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 تصميم الكمامة الطبية وأثرها عمى الراحة واالستخدام واألمان ارجنومية
 ا.م.د/عواطف بهيج، د/ إيمان رأفت 

 ممخص البحث:
التى تؤثر عمى الخواص  رنوومي يهدؼ البحث الحالى إلي تحديد العوامؿ اال

األدائي  لمكمام  الطبي  ذات االستخداـ الواحد، وتقييـ استخدامها وتحديد مدى مواسبتها 
اآلثار إلي تحديد  باإلضاف  ، والعامميف فى المناؿ الطبى لبعض الفئات مف كبار السف

المترتب  عمى استخدامها لفترات طويم ، والعوامؿ التى تؤثر عمى حنـ هذه  والمشاكؿ
ات المطموب ، األداءلتصميـ الكمام  الطبي  تمبى  ارنوومي المشاكؿ، والوصوؿ إلي قواعد 

واتبع البحث لتحقيؽ أهدافه  .الونه وأبعاد وسب في المتبايو  اإلختالفات  لكى تالئـ
 الموهج الوصفي التحميمي.

لمكمام   التصميـ ارنوومي  ات حوؿإستبياو في المتمثم  البحث أدوات تطبيؽ وتـ
)المستهمؾ "كبار  البحث عيو  عمى وذلؾ مستخدميها، رضا الطبي  ذات االستخداـ الواحد،

السف، العامميف بالمناؿ الطبى"، المحكميف المتخصصييف فى مناؿ التصميـ والمالبس 
نراء البياوات تحميؿ والتحميمي، وتـ الوصفي الموهج البحث هذا اتبع والوسيج(، وقد  وا 

 بيف إحصائيًا دال   اينابي  ارتباطي  عالق  ونود البحث اإلحصائي ، وتوصؿ المعالنات
بمحاوره المختمف  فى ضوء آراء  الكمام  الطبي  ذات االستخداـ الواحد تصميـ ارنوومي 

وتـ التوصؿ  الكمام  الطبي  )المستهمؾ(،المحكميف، واوخفاض مستوى الرضا لمستخدمى 
وتاجألداء الكمام  الطبي ، وعرض مقترح لتصميـ و  ارنوومي إلي قواعد  مقاسات متعددة  ا 

التى تواسب  رنوومي لمكمام  الطبي  ذات االستخداـ الواحد بالمعايير والمواصفات اال
تخداـ واألماف. وتـ تقديـ سمات الفئات المختمف  والتبايوات النسمي  لتحقيؽ الراح  واالس

الكمامات  وتاجمنموع  مف التوصيات والمقترحات وبحوث مستقبمي  لتطوير خطوط إل
، يكوف لها أثر إينابي عمى ضماف اإللتزاـ باإلنراءات اإلحترازي  األداءالطبي  عالي  

ماف اآلتحقيؽ أعمى مستويات  وارتداء الكمام  الطبي  لتقميؿ عدد اإلصابات والمساهم  فى
 (.19)كوفيد المستند مف فيروس كورووا
 ، تصميـ، الكمام  الطبي ، الراح  واالستخداـ واألماف.ارنوومي : الكممات المفتاحية
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Ergonomics Design the Medical Mask and its Effect on 

Comfort, Useing and Safety 

Prof. Awatif Bahig, Dr. Eman Raafat 

Abstract:The current research aims to identify ergonomic 

factors that affect performance properties of a single-use 

medical mask, evaluate its use, determine its suitability for 

some groups of elderly, medical workers, identifying effects, 

problems resulting from its prolonged use, factors that affect 

size of these problems, and access to Ergonomic rules for 

designing a medical Mask meet required performance, in order 

to accommodate varying differences in proportions and 

dimensions of face. To achieve its objectives, research tools 

represented in questionnaires about ergonomic design of the 

single-use medical mask, satisfaction of its users, were applied 

to research sample (consumer “the elderly, medical workers”,, 

arbitrators in the field of design, clothing and textile), this 

research followed descriptive, analytical approach, data were 

analyzed, statistical treatments were carried out,, research 

reached a statistically significant positive correlation between 

the ergonomics of single-use medical mask design with its 

different axes in light of the opinions of arbitrators, and the low 

level of satisfaction for medical Mask users (consumer). To 

ergonomic rules for performance of medical Mask, a proposed 

presentation for designing, producing multiple sizes of a 

single-use the medical mask with ergonomic standards, 

specifications that fit characteristics of different groups and 

body contrasts to achieve comfort, use and safety. Research 

presented a recommendations and proposals for future research 

through which it can develop lines for the production of high-

performance medical masks, which have a positive impact on 

ensuring compliance with precautionary measures, wearing a 

medical mask to reduce the number of infections and 

contribute to achieving the highest levels of safety from the 

emerging corona virus (Covid 19) 

Keywords: Ergonomics, Medical Mask, Comfort, Useing and 

Safety  
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 Introduction and previous studies: المقدمة والدراسات السابقة
تمعب صواع  المالبس والوسيج ومستمزماتها دورًا بالغًا لموانه  تداعايات 

، ووتين  لتزايد حاالت المصابيف بفيروس (COVID19)كورووا نائح  فيروس
كورووا فى نميع دوؿ العالـ وخط  الدوؿ لمتعايش الفترة الحالي  والمقبم ، إذ 

تونيه العمـ والتكوولونيا إلي  تستدعى المتغيػرات التوافػسي  العالمي  فى الوقت الراهف
 والوقاي  وتحنيـ أثاره الصحي لممساهم  فى التصدي لهذا الفيروس لتحقيؽ الحماي  

