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ملخص البحث :Abstract

تعد مالبس األطفال بمراحلها العمرية من النوعيات الهامة التي تتأثر كثيرا بجودة التصميم والتفرد بالعناصر
التصميمية فيجب أن يش ملها التطوير ،لذا تهتم هذه الدراسة بتصميم مالبس األطفال التفاعلية باستخدام
الوسائط االلكترونية وتنفيذ بعض التصميمات بوضع بعض الصور والرسوم عليها بطريقة تصلح مع نوعية
الوسيط اإللكتروني وارتباطها بتعليم الطفل في هذه المرحلة وهي ما قبل المدرسة وأيضا تفاعل الطفل عن
طريق الضغط على مكان الصورة الموضحة على مالبسه التي يرتديها وإصدار الصوت مع حركة الضوء
التفاعلية ،فيجذب انتباهه بالتقنية الحديثة مما يساعد على رفع القيمة الفنية والجمالية والوظيفية للمنتج ذو
التصميم االلكتروني الناجح فنيا ً وتعليما .وتتمثل مشكلة البحث في كيفية استخدام التكنولوجية التفاعلية التي
تتناسب مع مالبس األطفال مرحلة ما قبل المدرسة ( )6: 4سنوات وكيفية صياغة البيانات التعليمية والتثقيفية
في صورة شرائح الكترونية ودمج الشرائح اإللكترونية مع التصميم الملبسي للطفل بصورة مبسطة يمكن
استخدامها كبيانات مسجلة بالصوت والضوء باستخدام بيانات مشوقة في صورة (معلومات ثقافية – قصص
تعليمية) .لذا يهدف البحث إلى التعرف على بعض أنواع المالبس التفاعلية المصممة لألطفال ،وتصميم بعض
مالبس األطفال تعمل كوسيط تعليمي وتثقيفي  ،وتنفيذ تلك التصميمات بالطباعة بالرسوم والصور المختلفة
لكي يتفاعل معها الطفل الكترونيا ً باستخدام جهاز إلكتروني يصدر منه صوت وحركة ضوئيا عن طريق
الضغط على أزرار التشغيل على كل صورة ،وقد تم إعداد عمل استمارة للتصميمات المنفذة للتحكيم
وعرضها لعدد من المحكمين األكاديميين وبعد العرض والتحليل أظهرت النتائج اإلحصائية والحصول على
اإلجابات إلى أن توصلت إلى أفضل النتائج بتنفيذ الشريحة اإللكترونية على التصميمات وبناء عليه تكون
الدارسة قد حققت األهداف اآلتية ( ابتكار تصميمات لمالبس األطفال تعليمية وتثقيفيا – تنفيذ جهاز الكتروني
ناطق بصوت واضح ذات حركة ضوء تفاعلية لرفع القيمة الفنية والجمالية للتصميم ).
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مقدمة Introduction

يشهد العالم المعاصر تغيرات سريعة متالحقة وثورة علمية وتقنية
متناهية ومذهله أفضت إلى تغير مفهوم التربية الحديثة والسعي إلى
تطوير التعليم باالعتماد على التكنولوجيا من خالل ما تقدمه من
وسائل فنية لتوصيل المعلومات وتنمية المهارات ،كما وجب التدقيق
في اختيار ما يبرز جمال الخطوط باستخدام الوسائط اإللكترونية
الحديثة (ياسمين أحمد الكحكي ) 2021 -
وأصبحت التكنولوجيا من األمور الهامة لدى الطفل والمجتمع بأكمله
التي يجب دراستها في تصميمات مقترحة ومتنوعة مع وجود أنواع
مختلفة من األلوان المضيئة واألصوات المتالزمة مع التصميم بحيث
تصل المعلومة للطفل بأقرب طريقة لديه وهي مالبسه.
ويعد استخدام الشرائح اإللكترونية من الوسائط الهامة في هذه
الدراسة وهي المحرك الرئيسي فى مكونات الجهاز اإللكتروني
والذي يمكن االستفادة منه بأكثر من طريقة تجعل مالبس األطفال
أكثر تفاعلية وتؤثر بشكل مباشر بالتقدم العلمي والفني لكل فترة
زمنية واالهتمام ببناء أجيال متخصصة في هذا المجال لديهم القدرة
على الفهم العالي للتقدم التكنولوجي في المجاالت المختلفة ،وتهدف
أيضا لالرتقاء بصناعة المالبس وتقديم المنتجات بصورة تتألئم مع
االحتياجات الفعلية للسوق ومن هنا كانت ضرورة اللجوء إلى
استخدام التكنولوجيا التي تسمح بتنوع مجاالت الخبرة ومما ال شك
فيه أننا نعيش اآلن عصر التكنولوجيا حيث تنوعت التكنولوجيا في

