اإلجراءات -

  كاملة لمالبس أطفال حدیثي الوالدةالمت
وھي الفئة المستھدفة التنفیذ لھا وھي أطفال حدیثي :العینة -

لدى االمھات واالباء الذین لدیھم ، الوالدة من یوم الي سنتین
اطفال حدیثي الوالدة في المناطق السكنیة الممیزة وھم الفئة 

 .المستھدفة
وعة المجم یتم عرض عدة مراحل للوصل الي- : الفروض -

 المتصمیمیة المتكاملة لمالبس أطفال حدیثي الوالدة
عمل مجموعات تصمیمیة متكاملة مستلھمة من اشكال  -

الحیوانات الطفولیة والوانھا مع مراعاة ألوان وخامات 
وطرق تنفیذ ھذه المجموعات أن تكون متجانسة وتتماشى مع 

  .الموضة وأذواق المستھلكین وتحقق بھجة والجودة المطلوبة
دیم المنتجات الى السوق ومعرفة مدى تقبلھم لھا والقدرة تق -

 علي تحقیق مبیعات منھ
یقل وجود رؤي تصمیمة علمیة لمالبس طفل : المشكلة -

حدیث الوالدة بإبتكارات تصمیمة معاصرة الثراء مجال 
تصمیم مالبس األطفال في ھذه المرحلة األمر الذي یدفعنا 

  . ةلطرح ھذه الدراسة التصمیمة التجریبی
تقدیم نتائج تطبیقیة تصمیمیة لطفل حدیث الوالدة یفتح المجال -

  الثراء مالبس المرحلة، ووضوح الرؤیة بشكل مادي وعملي
تنفیذ التصمیمات و المجموعة المتصمیمیة  -: نتائج التجربة -

  المتكاملة لمالبس أطفال حدیثي الوالدة بالرؤیة المقترحة
المتكاملة لمالبس و المجموعة المتصمیمیة  عرض الفكرة -

أطفال حدیثي الوالدة علي المتخصصین والتجار البیع 
التجزئة  والجملة وعرضھا أیضا علي الجمھور المستھدف 

  .وتقییم نتائج التجربة  إلستخالص النتائج
 : معاییر تصمیم مالبس طفل حدیثي الوالدة : ثانیا

من تتحقق معاییر مالبس الطفل حدیثي الوالدة من خالل ما سبق 
دراسة كافة االحتیاجات الوظیفیة بجوانبھا المختلفة واالحتیاجات 
النفسیة السیكلوجیة التي یجب ان تتوفر من خالل تصمیم المنتج 
وكذلك الخلفیات البیئیة المتعددة لطفل حدیث الوالدة والعمیل 

  .المستھدف لترویح تصمیمات طفل حدیثي الوالدة لھم
 مي لطفل حدیث الوالدة انماط االستلھام التصمی: ثالثا

بعد استیعاب المصمم للمراحل السابقة بالمنظومة الخاصة 
بتصمیم مالبس طفل حدیثي الوالدة والسابق علي ھذه المرحلة 
الھامة یبدأ المصمم بإختیار مناخ االستلھام واسلوب االستلھام 
الذي یتحدد فیھ نوعیة العناصر والمفردات المناسبة للمرحلة 

یب المعالجة التشكیلیة  التي تتوائم مع بساطة المرحلة السنیة واسال
  . وما تتسم بھ من براءة ومجال فطري خاص

وتتمثل عناصر التصمیم لھذه المرحلة في مجموعة تشكیلیة 
خاصة تتضح في اللون علي سبیل المثال فھناك الوان یمكن 
اقتنائھا من الجنسیین وھناك الوان متعارف علیھا اجتماعیا بشكل 

 –األزرق ( لمي یرمز بھ انثویھ أو ذكوریھ علي سبیل المثال عا
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  للبنات .....) موف  –الروز ) ( لألوالد ....البني  –األخضر 
 –األحمر  –االسود  –االبیض ( وھناك الوان للجنسین مثال 

  ......)األصفر
والتراكیب والمجموعات اللونیة المختلفة التي تتبع فكرة التفرقة 

ولد وبنت یقدمھا المصمم من خالل ھذه  –وانثي في الجنس ذكر 
  . )5(الفكرة بالملبس واجزاءه

ثم یفكر المصمم في العناصر والمفردات الجمالیة التي یستخدمھا 
ً ما تتسم بالبساطة والتجرید وروح  بھذه المرحلة والتي غالبا
الفكاھة أو تعبیرات الحب والعواطف الرومانسیة لدي مالبس 

ایضا مع اطفاء مشاعر القوة لمالبس األوالد  البنات والبساطة
بمخاطبة امنیات االم واالب واالسرة تجاه املھم في شخصیة 

البنت الرومانسیة الرقیقة والناجحة، كل ھذه آمال قد یشعر بھا 
االسرة من خالل لغة التشكیل الفني التصمیمي لمالبس حدیثي 

ن تلبیة لمشاعرھم الوالدة االمر الذي یدفعھم القتنائھا لما فیھا م
 .وأحاسیسھم الفنیة والنفسیة

في ھذه الدراسة تم اختیار الحیوانات واستخدامھا وتجریدھا 
تشكیلیا بصورة مبسطة جمالیا تتناسب مع طبیعة بساطة المرحلة 
السنیة كمصدر لالستلھام علي سبیل المثال مع عناصر متعددة 

سوارات تشكیلیا تشكیلیا یعبر عنھا ھیكل التصمیم والخامات واالك
یوضح بعض العناصر والمفردات التي یتم االستلھام ) 9(شكل 

منھا وتجریدھا تشكیلیا بما یتناسب مع افكار التصمیم وطبیعة 
  . المرحلة لطفل حدیثي الوالدة

  
 )9(شكل 

  التكوینات واألفكار التصمیمیة: رابعا
خاص في ھذه المرحلة یبدأ المصمم في تحدید مصدر االستلھام ال

بالتصمیمات المزمع ابتكارھا وانتاجھا من خالل فكرة الخاص 
والمؤثرات الذھنیة التي تعمل على وضوح األفكار تدریجیا 

أي بدیات للشكل أو النمط ) تكوینات(لذلك نطلق علیھا , تصمیما
  .)8(التصمیمي الذي سوف یكتمل فیما بعد

بة وفطریة وتم اختیار موضوع الحیوانات لما فیھا من اثارة وغرا
من خالل تجریدھا بأنماط تشكیلیة , یتفاعل معھا الطفل واالسرة

