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 ملخص البحث 

تعد مرحلة الطفولة من أهم المراحل التً ٌمر بها اإلنسان وتمتاز بكثرة النشاط الجسدي والفكري الذي ٌساعده على 

ونظرا للنمو السرٌع فً هذه المرحلة ٌجب أن تتناسب مالبس الطفل مع التغٌرات التً التوافق فً محٌطه االجتماعً ، 

تصاحب نموه الجسمً لتحقق الغرض األمنً والوظٌفً والجمالً المتوقع من استخدامها وتفً باحتٌاجاته النفسٌة 

ٌفٌة وجمالٌة ٌمكنها أن تسهم والعضوٌة ، وتستخدم أقمشة الترٌكو بكثرة فً مالبس الطفال لما تتمتع به من خصائص وظ

فً تقدٌم تصمٌمات ابتكارٌة تالئم النمو الجسمً للطفل ومن هنا جاءت فكرة البحث فً تولٌف الترٌكو مع األقمشة 

المنسوجة لالستفادة من الملبس أطول فترة ممكنة طالما كان بحالته الجٌدة بتغٌٌر قٌاساته باستخدام تقنٌات الترٌكو 

 المختلفة.

( تصمٌم بتولٌف الترٌكو مع األقمشة المنسوجة وعرضه على مجموعة من السادة المختصٌن فً مجال 21عمل )وقد تم 

المالبس والنسٌج حٌث جاءت تقٌٌمات معامالت الجودة للتصمٌمات المقترحة مرتفعة وتبٌن أن جمٌع التصمٌمات وقعت 

صلت على أعلى تقٌٌم وتم عرضها على السادة ( تصمٌمات والتً ح5فً مستوى )مالئم( ثم بعد ذلك تم تنفٌذ عدد)

المحكمٌن ومجموعة من المستهلكات )األمهات( وتبٌن أن جمٌع التصمٌمات وقعت فى مستوى )مالئم( وتراوحت 

%( ، كما تراوحت قٌم المتوسط المرجح لهذه 299 -% 79.84معامالت االتفاق للسادة المختصٌن ما بٌن نسبة )

، 29، التصمٌم 3، التصمٌم 8، التصمٌم 2( وجاء ترتٌب التصمٌمات المنفذة )التصمٌم 2.9 – 1.32التصمٌمات ما بٌن )

( فى مستوى )مالئم(، 21، 29، 8، 3، 2(، أما بالنسبة للمستهلكات فقد وقعت التصمٌمات)21، التصمٌم 22التصمٌم 

توسط المرجح لهذه التصمٌمات %(، كما تراوحت قٌم الم82.22 -% 78.73وتراوحت معامالت االتفاق ما بٌن نسبة )

( فى مستوى )مالئم إلى حد ما(، وبلغ معامل االتفاق لهذا التصمٌم 22( وجاء التصمٌم )1.79 – 1.69ما بٌن )

( ، وجاء ترتٌب التصمٌمات المنفذة من وجهة نظر المستهلكات 1.15%(، كما بلغلت قٌمة المتوسط المرجح )64.13)

 (.22، التصمٌم 29، التصمٌم 3، التصمٌم 21م ، التصم2ٌ، التصمٌم 8)التصمٌم 

 الكلمات المفتاحية : توليف، التريكو، مالبس األطفال 
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