جميع جوانب حياتنا واستخدمت وغيرت وأثرت في أساليب كثيرة
مما جعل االهتمام بكيفية استخدام هذه التكنولوجيا في مجال مالبس
األطفال (هدى عبد العزيز محمد –  )2009كما االهتمام باستخدام
الوسائط المتعددة التفاعلية في العملية التعليمية (أحمد محمد -
 )2006وكذلك تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى األطفال باستخدام
برامج الوسائط المتعددة التفاعلية ()Melanie Emms – 2003
مما جعل االهتمام بكيفية استخدام هذه التكنولوجيا في مجال مالبس
األطفال ،فقد أوضحت الكثير من البحوث والدراسات أهمية تعليم
األطفال بتقنية استخدام الوسائط اإللكترونية ومنها دراسة (هناء
محمود محمد شادي  )2021 -التي عرضت أثر إيقاع الموسيقى
وبعض التقنيات اإللكترونية على جماليات األزياء ،ودراسة (
ياسمين احمد الكحكي  ) 2021 -التي اشارت الى أهمية الحقيبة
االكترونية لتنمية مهارات بعض التقنيات الملبسية ،ودراسة (دعاء
حمدي بهنسي  )2021 -التي ناقشت أهمية تصميم األلعاب
اإللكترونية إلثراء العملية التعليمية ،ودراسة (محمد محمود شحاتة -
 )2018والتي اشارت الى األساليب التفاعلية اإللكترونية ودورها
في تصميم اإلعالن التفاعلي ،ودراسة (آية محمد نهار ) 2017 -
التي تعرضت الى أثر استخدام الشرائح اإللكترونية التفاعلية في
تنمية التفكير البصري ،ودراسة (عال بنت سالم الحسنى )2014 -
التي أشارت الى استخدام الوسائط المتعددة في تصميم برنامج
لتقنيات المالبس الجاهزة وفاعليته في التعليم اإللكتروني ،ودراسة
(هنادى بدر الخراز )2013 -التي تعرضت الى أثر استخدام
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األلعاب التعليمية اإللكترونية في تنمية مفاهيم الدراسات االجتماعية
لدى طفل الروضة في دولة الكويت ،ودراسة (وفاء صبري
الصعيدي  )2012 -وأشارت الى إمكانية تطويع التقنيات
اإللكترونية الحديثة في تصميم مالبس ذكية لألطفال ،ودراسة (أحمد
محمد موسى  )2006 -وتعرضت الى فاعلية برنامج وسائط متعددة
تفاعلية في تنمية مهارات استخدام الحاسب االلي لتالميذ المرحلة
االبتدائية ،ودراسة (محمد سعد الدين الشربيني–  )2006وأشارت
الى أساليب تصميم مجالت األطفال االلكترونية على شبكة اإلنترنت
وعالقتها باألطفال ،ودراسة (وفاء محمد خليل  )2005 -وناقشت
فاعلية برنامج مصمم لتنمية القدرات اإلدارية لطالبات المرحلة
الثانوية باستخدام الوسائط االلكترونية ،ودراسة (مجدي حسين
النحيف  )1996 -وأشارت الى دراسة مشكالت تصميم وإنتاج
الوسائط التعليمية الفوتوغرافية والمطبوعة ومدى مساهمتها في
تحسين العملية التعليمية.

مشكلة البحث Statement of the Problem

تتمثل في كيفية استخدام التكنولوجية التفاعلية التي تتناسب مع
مالبس األطفال مرحلة ما قبل المدرسة ( )6: 4سنوات وكيفية
صياغة البيانات التعليمية والتثقيفية في صورة شرائح الكترونية
ودمج الشرائح اإللكترونية مع التصميم الملبسي للطفل بصورة
مبسطة يمكن استخدامها كبيانات مسجلة بالصوت والضوء باستخدام
بيانات مشوقة في صورة (معلومات ثقافية – قصص تعليمية).

أهداف البحث Objectives

التعرف على بعض أنواع المالبس التفاعلية المصممة لألطفال،
وتصميم بعض مالبس األطفال تعمل كوسيط تعليمي وتثقيفي ،وتنفيذ
تصميمات المالبس التي يتفاعل معها الطفل الكترونيا ً .