مع تحمیلھا بالعدید من , مبسطة تتناسب مع طبیعة المرحلة البدائیة
بما ...) , المالمس, الخطوط, األلوان(الجوانب التشكیلیة الجمالیة 

  .یتناسب مع المرحلة لطفل حیث الوالدة واألم واألسرة 
في إخراج العناصر والمفردات والشخصیات  فیبدأ المصمم

, الحیوانیة التي تأخذ اشكال تجریدیة أواشكال كاریكاتریة أو كرتون
ثم یبدأ في تحدید األلوان التي سیتم العمل من خاللھا تصمیمیا وبما 

ثم یبدأ المصمم في تحدید , ھو متوفر من اقمشة لإلنتاج والتصنیع
فة التطبیقة والقیاسات الخاصة المنتج نابعا من المعاییر المختل

لیبدأ بعد ذلك في بث األفكار على الورق للشكل العام , األساسیة
للتصمیم بما یتناسب مع الباترون ومراحل التصنیع المتتالیة ھیكلیا 

  ) 10(وجمالیا للملبس، شكل 

  
  )10(شكل 

وبعد خروج التصمیم األساسي للقطعة األساسیة لمالبس طفل حدیث 
  :یبدأ المصمم في المرحلة التالیة وھي   الوالدة
مرحلة تنسیق مجموعات تصمیمیة لمالبس طفل حدیث : خامسا

  : الوالدة 
وفي ھذه المرحلة التصمیمیة الھامة یبدأ المصمم بتحدید عدد القطع 
الملبسیة المصاحبة للقطعة األولیة واألساسیة للتصمیم الملبس، ثم 

ا الملبسیة لعمل مجموعة متناسقة ببدأ في التولیف بین القطع وبعضھ
  :من خالل عدة محاور عدیدة منھا من خالل

المجموعة اللونیة المتبادلة والمنتشرة في القطع الملبسیة : األلوان
  .من خالل األقمشة أو من خالل التصمیم المطبوع أو المطرز

الشكل الخارجي للقطعة الملبسیة وأسلوب التركیب :  الھیكل البنائي 
  .والھیكل العاموالقص 

توزیع العناصر والمفردات على  :العناصر والمفردات الزخرفیة
القطع الملبسیة من خالل أسالیب عدیدة مع تكبیر العناصر 
وتصغیرھا أو تبدیل أسالیب التكرار في القطع المختلفة للمجموعة 

  .الملبسیة 
من الممكن الربط بین مجموعة قطع ملبسیة من خالل : االكسسوار

مالت واالكسسوار مستخدما المصمم األزرار والتطریزات المك
واالحزمة واالشرطة الداخلیة أو العدید من مكمالت المالبس التي 
تستخدم بشكل تصمیمي في جمیع القطع للمجموعة التصمیمیة 
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  .الملبسیة إلطفاء طابع الوحدة الملبسیة في التصمیم العام
تعمل على ربط مجموعة وھناك العدید من االفكار التصمیمیة التي 

قطع ملبسیة بشكل عام لتأخذ طابع الوحدة والمجموعة 
  )11(شكل.)8(المتكاملة

  
 )11(شكل

  :خامات التنفیذ وتقنیات التنفیذ : سادسا
مما ال شك فیھ أن خامات التنفیذ تعني الكثیر بالنسبة للطفل واألم في 

طلبات مالبس طفل حدیث الوالدة لما تفرطھ ھذه المرحلة من مت
خاصة ومعاییر خاصة فسیولوجیة للطفل ولألم بما یتناسب مع 
االحتیاجات االساسیة التي یجب أن تتوفر في األقمشة التي منھا 
على سبیل المثال النعومة لتناسب مع جلد طفل حدیث الوالدة 

وخواص االمتصاص للعرق وكل ما توفره غالبا , وحساسیتھ

للطفل واإلنسان بجوانبھا الخامات الطبیعیة من خواص مالئمة 
  ...المتعددة

وتتعدد تقنیات التنفیذ في صناعة المالبس إال أن طبیعة المرحلة 
تطلب اسالیب تنفیذ بسیطة لسھولة ) طفل حدیث الوالدة(المنتج لھا 

التعامل معھا بالنسبة لالم وكذلك تطلب تقنیات تعتمد على البساطة 
  )12(شكل.والخامات الطبیعیة كلما أمكن ذلك

  
 )12(شكل

  :التعبئة والتغلیف واسالیب العرض : سابعا
دائما یسعى المصمم لجذب انتباه االم لمالبس حدیث الوالدة من 
خالل تصمیم اسالیب للتعبئة والتغلیف للقطع الملبسیة للطفل 
واالشكال الجرافیكیة الموائمة لتصمیم مجموعة لزي الطفل فیبتكر 

  .دعم التسویق والترویج للمنتجالمصمم العدید من األسالیب ل
  :اسالیب التوزیع : ثامنا

في ھذه المرحلة ینتقل تصمیم المجموعة الملبسیة بكل ممیزاتھا إلى 
 :إطار التسویق بالطرق المتعددة التي منھا

 .توزیع من خالل المواقع االلكترونیة
 .توزیع التجار الجملة

 .توزیع التجار التجزئة
في المعارض العامة بالمنتج والعدید من توزیع من خالل المشاركة 

اسالیب التوزیع التي تلعب دور ھام مدعوم بسیارات التصمیم في 

  .)8(عملیة االنتشار والترویج وخامة التصمیم والمنتج
 :لجانب التصمیمي و التنفیذي كنتاج للخطة التصمیمیة المقترحة ا

تصمیم لمجموعة متكاملة لطقم طفل : التصمیم األول -
قطع وھي  4الوالدة یصلح لبنت، الطقم مكون من حدیث 

كوفرتة تستخدم بأكثر من  –ایس كاب -بافتة - سالوبیت(
وھي مجموعة متكاملة ذات تصمیم متناسق مع ) طریقة

بعضھا البعض یمكن ارتدائھا مع بعضھا البعض أو كل 
  .إستخدام كل قطعة منفصلة

دمة بشكل ونجد ان عنصر االلھام ھو شكل الزرافة ولكنھا مستخ
طفولي مرح واالستلھام منھا بشكل مباشر وغیر مباشر مع تغیر 
لونھا المتعارف علیة بما یتناسب مع  تصمیم الملبس البناتي 

 .ومكمالتھ
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  : التصمیم الثاني-
تصمیم لمجموعة متكاملة لطقم طفل حدیث الوالدة یصلح لألوالد أو 

شیرت ابیض تی –بنطلون(قطع وھي  6البنات ،الطقم مكون من 
) كوفرتة تستخدم بأكثر من طریقة –ایس كاب -بافتة -واخر رمادي

وھي مجموعة متكاملة ذات تصمیم متناسق مع بعضھا البعض 
حیث یمكن رتداء التیشرت االبیض (یمكن ارتدائھا بأكثر من طریقة 

مرة او الرمادي مرة اخري علي نفس البنطلون ویمكن ارتداء 
ن استخدام الكوفرتة ذات نفس التیمة المكمالت معھ او ال ویمك

التصمیمیة بأكثر من طریقة، ونجد ان عنصر االلھام ھو شكل 
الحمار الوحشي ولكنھ مستخدم بشكل طفولي مرح واالستلھام منھ 
بشكل مباشر وغیر مباشر ایضا من ألوانھ في تصمیم الملبس 

  ومكمالتھ  

  
  :التصمیم الثالث

طفل حدیث الوالدة یصلح للبنات،  تصمیم لمجموعة متكاملة لطقم
 - بافتة - بلوزة –شورت -سالوبیت(قطع وھي  5الطقم مكون من 

وھي مجموعة متكاملة ذات تصمیم متناسق مع بعضھا ) كوفرتة
حیث یمكن إرتداء (البعض یمكن ارتدائھا بأكثر من طریقة 

السالوبیت مرة والبلوزة مع الشورت مرة أخرى  مع إستخدام نفس 
والكوفرتة ویمكن ارتداء المكمالت معھ او ال، ونجد ان البافتة 

عنصر االلھام ھو شكل الحمار الوحشي ولكنھ مستخدم بشكل 
طفولي مرح واالستلھام منھ بشكل مباشر وغیر مباشر ایضا إضافة 
اللون الروز مع الوانھ االساسیة االلبیض واالسود في تصمیم 

  .الملبس ومكمالتھ لیالئم البنات

  
  :میم الرابعالتص

تصمیم لمجموعة متكاملة لطقم طفل حدیث الوالدة یصلح للبنات، 
) كوفرتة -شراب -بافتة -فستان2(قطع وھي  5الطقم مكون من 

وھي مجموعة متكاملة ذات تصمیم متناسق مع بعضھا البعض 
حیث یمكن إرتداء الفستان األول (یمكن ارتدائھا بأكثر من طریقة 

ى  مع إستخدام نفس البافتة والكوفرتة مرة أو الثاني مرة أخر
والشراب ویمكن  ارتداء المكمالت معھ او ال، ونجد ان عنصر 
االلھام ھو شكل الكلب المنقط ولكنھ مستخدم بشكل طفولي مرح 
واالستلھام منھ بشكل مباشر وغیر مباشر ایضا إضافة اللون الفوشیا 

لبس ومكمالتھ مع الوانھ االساسیة االلبیض واالسود في تصمیم الم
  .لیالئم البنات

  :التصمیم الخامس
تصمیم لمجموعة متكاملة لطقم طفل حدیث الوالدة یصلح لألوالد أو 

 –ایس كاب -–سالوبیت(قطع وھي  3البنات ،الطقم مكون من 
وھي مجموعة متكاملة ذات ) كوفرتة تستخدم بأكثر من طریقة
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أكثر من طریقة تصمیم متناسق مع بعضھا البعض یمكن ارتدائھا ب
ویمكن ارتداء المكمالت معھ او ال ویمكن استخدام الكوفرتة ذات 
نفس التیمة التصمیمیة بأكثر من طریقة، ونجد ان عنصر االلھام ھو 

شكل الكلب وعظمة الكلب ولكنھ مستخدم بشكل طفولي مرح 
واالستلھام منھ بشكل مباشر وغیر مباشر ایضا من ألوانھ في 

  التھ  تصمیم الملبس ومكم

  :التصمیم السادس 
طفل حدیث الوالدة یصلح لألوالد تصمیم لمجموعة متكاملة لطقم 

 - بنطلون أبیض–شورت جینز(قطع وھي  5،الطقم مكون من 
وھي مجموعة متكاملة ) كوفرتة -تیشیرت ازرق واخر أخضر2

ذات تصمیم متناسق مع بعضھا البعض یمكن ارتدائھا بأكثر من 
حیث یمكن رتداء التیشرت األزرق مرة او األخضر مرة (طریقة 

ونجد ان ، ون من ویمكن استخدام الكوفرتة أواخري علي أي بنطل
عنصر االلھام ھو شكل البقرة ولكنھا مستخدمة بشكل طفولي مرح 
واالستلھام منھا بشكل مباشر وغیر مباشر ایضا من ألوانھا في 
تصمیم الملبس ومكمالتھ مع إستخدام اللون األزرق واألخضر 

  .لیتناسب مع التصمیم المقترح لألوالد

  :السابعالتصمیم 
تصمیم لمجموعة متكاملة لطقم طفل حدیث الوالدة یصلح لألوالد أو 

وھي ) كوفرتة- –سالوبیت(البنات ،الطقم مكون من قطعتان وھي 
مجموعة متكاملة ذات تصمیم متناسق مع بعضھا البعض یمكن 

إرتداء السالوبیت وإستخدام الكوفرتة أو ال، ونجد ان عنصر االلھام 
نھ مستخدم بشكل طفولي مرح واالستلھام منھ ھو شكل البقرة ولك

بشكل مباشر وغیر مباشر ایضا من ألوانھ في تصمیم الملبس في 
  .  األمام والخلف والكوفرتة

  :التصمیم الثامن
تصمیم لمجموعة متكاملة لطقم طفل حدیث الوالدة یصلح للبنات، 

وھي ) كوفرتة -بنطلون -سالوبیت(قطع وھي  3الطقم مكون من 
موعة متكاملة ذات تصمیم متناسق مع بعضھا البعض یمكن مج



Eman Al Mehy  121 
 

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

 

ارتداء السالوبیت منفرد أو مع البنطلون وإستخدام الكوفرتة أو ال 
ونجد ان عنصر االلھام ھو شكل الزرافة ولكنھا ، في الحالتین