أهمية البحث Significance

تطوير األفكار التصميمية الحديثة في مجال مالبس األطفال ودعم
األطفال باألفكار السلوكية بما يناسب المرحلة العمرية والمساهمة
في دفع القائمين بصناعة مالبس األطفال على استخدام التكنولوجيا
كطريقة جديدة في الجذب وإشباع رغباتهم لتحقيق الجانب
اإلقتصادى لكالً من الجانبين (المنتج – المستهلك)

فروض البحث :Research Hypotheses

 -1المالبس تصبح أكثر تفاعلية باستخدام الوسائط التعليمية المضافة.
 -2التأكد من أن الشرائح اإللكترونية آمنة وغير ضارة باستخدام
كهرباء . DC
 -3استخدام الشرائح اإللكترونية في مجال التصميم الملبسي يدعم
الطفل تثقيفيا ً وتعليميا ً .

أدوات البحث :Tools

 -1إستمارة لجمع بيانات للمتطلبات العلمية والتثقيفية .
 -2إستمارة إستطالع رأي المحكمين في التصميمات المقترحة
وإختباره معمليا ً من حيث األضرار الناجمة عن الدوائر
اإللكترونية.
 -3إستبيان تقييم المنتج النهائي.

منهج البحث :Research Methodology

يتبع البحث المنهج الوصفي والمنهج التجريبي.

حدود البحث : Delimitations

الحدود الزمنية) 2022: 2021( :
الحدود المكانية  - :شركة ))I enginer for smart solutions
منوف عمارة زيدان أمام كلية الهندسة اإللكترونية النتاج الشرائح.
الحدود البشرية  :األطفال مرحلة ما قبل المدرسة ( رياض أطفال 4
 ) 6 :سنوات .

مصطلحات البحث :Terminology

 -1التصميم Design :
يعرف التصميم بأنه عملية إضافة  ،الغرض منهاا ابتكاار عمال جدياد
يااؤدى عاادة وظااائف منهااا المااادي والجمااالي  ،ومعنااى هااذا أن عمليااة
التصميم تعتبر عمل مبتكر يحقق غرضه بإضافة شئ جدياد ( إيهاا
فاضل. ) 2002 -16 -
والتصميم جزء من السلوك اإلنساني فردياا ً كاان أم جماعياا ً فاإلنساان
عادتا ً يسعى إلاى إشاباع حاجاتاه وهاو فاي سابيل ذلاك يساتخدم كال ماا
لدياااه مااان خياااال ومعرفاااة ومهاااارة فاااي ابتكاااار ماااا يحقاااق لاااه هاااذه
االحتياجات ( يسرى معوض عيسى أحمد ". ) 2014 – "15
وتعرفه الدارسة إجرائيا ً  :بأنه فكر تكنولوجي يرفع من القيمة الفنياة
والجماليااة والوظيفيااة للمالبااس باسااتخدام الصااوت والضااوء بعماال
تصميمات ذات حداثة تحتوى علاى مجموعاة مان الصاور المطبوعاة
تهدف إلى تعليم الطفل وتثقيفه في هذه المرحلة العمرياة ( مرحلاة ماا
قبل المدرسة ) وذلك بادخول التكنولوجياا وجعال هاذه الصاور تضائ
وتصدر صوتا ً بتفاعل الطفل بالضغط على الصورة وذلك من خالل
أزرار توضااع أساافل الصااورة للمالبااس ماان الااداخل تتصاال بأسااالك
 Wireإلى جهاز فى حجم الهاتف يوضع في جيب الموديل المقترح.
 -2التعلم التفاعلي Interactive Learning :
تكنولوجيا حديثة تجتمع فيها البيانات والصوت والصاورة علاى وسايط
واحااد  ،هااذا باإلضااافة إلااى أنهااا وسااائط تفاعليااة ذات اتجاااهين تساامح
بتفاعاال الاادارس مااع المصاادر التعليمااي كشاابكات االتصااال بواسااطة
الكمبياااااوتر، Communication Computer-Mediated
والمااااؤتمرات المرئيااااة  ، Video Conferencingوالمحادثااااات
المباشااااارة عااااان بعاااااد  ( On-Lineمعجااااام المصااااابلحا التر وياااااة
والنفسية) .
وتعرفااه الدارسااة إجرائي اا ً  :بأنااه تكنولوجيااا حديثااة تااتم علااى مالبااس
األطفااال بهاادف التعلاايم ودعاام األطفااال باألفكااار الساالوكية بمااا يناسااب
المرحلااة العمريااة باسااتخدام وساايط تفاااعلي يشاامل الصااوت وحركااة
الضاوء التفاعليااة تاتم ماان خاالل جهاااز الكتروناي يعماال بمجارد تفاعاال
الطفاال بالضااغط علااى رسااوم وصااور مطبوعااة علااى مالبسااة الااذي
يرتديها.
 -3الوسيط التعليمي Educational mediator
مجموعة التقنياات والمنتجاات التاي تسامح باساتعمال المعلوماات فاى
شكل نصوص أو صاور ثابتاة أو متحركاة وبطريقاة تفاعلياة  .ويمكان
ان تكون شبكات مغلقة أو مفتوحة) almaany.com ( .
وتعرفه الدارسة إجرائيا ً  :تقنيه إلكترونية تنفذ على مالبس األطفال
بفكر مبتكر بأقرب ما يكون للطفل وهى مالبسة التي تسمح باستعمال
المعلومات فى شكل أصوات أو صور ثابتة أو حركة ضوئية مشعة
في المالبس وبطريقة يتفاعل معها الطفل بأفكار تدعمه تعليميا ً
وتثقيفيا ً  .وذلك بالضغط على أزرار أو التحكم في تشغيلها بريموت
كنترول صغير الحجم .
 -4الشرائح Slides :
الشريحة عبارة عن رقائق الجمع شرائح وهى بطاقة صغيرة توضاع
في جهاز النقال تحمال معلوماات خاط المشاترك وال ياتم اإلتصاال إال
بوجودها ( المعجم الوسيط).
وتعرفهااا الدارسااة إجرائي اا ً  :بأنهااا كااارت  Memoryيحماال عليااة
أصااوات مسااجلة هادفااة لتعلاايم لألطفااال ( مااا قباال المدرسااة ) ويااتم
تشااغيلها باسااتخدام سااماعة صااغيرة داخاال الجهاااز اإللكترونااي عاان
طريق الضغط على أزرار مثبتاة فاي المالباس بهاا شاريط لياد Rgp
لإلضاءة مثبتة على خامة غير منساوجة (  ) non-wovenموصالة
بأسالك رفيعة جدا ً حجم (1ملي ) إلى جهاز به مكونات ( ساماعة –
بطاريااة – وبعااض الاادوائر االلكترونيااة ومكااان لوضااع الشااريحة (
كارت ميموري ) ومكان لشحن الجهاز .
 -5الوسائط اإللكترونيةMulti-Media :
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وتعرف الوسائط المكونة من كلمتين "  " Multiوتعناى متعاددة و "
 " Mediaوتعنى وسيط أو وسيلة بأنها طائفة من تطبيقات الحاسب
األلى التي يمكنها تخزين المعلومات بطريقة متنوعة تتضمن الصاور
واألصاااااااوات وتعرضاااااااها بطريقاااااااة تفاعلياااااااة "" InterActive
(. )lwalwasaet.blogspot.com
وتعرفها الدارسة إجرائيا ً  :بأنه وسيط وهو جهاز الكتروني ملحق به
بطارية وسماعة للصوت باإلضافة إلى شرائط من الليد Rgp
متصلة بالجهاز لإلضاءة ومضاف للجهاز مكان لكارت ميموري
تخزن به المعلومات التي تدعم الطفل تعليميا ً وتثقيفيا ً .