مستخدمة بشكل طفولي مرح واالستلھام منھا بشكل مباشر  في 

ة بما یتناسب مع  تصمیم الطباعة مع تغیر لونھا المتعارف علی
  .الملبس البناتي ومكمالتھ

 :التصمیم التاسع
تصمیم لمجموعة متكاملة لطقم طفل حدیث الوالدة یصلح للبنات،  

وھي ) كوفرتة - بافتة -سالوبیت(قطع وھي 3الطقم مكون من 
مجموعة متكاملة ذات تصمیم متناسق مع بعضھا البعض یمكن 

والكوفرتة او ال، ونجد ان عنصر  إرتداء السالوبیت مع البافتة
االلھام ھو شكل البومة ولكنھا مستخدمة بشكل طفولي مرح 
واالستلھام منھا بشكل مباشر وغیر مباشر و إضافة اللون الروز مع 

  .الوانھا االساسیة في تصمیم الملبس ومكمالتھ لیالئم البنات

  :نتائج البحث
التصمیمیة المتكاملھ تم بعد االنتھاء من تصمیم وتنفیذ المجموعات 

عرض المجموعات علي مجموعتین من االشخاص اوال مجموعة 
من المتخصصین ومجموعة من تجار الجملة وتجار  ٤٠عددھا 

التجزئة ومحالت البیع المباشر للمستھلك في نفس الفئة المستھدفة 
وأماكنھم المحدده في التجمع الخامس ومدینھ نصر في المناطق 

وثانیا مجموعة من الفئة المستھدفة من االمھات  السكنیة الممیزة
 المستھدفة منواالباء الذین لدیھم اطفال حدیثي الوالدة وھم الفئة 

  .البحث
وتم سؤال كل مجموعة عده اسئلة لتقییم نسبة نجاح التجربة والھدف 
من البحث وتقبلھم للفكره والتصمیمات في المجموعات المتكاملھ 

وتم سؤالھم عده اسئلة ...واشكالھا الطفولیة  المستلھمة من الحیوانات
اللون في التصمیم، ، في اربعة محاور اساسیة وھي التصمیم العام

السوق  والخامات، قابلیةتحقیق الوظیفة والجودة في التنفیذ 
 .والتسویق والفئة المستھدفة

تم وضعھا  في اربعة محاور لتقییم فكرة : اوال اسئلة المتخصصین
  :التصمیم العام: االول  المحورالبحث 

  فكرة االستلھام من الحیوانات وأشكالھا الطفولیة.١
فكرة عمل مجموعات تصمیمیة متكاملة للقطع الملبسیة ذات نفس .٢

  االستلھام والتیمة الرتدائھا معا او بمفردھا
  الھیكل البنائي للتصمیم والقطع الملبسیة ومكمالتھا .٣
ادة منھا في المالبس ومكمالتھا توزیع عناصر االستلھام واالستف.٤

  أضافت دور جمالي للتصمیم
فكرة المجموعات المتناسقة معا تزید من الجانب الجنالي .٥

  ا معاھللتصمیمات وارتدائ
  یتماشى التصمیم مع الموضة العامة المعاصرة.٦

  :اللون في التصمیم: المحور الثاني
  تناسق االلوان المستخدمة.١
لتصمیم مع الموضة العامة وتقبل الفئة توافق وتالئم الوان ا.٢

  المستھدفة

  :تحقیق الوظیفة والجودة في التنفیذ والخامات:المحور الثالث
  تحقیق الوظیفة من الملبس.١
  الجودة في الخامة المستخدمة.٢
  الجودة في التنفیذ وتقبل المنتجات.٣
توافق جمیع انواع الخامات المستخدمة في التنفیذ وتحقیقھا .٤

  منھا وظیفیا وجمالیاالھدف 
  :قابلیة السوق والتسویق والفئة المستھدفة:المحور الرابع

  ھل ستالقي قبول من الفئة المستھدفة اذا تم طرحھا بالمحالت.١
  صالحیة التصمیم للتسویق ومدى تقبل المستھلك.٢
  ھل یرید عرضھا لدى موزعیھم ومحالتھم.٣

 لبحثوفي النھایة التصمیم العام وتحقیق الھدف من ا
  :ثانیا أسئلة للجمھور من الفئة المستھدفة

من االمھات واالباء لدیھم أطفال   ٣٠ تم سؤال مجموعة عددھا
حدیثي الوالدة للفئة المستھدفة من البحث وایضا نفس االماكن 
السكنیة مدینھ نصر والتجمع الخامس في االماكن السكنیة الممیزة، 

یة المنفذة في والستطالع رایھم حول المجموعات التصمیم
مجموعات متناسقة متكاملة وحول فكرة والھدف من البحث، تم 

  :سؤالھم عده اسئلة اقل من المتخصصین وفي ثالثة محاوروھي
  :التصمیم العام والوانھ: المحور االول

فكرة االستلھام من الحیوانات وأشكالھا الطفولیة واستدامھا في .١
  مالبس الطفل حدیثي الوالدة

مجموعات تصمیمیة متكاملة للقطع الملبسیة ذات نفس  فكرة عمل.٢
االستلھام والتیمة لالرتداء معا او بمفردھا أضافت دور جمالي 
للتصمیم ولألم عند تنسیق المالبس للطفل وظھور الطفل بشكل 

  محبب لھا
  مدي تناسق الوان التصمیم المنفذ ومجموعتھ معا.٣

  یتماشى التصمیم والوانھ مع الموضة العامة
  :تحقیق الوظیفة والجودة في التنفیذ والخامات: المحور الثاني

یحقق الھدف والوظیفة من المجموعة التصمیمیة المتكاملة .١
  المتناسقة
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  الجودة في الخامات المستخدمة.٢
  الجوده في التنفیذ وتقفیل المنتجات.٣
ھل فكرة المجموعة التصمیمیة المتكاملھ فكرة عملیة بالنسبة  -4

وتحقق اھدافك التذوقیھ واالستخدامیة  وأیضا توفر  لإلستخدام
  الجانب المادي
  :قابلیة الشراء وتقبلھم للمنتج:المحور الثالث

ھل اذا وجد الملبس والمجموعات المتكاملة بالمحالت ستقوم .١
  بشراءه

  ھل ترغب في اقتناء التصمیم والمجموعة المتكاملة.٢
  من البحثوفي النھایة التصمیم العام وتحقیق الھدف 

تم عرض االستبیان في صورتھ األولیة : التحقق من كفاءة األداة
األستاذة والمتخصصین والخبراء في مجال المالبس ) 40(على

والتصمیمات، وذلك إلبداء آراءھم في الصیاغة اللغویة لھ وسالمة 
التعبیر والشمولیة في العبارات، حیث تم حذف وصیاغة بعض 

بیان أكثر مالئمة للتطبیق، وقد بلغت العبارات حتى یكون االست
وھي نسبة مرتفعة مما ) 0.9511(الدرجة الكلیة لثبات االستبیان

  .یدل على صدقھ وصالحیتھ للتطبیق
  نتائج التحلیل اإلحصائي

 تحلیل البیانات لمتغیرات الدراسة واختبار فرضیاتھا
تحقق من محاور االستببانات في التصمیمات المقترحة، فقامت 

ثة بحساب المتوسط ومعامل الجودة لكل بند من بنود االستبیان الباح
باستخدام التكرارات الكلیة لكل عنصر وفقا ًلمقیاس ثالثي التدرج، 
ولمعرفة اتجاھات أفراد العینة حول كل عبارة من عبارات 

  :التساؤالت التالیة كانت النتائج على النحو التالي
الجودة الخاصة بأراء المصممین والمتخصصین في مجال تصمیم المالبس المتوسطات المرجحة ومعامالت ) 1(جدول

  وتسویقھا حول التصمیمات المقترحة

  االستجابة        
  مالئم  العبارة

مالئم 
إلى 
  حدما

غیر 
  مالئم

مجموع 
معامل   المتوسط  األوزان

  %الجود
درجة 
  المالئمة

ول
األ

ر 
حو

الم
 :

عام
 ال

میم
ص

الت
  

وأشكالھا  فكرة االستلھام من الحیوانات
  مالئم  99.7  2.95  19.4  1  15  344  الطفولیة

فكرة عمل مجموعات تصمیمیة متكاملة 
 االستلھامللقطع الملبسیة ذات نفس 

  والتیمة الرتدائھا معا أو بمفردھا
  مالئم  83.1  2.41  15.8  61  90  209

الھیكل البنائي للتصمیم والقطع الملبسیة 
  مالئم  73.1  2.35  15.4  97  40  223  ومكمالتھا

توزیع عناصر االستلھام واالستفادة منھا 
في المالبس ومكمالتھا أضافت دور جمالي 

  للتصمیم
  مالئم  89.2  2.51  15.4  39  158  163

فكرة المجموعات المتناسقة معا تزید من 
  مالئم  98.1  2.78  18.2  7  64  289  میمات وارتدائھا معاصالجانب الجنالي للت

ضة العامة یتماشي التصمیم مع المو
  مالئم  82.2  2.42  15.8  64  82  214  المعاصرة

ر 
حو

الم ني
لثا

ا
:

لو
ال ي 

ن ف
میم

ص
ال

  

  مالئم  96.7  2.67  12.4  12  94  254  األلوان المستخدمة

وافق وتالئم ألوان التصمیم مع الموضة 
  مالئم  86.1  2.54  11.8  50  64  246  العامة وتقبل الفئة المستھدفة

لث
لثا

ر ا
حو

الم
 :

ق 
حقی

ت
ظیف

لو
ا

ي 
ة ف

ود
لج

وا
ة 

مة
خا

وال
یذ 

تنف
ال

  

  مالئم  85.8  2.17  11  51  123  186  تحقیق الوظیفة من الملبس

  مالئم  77.2  2.04  10.1  82  131  147  الجودة في الخامة المستخدمة

  مالئم  76.9  2.15  9.9  83  146  131  الجودة في التنفیذ وتقبل المنتجات

  مالئم  74.4  2.15  9.6  92  147  121  وافق جمیع أنواع الخامات

ر 
حو

الم بع
لرا

ا
:

یة 
ابل

ق
ق 

سو
ال

ق 
وی

تس
وال

ئة 
الف

و
فة

ھد
ست

الم
  

ھل ستالقي قبول من الفئة المستھدفة إذا 
  مالئم  93.1  2.64  12.2  25  81  253  تم طرحھا بالمحالت

صالحیة التصمیم للتسویق ومدى تقبل 
  مالئم  79.7  2.26  10.4  73  122  165  المسنھلك

  مالئم  98.3  2.75  12.7  6  79  275  ومحالتھمھل یرید عرضھا لدى موظھیھم 

  
  یوضح المتوسطات المرجحة لبنود االستبانة) 1(الشكل

وفقاً آلراء المتخصصین والمصممین حول التصمیمات المقترحة
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مدى اتفاق المصممین والخبراء في مالئمة : یبین الجدول السابق
 - مالتصمیم العا(التصمیمات المقترحة للتسویق في كل محاورھا

 - تحقیق الوظیفة والجودة في التنفیذ والخامة -اللون في التصمیم
حیث تراوح معامالت ) قابلیة السوق والتسویق والفئة المستھدفة

وتراوح المتوسط %) 99.7-74.4(االتفاق مابین نسبة
مما یوضح تحقق التصمیمات المقترحة ) 2.95-2.15(مابین

  .ألھدفھا

ً المتوسطات المرجحة ومع) 2(جدول   امالت الجودة وفقا
  ألراء المصممین والمتخصصین حول مدى تحقیق التصمیمات التاسع ألھداف البحث

  درجة المالئمة        
  التصمیمات

بدرجة 
  كبیر

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
مجموع   غیر مالئم  ضعیفة

معامل   المتوسط  األوزان
  الترتیب  %الجود

  6  95.0  3.63  10.9  -  1  9  30  التصمیم األول
  9  92.0  3.48  10.6  -  2  10  28  میم الثانيالتص

  8  93.0  3.55  10.5  -  1  13  26  التصمیم الثالث
  7  94.0  3.58  10.8  -  1  10  29  التصمیم الرابع

  3  97.0  3.70  11.4  -  1  4  35  التصمیم الخامس
  4  96.6  3.67  11.1  -  2  5  33  التصمیم السادس
  5  95.5  3.65  10.9  -  2  7  31  التصمیم السابع

  1  98.6  3.75  11.9  -  -  1  39  یم الثامنالتصم
  2  97.6  3.72  11.7  -  1  1  38  التصمیم التاسع

  
  المتوسطات المرجحة ومعامالت الجودة وفقاً ) 2(الشكل

  ألراء المصممین والمتخصصین في مدى تحقیق التصمیمات التاسعة ألھداف البحث
أتفاق المصمین والخبراء حول : یوضح الجدول السابق