االطار النظري : Theoretical Framework

 الموضة  :أو المودة كلمة أجنبية أصلها  Modishومعناها:اتباع الطراز الحديث في كل شيء وبخاصة في المالبس
واألزياء ،ويوصف متبع الموضة بأنه  Modernأي عصري
جديد (الموضة واألزياء –  – 6دار الوطن للنشر – القسم
العلمي ) .
ثانياً :نوعيا مال س األطفال
 تعريف المال س )(clothingالمالبس جمع ملبس وهى كل ما يرتديه الفرد من مالبس سواء
كانت خارجية أم داخلية ( فستان -قمصان -بنطلونات -بلوزات-
بيجامات -مالبس داخلية ) ( فوزية حسين مصبفى )28:1988 ،
.
 -1مال س المنزل Home wear :
 -2المال س الخارجية Outer wear :
ثالثاً :الوسائط اإللكترونية Multi-Media :
The
 الوسائط المتعددة التفاعلية Multi-Mediainteractive
 الوسائط اإللكترونية الصو ) sound ( : العوامل المؤثرة عند القيام بعملية تسجيل الصوت الوسائط اإللكترونية ( الصورة وحركة الضوء ) الوسائط اإللكترونية الصورة ) Image ( -: سمات الصور الرقمية التعليمية ومميزاتها الوسائط اإللكترونية الضوء ) Light ) :را عًا  :التبور التكنولوجى لمال س األطفال
بعض الوسائط اإلليكترونية على مالبس األطفال
معايير استخدام الوسائط اإلليكترونية المتعددة
-

أوالً :تصميم مال س األطفال:
التصميم ( -: ( Designيعرف التصميم أنه هو السلوك الحسي
والمشاعر المرتبطة بالشخصية التي تقوم بالعمل الفني  ،والتصميم
هو مجموعة من األسس والعناصر العلمية إلخراج تصميم قابل
للتنفيذ ( إيها فاضل–. ) 23-2009
عناصر التصميم Design Elements :
تعد عناصر التصميم هي مفردات لغة الشكل التي يستخدمها الفنان
التشكيل نسبة إلى إمكانياتها المرنة في
المصمم وسميت بعناصر
اتخاذ اى هيئة مرنة وقابليتها لالندماج والتالف والتوحد بعضها مع
بعض لتكون شكال كليا للعمل الفني أو التصميم ( عبد العزيز احمد
جودة – محمد حافظ الخولى . ) 87 -2004
 أنواع التصميمالتصميم نوعان كاألتي :
 -1التصميم كإنتاج Design as aproduct
 -2الصميم كنظام Design as process
اإلطار التطبيقيِ :Application Framework
 التصميم التفاعي Interaction designالتصميم التفاعلي :هو التصميم الذي يتيح للمستخدمين التفاعل
أنواع الخاما المناسبة والتى قامت الباحثة إستخدامها :
تم إستخدام نوعين من الخاما األتية ( :الجينز – الملتون)
بهدف توفير تجربة ممتعة للمستخدم ،وأيضا هو إيجاد الطرق
السليمة لنشر إمكانيات التكنولوجيات الجديدة لتلبية احتياجات
أ -خامة الميلتون القبن
وهو أحد أنواع أنسجة الصوف من الدرجة األولى كما أنه خفيف
المستخدم ،فيتم األخذ في االعتبار الفئة المستهدفة والخامات وطبيعة
الوزن وقوى كما يتميز بمقاومة التجعيد أو االنكماش nawar-
المنتج وأين سيقدم المنتج  ( .ميسون قطب( )2012 -جيهان فؤاد –
(2012
). )https://tex.com
يانا الخامة :
خامة ( ملتون القطن – سمر ملتون )
اسم الخامة العلمي
ماكينة ( التريكو المستقيم – التريكو الدائري )
نوع الماكينة المنتجة للخامة
 -1يتميز بالجودة العالية
خصائص الخامة -:
 -2نعومة ملمسه ونظافة مظهره الخارجي
 -3خامته مرنة للحماية ومضاد للماء والرياح يحافظ
على الدفء لفترة طويلة .

( ظهر خامة الميلتون )
(وجه خامة الميلتون )
الميلتون
الخامة
صورة رقم (  )31توضح وجه
صورة رقم ( ) 32توضح وجه الخامة الميلتون
الفترة .
خامة الجينز ( ) jeans
ويعود سر تسمية القماش بالجينز إلى المدينة التى كان يصنع فيها
هو خامه قادرة على تحمل الكثير من اإلرتداء والغسيل المتكرر
وهى مدينة جنوة اإليطالية ولذلك فهو قماش مدينة جينز .
ويتم تطبيق العديد من الموديالت علية وحسب الموضة فى تلك
يانا الخامة :
خامة جينز نسيج مبرد
اسم الخامة العلمي
ماكينة ( النسيج المفتوح )
نوع الماكينة المنتجة للخامة
-1متانته وقدرته على تحمل الكثير من الغسيل .
-2مريح جدا ً للبس واالستخدام اليومي .
-3يمكن لبسه حتى إذا تغير لون فإن مظهره يبده جميل .
خصائص الخامة -:
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( ظهر خامة الجينز )
صورة رقم (  )34توضح ظهر لخامة الجينز

( وجة خامة الجينز )
صورة رقم (  )33توضح وجه الخامة الجينز
indlamart.com
arabic.alibaba.com
العالي مثل ( الميلتون القطن – الجينز )
سادسا ً  :اإلجراءا التببيقية المتبعة في تصميم الموديال
 استخدام أشكال مختلفة من الزخارف  ،و الصور إعداد التصميمات المقترحة (  10تصميمات تناسببإستخدام الوسائط المتعددة .
األطفال األوالد و 10تصميمات تناسب األطفال البنات
 استخدام الصور التعليمية لألطفال ما قبل المدرسةفي مرحلة ما قبل المدرسة ) .
 استخدام نوعين من الخامات التي تتميز بالثبات والتماسكالتصميما المقترحة سن(  )6 : 4سنوا
التصميم رقم ( 3سن  6سنوا )
التصميم رقم  ( 2سن  4سنوا )
التصميم رقم  ( 1سن  6سنوا )

التصميم رقم  ( 4سن  6سنوا )

توصيف التصميم

التصميم رقم  ( 5سن  4سنوا )
سنوا )

التصميم رقم  ( 6سن 5

التصميم المقترح رقم ()1
التصميم عبارة عن فستان طفلة يحتوي على ثالثة قصا عرضية القصة العلوية يوجد ها
طا عة الحواس الخمسة ( عين -أنف -أذن  -فم – يد ) والقصة الوسبى ها جيب منفاخ مقاسه
 14x12سم ليوضع ه الجهاز اإللكتروني ،أما القصة السفلية ها عدد أثنين كالونيه في األمام
وعدد أثنين كالونيه في الخلف.