ات التاسع المقترحة ومدى مالئمتھا في تحقیق أھداف حیث التصمیم
) مالئم(جاءت معامالت الجودة مرتفعة، ووقعت جمیعھا في مستوى

وقیم المتوسط %) 92.0 -%98.6(فقد تراوحت نسبة االتفاق مابین

في المرتبة األولى ) 8(، وقد جاء التصمیم )3.48-3.75(مابین
) 9(لثاني فجاء التصمیم، أما في الترتیب ا%98.6بنسبة بلغت 

% 92.0بنسبة ) 2(، وبالترتیب األخیر جاء التصمیم%97.6بنسبة 
  . فقط

  المتوسطات المرجحة ومعامالت الجودة لعناصر المحور الثاني الخاصة بالعمالء حول التصمیمات التاسعة المقترحة) 3(جدول

  االستجابة             
  مالئم  العبارة

مالئم 
إلى 
  حدما

غیر 
  ممالئ

مجموع 
معامل   المتوسط  األوزان

  %الجود
درجة 
  المالئمة

ول
األ

ر 
حو

الم
 :

ام 
الع

یم 
صم

ال نھ
لوا

وأ
  

فكرة االستلھام من الحیوانات وأشكالھا 
الطفولیة واستدامھا في مالبس الطفل حدیثي 

  الوالدة
  مالئم  91.5  2.57  11.6  23  68  179

فكرة عمل مجموعات تصمیمة مكاملة للقطع 
فس االستلھام والتیمة لالرتداء الملبسیة ذات ن

معاً أو بمفردھا أضافت دور جمالي للتصمیم 
ولألم عند تنسیق المالبس للطفل وظھور الطفل 

  بشكل محبب لھا

  مالئم  95.9  2.69  12.6  11  62  197

مدى تناسق ألوان التصمیم المنفذ ومجموعتھ 
  مالئم  98.1  2.78  13.6  5  50  215  معاً یتماشي التصمیم وألوانھ مع الموضة العامة
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تحقیق الوظیفة من المجموعة التصمیمة 
  مالئم  95.2  2.63  11.7  13  75  182  المتكاملة المتناسقة

  مالئم  98.5  2.82  14.3  3  41  225  الجودة في الخامة المستخدمة

  مالئم  97.0  2.66  11.9  8  75  187  الجودة في التنفیذ وتقفیل المنتجات
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ھل إذا وجد الملبس والمجموعات المتكاملة 
  مالئم  98.5  2.74  13.0  4  61  205  بالمجالت ستقوم بشراءه

ھل رغب في اقتناء التصمیم والمجموعة 
  مالئم  97.8  2.64  11.3  6  86  178  المتكاملة
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 ضح المتوسطات المرجحة لبنود االستبانة وفقاً آلراء العمالء حول التصمیمات المقترحةیو) 3(الشكل

مدى اتفاق العمالء في مالئمة : یبین الجدول السابق
التصمیمات المقترحة للتسویق حیث تراوح معامالت االتفاق مابین 

مما ) 2.82 -2.57(وتراوح المتوسط مابین%) 98.5- 91.5(نسبة
ُ آلرائھمیوضح تحقق التص   .میمات المقترحة وفقا

  المتوسطات المرجحة ومعامالت الجودة وفقاً ألراء العمالء حول مدى تحقیق التصمیمات التاسعة ألھداف البحث) 4(جدول
  درجة المالئمة        

  التصمیمات
بدرجة 

  كبیر
بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
مجموع   غیر مالئم  ضعیفة

معامل   المتوسط  األوزان
  یبالترت  %الجود

  4  95.6  2.70  11.0  -  2  4  24  التصمیم األول
  2  97.0  2.80  11.6  -  -  3  27  التصمیم الثاني
  5  95.1  2.73  11.1  -  1  5  24  التصمیم الثالث
  6  95.0  2.67  10.8  -  2  5  23  التصمیم الرابع

  9  94.2  2.43  10.7  -  1  8  21  التصمیم الخامس
  8  94.5  2.45  10.6  -  2  7  21  التصمیم السادس

  3  96.0  2.76  11.4  -  1  4  25  لتصمیم السابعا
  7  94.8  2.47  10.8  -  1  7  22  التصمیم الثامن
  1  98.0  2.90  11.9  -  -  1  29  التصمیم التاسع

  

  
  المتوسطات المرجحة ومعامالت الجودة وفقاً آلراء العمالء فیمدى تحقیق التصمیمات التاسعة ألھداف البحث) 4(الشكل

أي العمالء حول التصمیمات ر: یوضح الجدول السابق
التاسع المقترحة ومدى مالئمتھا في تحقیق أھداف حیث جاءت 

فقد ) مالئم(معامالت الجودة مرتفعة، ووقعت جمیعھا في مستوى
وقیم المتوسط %) 98.0 - %94.2(تراوحت نسبة االتفاق مابین

في المرتبة األولى ) 9(، وقد جاء التصمیم )2.43-2.43(مابین
) 2(، أما في الترتیب الثاني فجاء التصمیم%98.0بنسبة بلغت 

بنسبة ) 7(، أما في الترتیب الثالث فجاء التصمیم%97.0بنسبة 

% 94.2بنسبة ) 5(وبالترتیب األخیر جاء التصمیم%  96.0بلغت
  .فقط

  تفسیرات النائج المرتبطة االستبیان صحة الفروض
بات توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجا :الفرض األول

  "المتخصصین للتصمیمات في الشكل العام
حیث توصل " 2كا"وللتحقق من صحة الفرض تم استخدام اختبار 

  :البحث إلى
  لداللة بین استجابات المتخصصین والخبرات في التصمیمات المقترحة من ناحیة الشكل العام" 2كا"یوضح نتائج اختبار) 5(جدول

  امل التوافقمع  درجة الحریة  2كا  التصمیمات المقترحة
  مستوى داللة 

  0.05  0.106  1  4.11  الشكل العام 
تشیر نتائج الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین 
استجابات المتخصصین على التصمیمات المقترحة من ناحیة الشكل 

ومستوى ) 4.11" (2كا"العام للتصمیمات التاسع حیث بلغت قیمة 

  .ا یدل على صحة الفرضمم) 0.05(الداللة بینھم
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات : " الفرض الثاني