نوع الخامة
خامة جينز فاتح

نوع الزخرفة

الجزء اإللكتروني

طباعة على شكل وجه للحواس الخمسة
جهاز ه دائرة إلكترونية تحتوي على الصو والضوء ناء على نوع الزخرفة حيث في طا عة
الحواس الخمسة انه مجرد الضغط على لمس عن عناصر الحواس الخمسة فى الصورة فإنها
تصدر صوتا ً تعبر عن اسم الحاسة فينبق اسم ما تم لمسة من الحواس إضافة إلى وجود
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أسلو التنفيذ
األلوان المستخدمة
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إضاءة تعبر عن مكان اللمس .
عمل اترون  ،قص  ،طباعة  ،حياكة  ،تشبيب
( األزرق – األصفر – األحمر )

األلوان المستخدمة

البا عة الخاصة التصميم رقم ( ) 1
التصميم المسبح رقم ( ) 1
أنشودة الحواس الخمسة
أنا إنسان لي إحساس أملك دوما ً خمس حواس  ..األنف أشم الوردة  ............. ..يدي المس وجه الجدة
العين أرى اإلعالم  -تخفق في أمن وسالم  ..األذنين أسمع تغريد العصفور ..وهو يحلق فوق الدور
لساني أتذوق حلوى  .........و ها جسمي يصبح أقوى
التصميم المقترح رقم ()2
الموديل عبارة عن قبعتين الجزء العلوي يتكون من طبقتين جيب منفاخ مقاسه  14 *12سم
توصيف التصميم
ليوضع ه الجهاز اإللكتروني طباعة تدل على ألوان القوس قزح توجد في رأس الحصان
الخيالي ( شعره ) مع سحا ة يضاء يصدر الصو مع الضوء يصدر أنشودة عن ألوان القوس
قزح الضغط على زر الريمو
نوع الخامة

خامة جينز قبن فاتح اللون

نوع الزخرفة
الجزء اإللكتروني
أسلو التنفيذ
األلوان المستخدمة

طباعة على شكل ألوان القوس قزح
جهاز ه دائرة إليكترونية تحتوى على الصو والضوء نا ًء على نوع الزخرفة حيث فى طا عة
ألوان القوس قزح انه مجرد الضغط على زر الريمو فإنها تصدر صوتا ً تعبر عن أنشودة
تتحدث عن األلوان
عمل اترون  ،قص  ،طباعة  ،حياكة  ،تشبيب
( األزرق – األصفر – األحمر )

التصميم المسبح رقم ( ) 2
البا عة الخاصة التصميم رقم ( ) 2
أنشودة ألوان ( قوس قزح )
قوس األلوان قوس قزح  ..في كل مكان ع ًم فرح  ..لما رأينا قوس األلوان  ..لما رأينا قوس األلوان
األحمر لون البندورة  ..لون الكرز ..البرتقالي لون جميل لون الجزر ..األصفر لون الليمون  ..لون الموز
األخضر لون الخيار  ..لون الخص  ..األزرق لون السماء في النهار  ..النيلي لون زهى  ..لون البحار  ..والبنفسجي لون
األزهار
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سا عاً :مراحل إعداد الصور والرسوم للتصميم األول ( الحواس الخمسة ) :
التوصيف
حاستي النظر والشم من الحواس الهامة في حياة اإلنسان وال يمكن
اإلستغناء عنها ابدا ً تم تعديلها وتجهيزها على الطباعة .

الصورة

حاستي التذوق والسمع من الحواس الهامة في حياة اإلنسان وال يمكن
اإلستغناء عنها ابدا ً تم تعديلها وتجهيزها على الطباعة .
حاسة اللمس هامة الني المس بها كل شي في حياة اإلنسان وال يمكن
اإلستغناء عنها ابدا ً تم تعديلها وتجهيزها على الطباعة .
الشكل النهائي على ورق الترانسفير للحواس الخمسة واصبح جاهر
لطباعتة على الخامة بإستخدام درجة الحرارة وتم طباعتها على طابعة
 printerعلى ورقة واحدة .A4

طباعة التصميم األول ( الحواس الخمسة )
بعد طباعة الحواس الخمسة من طابعة  printerعلى الورق تم طباعتها عى الخامة الجينز فأصبحت مثل هذا الشكل التالي وهذا الجزء الخاص
العلوي للموديل األول .