  ".المتخصصین للتصمیمات في اللون والتصمیم 
  لداللة بین استجابات المتخصصین والخبراء في التصمیمات المقترحة من ناحیة اللون والتصمیم" 2كا"یوضح نتائج اختبار)6(جدول
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  معامل التوافق  درجة الحریة  2كا  التصمیمات المقترحة
  مستوى داللة 

  0.05  0.099  2  3.575  اللون والتصمیم 
تشیر نتائج الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات 
داللة إحصائیة بین استجابات المتخصصین على التصمیمات 
المقترحة من ناحیة اللون والتصمیم وذلك للتصمیمات التاسع حیث 

وي قیمة غیر دالة عند أي مستوى ) 3.575" (2كا"بلغت قیمة 

  .داللة، مما یدل على عدم صحة الفرض
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات : " الفرض الثالث

المتخصصین للتصمیمات من ناحیة تحقیق الوظیفة والجودة في 
  ".التنفیذ والخامة 

صین والخبراء في التصمیمات المقترحة من ناحیة تحقیق الوظیفة لداللة بین استجابات المتخص" 2كا"یوضح نتائج اختبار) 7(جدول
  والجودة في التنفیذ والخامة

  معامل التوافق  درجة الحریة  2كا  التصمیمات المقترحة
  مستوى داللة

تحقیق الوظیفة والجودة في التنفیذ 
  0.01  0.220  2  18.310  والخامة

لة إحصائیة بین تشیر نتائج الجدول السابق إلى وجود فروق ذات دال
استجابات المتخصصین على التصمیمات المقترحة من ناحیة تحقیق 
الوظیفة والجودة في التنفیذ والخامة وذلك للتصمیمات التسع حیث 

مما ) 0.01(ومستوى الداللة بینھم) 18.310" (2كا"بلغت قیمة 

  .یدل على صحة الفرض
ستجابات توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین ا: " الفرض الرابع

المتخصصین للتصمیمات من ناحیة قابلیة السوق والتسویق 
  ".والفئة المستھدفة 

لداللة بین استجابات المتخصصین والخبراء في التصمیمات المقترحة من ناحیة قابلیة السوق " 2كا"یوضح نتائج اختبار) 8(جدول
  والتسویق والفئة المستھدفة

  مستوى داللة   عامل التوافقم  درجة الحریة  2كا  التصمیمات المقترحة

قابلیة السوق والتسویق والفئة 
  غیر دالة  0.027  1  0.270  المستھدفة

تشیر نتائج الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائیة بین استجابات المتخصصین على التصمیمات المقترحة 

یمات من ناحیة قابلیة السوق والتسویق والفئة المستھدفة وذلك للتصم
وھي قیمة غیر دالة عند ) 0.270" (2كا"التاسع حیث بلغت قیمة 

أي مستوى داللة مما یدل على اتفاق جمیع المتخصصین في قابلیة 
للتسویق وتحقیق الھدف منھا للفئة المستھدفة وعدم ) 9(التصمیمات

  .صحة الفرض
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات  :الفرض الخامس

  "للتصمیمات من الناحیة العامة وألوانھ المستھلكین
حیث توصل " 2كا"وللتحقق من صحة الفرض تم استخدام اختبار 

  :البحث إلى

  لداللة بین استجابات للمستھلكین في التصمیمات المقترحة من ناحیة العامة وألوانھ" 2كا"یوضح نتائج اختبار) 9(جدول

  وافقمعامل الت  درجة الحریة  2كا  التصمیمات المقترحة
  مستوى داللة 

  غیر دالة  0.078  1  1.664  العامة وألوانھ
تشیر نتائج الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة 

 رأیھم بالتصمیماتإحصائیة بین استجابات المستھلكین في 
المقترحة من ناحیة العامة وألوانھ للتصمیمات التاسع حیث بلغت 

ً عند أي مستوى وھي قیمة غیر د) 1.664" (2كا"قیمة  الة إحصائیا
  .الداللة مما یدل على عدم صحة الفرض

  
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین : " الفرض السادس

استجابات المستھلكین للتصمیمات من ناحیة تحقیق الوظیفة 
  ".والجودة في التنفیذ والخامة

في التصمیمات المقترحة من ناحیة تحقیق الوظیفة والجودة في لداللة بین استجابات المستھلكین " 2كا"یوضح نتائج اختبار) 10(جدول
  التنفیذ والخامة

  معامل التوافق  درجة الحریة  2كا  التصمیمات المقترحة
تحقیق الوظیفة والجودة في 

  0.022  1  0.134  التنفیذ والخامة

تشیر نتائج الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة 
ستھلكین حول رأیھم للتصمیمات إحصائیة بین استجابات الم

المقترحة من ناحیة تحقیق الوظیفة والجودة في التنفیذ والخامة وذلك 
وھي قیمة ) 0.134" (2كا"للتصمیمات التاسع حیث بلغت قیمة 

ً عند أي مستوى الداللة مما یدل على عدم صحة  غیر دالة إحصائیا

  .الفرض
بین استجابات توجد فروق ذات داللة إحصائیة : " الفرض السابع

المستھلكین للتصمیمات المقترحة من ناحیة قابلیة الشراء وتقبلھم 
  ".للمنتج 

  لداللة بین استجابات المستھلكین في التصمیمات المقترحة من ناحیة قابلیة الشراء وتقبلھم للمنتج" 2كا"یوضح نتائج اختبار) 11(جدول

  مستوى داللة   معامل التوافق  درجة الحریة  2كا  التصمیمات المقترحة

  غیر دالة  0.094  1  2.413  قابلیة الشراء وتقبلھم للمنتج
تشیر نتائج الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائیة بین استجابات المتخصصین على التصمیمات المقترحة 

فقد اتفاقت أرائھم في قابلیتھا للشراء وتقبلھم للمنتج وذلك 
وھي قیمة ) 2.413" (2كا"غت قیمة للتصمیمات التاسع حیث بل
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ً عند أي مستوى الداللة مما یدل على عدم صحة  غیر دالة إحصائیا
  .الفرض

ً بین : الفرض الثامن توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا

آراء المتخصصین وأراء المستھلكین على قابلیة التصمیمات 
  .وتحقیقھا الھدف منھا

  ارتباط بیرسون لبیان العالقة بین أراء المتخصصین وأراء المستھلكینیوضح نتائج معامل ) 12(جدول