ثامنا ً  :المراحل الخاصة إعداد الجهاز اإللكتروني للتصميم األول ( الحواس الخمسة ) :
األدوا الملحقة الدائرة اإلليكترونية

صورة (  )52سماعة صو

صورة رقم (  )53بارية للشحن

صورة رقم (  )56ليد اإلضاءة
صورة رقم ( ) 55أسالك للتوصيل
تشغيل الدائرة اإللكترونية مع تفاعل البفلة على الموديل األصلي على الببيعة
وصف كيفية التفاعل للشريحة االلكترونية على المال س
بعد تنفيذ مراحل التجميع للموديل تم تركيب الجهاز فى الجزء
المناسب للطباعة التى تدل على الحواس الخمسة حيث توضح
الصورة رقم  77تفاعل الطفلة بالضغط على صورة العين
وهى حاسة النظر فيتم إصدار الصوت ناطقا ً ( عين هذه عيني
) ووضوح الحركة الضوئية على المالبس بصورة تجذب
الطفل إليها ومدى تفاعله مع مالبسة .

صورة رقم (  )54شريحة إلكترونية

صورة رقم ( ) 57كار ميمورى
الصورة

صورة ( ) 77تفاعل حاسة النظر
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بعد االنتهاء من التفاعل على الحاسة األولى قامت الطفلة
بالضغط على الحاسة الثانية الموضحة فى الصورة رقم ( 78
) وهى حاسة الشم ( األنف )
لزيادة إعجابها بتفاعل الحاسة األولى وقامت تنتظر إن تسمع
صوت ينطق اسم الحاسة وهى ( انف هذه انفي )وذلك يدل
على تعليم األطفال بأسماء الحواس الخمسة في هذه المرحلة
العمرية .
صورة ( ) 78تفاعل حاسة الشم
هذه الصورة الموضحة وهى رقم (  ) 79توضح تفاعل الحاسة
الثالثة وهى حاسة السمع وبتفاعل الصوت ناطقا ً اسم الحاسة (
اذن هذه اذني ) حيث تظهر الحركة الضوئية مع الصوت
لألذنين .

صورة ( )79تفاعل حاسة السمع

التصميم األول
تاسعا ً  :إجراءا اإلحصاء التببيقي
 قامت الدارسة بتنفيذ بعض التصميمات مستخدمه جهاز بدائرةاليكترونية يصدر منها صوتا ً وحركة إضاءة عالية لتعليم الطفل عن
طريق مالبسة بعيدا ً عن التقليدي .
 يتم تقديم عشرة تصميمات ( عشرة بناتي – عشرة أوالدي ) مختلفةفى األفكار بهدف تعليم الطفل عن طريق مالبسه التفاعلية .
 قامت الدارسة بعرض عشرة تصميمات على عشرة محكمين لتقييمالبنود المختلفة لعدد ثالثة محاور كل محور به أربعة أسئلة وكانت
متمثلة ( نعم – إلى حد ما  -ال ) وكان عدد المحكمين عشرة محكمين
 تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ) spssإليجاد األتي -:
 معامالت االتفاق لبنود محاور الدراسة لكل تصميم من التصميماتالعشرة .
 حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل تصميم عرض رسم بياني لكل تصميم موضحا ً فيه المتوسطات واالنحرافات.
 ثم عرض رسم بياني لجميع التصميمات موضحا ً فيه المتوسطاتواالنحرافات .

التصميم الثاني
هذا الفرض تم تطبيق التصميم األول وهو للحواس الخمسة
الذي حصل على نسبة  % 91.6بانحراف معياري 0.02
والجدول التالي يوضح ذلك:
البيان التفصيلي للمعامال اإلحصائية للتصميم األول
جدول رقم ( )1قيم وانحرافا محاور التصميم األول
جدول متوسبا واإلنحرافا
المتوسط
م
المعيارية للتصميم األول
المحاور
89.1
 1التصميم
94.16
 2الجانب الوظيفي
91.6
 3الجانب اإلقتصادى
91.6
 4متوسبا المحاور
0.02
 5االنحرافا المعيارية للمحاور

 -النتائج :Results

 -1الفرض األول "المالبس تصبح أكثر تفاعلية باستخدام الوسائط
التعليمية المضافة" ،تقارب النتائج بين متوسطات المحاور إال
أنها بالترتيب أوضحت محور الجانب الوظيفي قد جاء في
المرتبة يليهما محوري التصميم والجانب اإلقتصادي والنفعي
وهو انحراف بسيط حول المتوسط مما يعنى اتفاقهم على
اإلجابات في كل من المحاور إال أن أعلى نسبة في المحاور
كانت للتوظيف للفكرة كأسلوب جديد في التصميم ،وللتحقق من

التعليق على التصميم األول
من خالل المعامالت اإلحصائية للجدول رقم ( )1ومن خالل الرسم
البياني الخاص به يتضح اآلتي :تقارب النتائج من متوسطات
المحاور وهو انحراف بسيط حول المتوسط مما يعنى اتفاقهم على
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اإلجابات في كل من المحاور إال أن أعلى نسبة في المحاور كانت
للتوظيف للفكرة كإسلوب جديد بغض النظر عن التصميم أو قيمته
المادية االقتصادية ،وعليه فإن التصميم األول حصل على نسبة
 % 91.6بانحراف معيارى 0.02
 -2الفرض الثاني "أن الشرائح اإللكترونية آمنة وغير ضارة
باستخدام كهرباء  ،"DCتقارب النتائج بين متوسطات المحاور إال
أنها بالترتيب أوضحت محور الجانب الوظيفي قد جاء في المرتبة
األولى يليهما محوري التصميم والجانب اإلقتصادي والنفعي وهو
انحراف بسيط حول المتوسط مما يعنى اتفاقهم على اإلجابات في
كل من المحاور إال أن أعلى نسبة في المحاور كانت للتوظيف
للفكرة كأسلوب جديد في التصميم ،وللتحقق من هذا الفرض تم
تطبيق التصميم الثاني وهو لأللوان (القوس قزح) الذي حصل على
نسبة  % 91.1بانحراف معياري  1.3والجدول التالي يوضح ذلك
:
البيان التفصيلي للمعامال اإلحصائية للتصميم الثاني
جدول رقم ( )2قيم وانحرافا محاور التصميم الثاني
جدول متوسبا واإلنحرافا
المتوسط
م
المعيارية للتصميم الثاني
المحاور
90
 1التصميم
92.5
 2الجانب الوظيفي
90.8
 3الجانب اإلقتصادى
91.1
 4متوسبا المحاور
1.3
 5االنحرافا المعيارية للمحاور

التعليق على التصميم الثانى
من خالل المعامالت اإلحصائية للجدول رقم ( )2ومن خالل الرسم
البياني الخاص به يتضح اآلتي :
تقارب النتائج من متوسطات المحاور وهو انحراف بسيط حول
المتوسط مما يعنى اتفاقهم على اإلجابات في كل من المحاور إال أن
أعلى نسبة في المحاور كانت للتوظيف للفكرة كإسلوب جديد بغض
النظر عن التصميم أو قيمته المادية االقتصادية ،وعلية فإن التصميم
الثاني حصل على نسبة  % 91.1بانحراف معياري . 1.3
الفرض الثالث" :استخدام الشرائح اإللكترونية في مجال التصميم
الملبسي يدعم الطفل تثقيفيا ً وتعليمياً" ،تقارب النتائج بين متوسطات
المحاور إال أنها بالترتيب أوضحت محور الجانب الوظيفي للتصميم
األول قد جاء في المرتبة األولى يليهما التصميم الثاني وهو انحراف
بسيط حول المتوسط مما يعنى اتفاقهم على اإلجابات في كل من
التصميمين إال أن أعلى نسبة تكون لشريحة التصميم الثاني حيث أن
فكرة التوظيف للتصميم األول كأسلوب جديد في التصميم كان له
استخدامين للتفاعل ( الضغط – الحركة الضوئية أثناء الصوت
وللتحقق من هذا الفرض تم اختيارالتصميم األول في المرتبة األولي
ويلية التصميم الثاني في المرتبة الثانية والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول رقم ( )3قيم المتوسبا واإلنحرافا المعيارية للتصميمين
التصميم

التصميم رقم ()1

التصميم رقم ()2

المتوسط
االنحراف
المعياري

91.6

91.1

0.02

1.3

اخلالصة :Conclusion

أثبتت نتائج البحث أنة وجد تقارب و فروق بسيطة بين متوسطات
المحاور وعدم وجود فروق معنوية كبيرة فيما واإلتفاق الكبير على
محور التوظيف وهو المحور الثاني الذى حصل على اعلى نسب
اإلتفاق من المحكمين األكاديمين.
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