  آراء المستھلكین
  الداللة  اتجاه العالقة  أراء المتخصصین والخبراء

  0.5751  **دالة  موجبة Rمعامل االرتباط
فى الجدول السابق إلى وجود عالقة " بیرسون"تشیر نتائج اختبار 

بین اتجاھات وأراء المتخصصین نحو ارتباطیة ذات داللة إحصائیة 
التصمیمات المنفذة وبین أراء وتجاھات المستھلكین نحو نفس 

وھى ) R) "0.5751"التصمیمات التاسع المنفذة، حیث بلغت قیمة 
ً عند مستوي الداللة  یدل على صحة  مما 0.01قیمة دالة إحصائیا

  . الفرض
ات التصمیمیة بعد اإلنتھاء من عمل المجموعوفي النھایة نجد أن 

المستلھمة من  الحیوانات ورسوماتھا الطفولیة لتناسب الطفل حدیثي 
الوالدة استعدادا لتقدیمھا الي السوق والمستھلكین المستھدفین 
ولمعرفة امكانیة ذلك وھل سیستطیع التاجر تسویقھا وتقدیمھا 
للمستھلك المستھدف ام ال وھل سیتقبلھا المستھلك، تم عرض 

تصمیمیة علي مجموعة من تجار الجملة وتجار المجموعات ال
لنفس الفئة المستھدفة (40التجزئة والبیع المباشر للمستھلك عددھم 

وأماكنھم المحددة في التجمع الخامس ومدینة نصر في المناطق 
وتم عرض فكرة البحث واالستلھام من الحیوانات ) السكنیة الممیزة

متكاملة لكل تصمیم  بأشكالھا الطفولیة وعمل مجموعات تصمیمیة
بقطع متعددة یمكن استخدامھا معا ویمكن استخدام بعضھا فقط و 
مخاطبة الجانب التصمیمي واالم والعیلة في غریزة الشراء لدیھم 
وإظھار الطفل بشكل محبب لدیھم وأیظا الخامات المستخدمة في 

  التنفیذ وجودة التنفیذ
ا وفكرتھا وأیضا والنتیجة تقبلھم للمجموعات المنفذة وتصمیماتھ
ھل إذا تم عرض : جودة الخامات والتشغیل وبالتالي أھم النتایج ھي

المنتجات في محالتھم وعرضھا علي مستھلكینھم ھل سیتم تسویقھا 
للفئة المستھدفة وستالقي قبول ام ال، كانت نسبة القبول والترحیب 

  %.95بالمنتجات ھي 
ع علي االنتاج وبذلك تثبت صالحیة الفكرة المطروحة والتشجی

الكمي من المجموعات التصمیمیة المقترحة وتقبلھا من قبل السوق 
والتجار المستھدفین مما یقوم بربط الدراسة العلمیة بإحتیاجات 

  . السوق المستھدف الفعلیة وإنتاجھا للسوق المستھدف
Results 

ة، قدم البحث منظومة علمیة لتصمیم مالبس اطفال حدیثى الوالد -1
االمر الذى یثري مجال تصمیم االطفال ویضع رؤیة مقترحة 

 .للتصمیم فى ھذا المجال لمالبس االطفال
قدم البحث مجموعة تصمیمیة لمالبس طفل حدیثى الوالدة و  -2

وتم تنفیذ منھا الثبات صالحیة الخطة التصمیمیة، ) 9(عددھا 
كذلك تم عمل استطالع ومناقشة مع تجار مالبس الجملة 

ئة للتاكید على صالحیة المنتجات للتسویق، واظھر تجار والتجز
مالبس االطفال اعجاب وقبول لتسویق المنتجات بنسبة 

من حیث جودة وابتكاریة ومناسبة التصمیمات للمرحلة %.95
السنیة، وجودة الخامات المختارة وموائمتھا لطلعات الفئة 

ة المستھدفة،  بشكل یشجع على االنتاج الكمى ویثبت صالحی
  . البحث
Recommendations 

یوصي البحث بالمزید من الدراسات واالنتاج التصمیمي لھذه 
المرحلة الھامة ألطفال حدیثي الوالدة من خالل نظم علمیة 

 وإبتكارات معاصرة حیث یقل تنوع االنتاج لمالبس ھذه المرحلة 
ضرورة ربط الدراسة العلمیة بإحتیاجات السوق المستھدف 

  .إلحتیاجات المستھلك الفعلیةو
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وضع معاییر لرفع المستوى االبتكارى "دمحم، الفت شوقى  9
لدى الطالب مستخدمي الكمبیوتر في تصمیم مالبس 

دكتوراه، كلیة الفنون التطبیقیھ، جامعة . "االطفال
 .2008حلوان

مناسبات تصمیم بعض مالبس ال" القلیمى، سھى ماھر 10
" لالطفال وامكانیھ االستفاده منھا جمالیا واقتصادیا

 .2006ماجستیر، كلیھ االقتصاد المنزلى، جامعة حلوان
  :األبحاث العلمیة والدراسات المنشورة: ثالثا
ابتكار تصمیمات ازیاء مطبوعھ لالطفال " عبدهللا، ایمان احمد 11

باستخدام نظام المجموعات المتناسقھ وتقنیھ الكوالج 
المؤتمر الدولى الثانى، بكلیھ  "مستوحاه من العناصر النباتیھ

جامعة حلوان، التصمیم بین االبتكاریھ ، الفنون التطبیقیھ
 .2014واالستدامة

دور الفن في تعدیل السلوك عند "السید، رانیا عصمت دمحم  12
مجلة . "األطفال من خالل الرسوم التوضیحیة التفاعلیة

  .2018اني عشر الجزء الثاني العمارة والفنون، لعدد الث
  :مواقع االنترنت: رابعا

13-www.mumsworld.com (15-12-2018) 
14-www.bokun.en.com (15-12-2018) 
15-www.pingtree.com (18-12-2018) 
 16-www.articulo.mercardolipre (20-12-2018) 
17-www.maamgru.com (1-11-2018) 
 18-www.whithsmimgq.pw (9-10-2018) 
19-www.modelsprofile.uk   (14-9-2018) 
20-www.mothercar.com.sa (3-1-2019) 
21www.womans.girls.org   (3-1-2019) 
  22-www.vbjdail.net (2-1-2019) 
23-www.startims.com (8-1-2019) 
 24-www.pattz.com (8-10-2018
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