. وتطوير وتونيه قطاعاته المختمف  فى صواع  الغزؿ والوسيج والمالبس البيئي و 
حتيانات إستفادة مف الطاقات الحالي  لممصاوع وتشغيؿ طاقات إضافي  لموفاء بواإل

 القياسي الدوؿ مف الكمامات الطبي  ذات االستخداـ الواحد والمطابق  لممواصفات 
 .(2015، )رانيا مصطفى، (2010م أحمد،)هشا
إحترازي   إنراءات سكاف العالـ مفأغمب فرضته عمى  وما نائح هذه الظؿ  وفي

والعزؿ  اإلنتماعىالتباعد ) مثؿالقيود الصارم  إلي  باإلضاف  ، تهلموانه ووقائي 
أثرت  (الموزلى وموع التوقالت بيف الدوؿ وقيود السفر والفحص والمراقب  المستمرة

العالـ  دوؿ نميع الصحي  في الرعاي  سمبيًا عمى اإلقتصاد وأوظم تمؾ األنراءات 
(Baberjee,D.2020( ،)Viswanath, A , Monga P.2020) وحدث .

 عودةمف أنؿ  اومط الحياة بأكممه غير المنتمعات فئات لكاف  تغيير غير مسبوؽ
إلستخداـ واقيات  الممح  الحان  دعى إلي مما ؛بشكؿ تدريني الطبيعي  الحياة

، فأصبح ارتداء معظـ فئات المنتمع مف قبؿ أوواعها كاف  عمى الونه والكمامات
الكمام  مف أهـ الشروط الحاكم  إلحتواء اوتشار فيروس كورووا وخاص  مع زيادة 

وتحوره )المون  الثاوي (، ويستدعى ذلؾ إلي ضرورة استمرار ارتداء  هاوتشار 
حد والتى ثبت أفضميتها عف غيرها مف االكمامات الطبي  ذات االستخداـ الو 

وتشار الفيروس وتوفر الحماي  إتتيح الكمام  السيطرة عمى حيث  ،الكمامات
بأعراض  لمشخص الذي يرتديها مف اإلصاب  بالعدوى، وكذلؾ موع المصابيف

 ،https://www.worldometers)اآلخريفإلي  المرض مف وقؿ العدوى
WHO, 2020) ،(Sungmee Park, Sundaresan Jayaraman, 

https://www.worldometers/
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فئات المنتمع باستخداـ معظـ أوصت موظم  الصح  العالمي  كما  .(2020
ستمرار ارتدائها لمختمؼ األعمار السوي  )بداي  مف و الكمامات الطبي   عامًا  12ا 

فأكثر(، وأكدت أوه ينب عمى األطفاؿ وضع الكمامات لإلسهاـ في التصدي 
فيروس بوفس الشروط التي توطبؽ عمى البالغيف، بيوما يوبغي لألطفاؿ ما بيف سف لم
 ,WHO) وضعها حسب موهني  قائم  عمى موانه  المخاطر (عاـ6،11)

ووسب  عدادأ فى أكدت اإلحصاءات أف أكثر الفئات تأثرًا وزيادةً كما (. 2020
، الوفيات وتين  اإلصاب  بفيروس كورووا هـ كبار السف وأصحاب األمراض المزمو 

 ،(2002األمم المتحدة، )لجنة والعامميف فى المناؿ الطبى بطبيع  عممهـ
Tufan,I,2009) .)7.1مالييف بوسب  7بمغ عدد المسويف في مصر  وبما أف %

 رتفاع هذه الوسب إ، ومف المتوقع 2020مف إنمالي السكاف في األوؿ مف يواير 
، (2020،مصرالعربية الوزارء المصرى جمهورية مجمس) 2025% عاـ17.9إلي 

وفًقا و  ،(2020،الوزارء المصرى مجمس المعموات ودعم اتخاذ القرار مركز)
قد يصاب كبار السف أو األشخاص الذيف أوه موظم  الصح  العالمي  تصريحات ل

يعاووف مف حاالت طبي  سابق  بسهول  بعدوى فيروس كورووا، بسبب اوخفاض 
مرتيف لمضاعفات صحي  خطيرة حاؿ إصابتهـ بػفيروس  همواعتهـ فهـ أكثر عرض

تسّمؾ وقم  ) موهاتغيرات ترافقه منموع  م وذلؾ وتين  ألف سف الشيخوخ كورووا، 
 عيف وتفقد عدس  العيف القدرة في التكيؼ مع المسافات القصيرة،مروو  عدس  ال

يف األذوحنـ  سبب زيادةعدة دراسات  وفسرت(، أذواف وأوؼ أكبر ،قصر الوظر
 يرنعو  تمتد في الطوؿ والعرضحيث الوساء والرناؿ  لكاًل مف العمر بتقدـاألوؼ و 

 Rani Luederتقمص طبق  الدهوف الرقيق  بيف النمد والغضاريؼ ذلؾ وتين 
,2013)) ،Tufan, I, 2009)) ، إلي التغيرات الوفسي  والعوامؿ  باإلضاف  هذا

 الطبيعي المحيط  بتمؾ الفئ  والتى تعاوى مف عدة أمراض وتحتاج فى األوضاع 
ساسي  فى الحياة، المتطمبات األ لها مف يرعاها ويوفرإلي  غير فيروس كورووا

لـ والضغط والمشكالت الوفسي  المترتب  عمى كوروروا يزداد األ زمف ةوبمعاصر 
الحال  الوفسي  والتى  وءوالعزؿ الموزلى وما يترتب عميه مف س اإلنتماعىالتباعد 



 

1035 

2021 ينايرـ  والثالثون الثانيـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

موانه  هذا الفيروس، فى  عمى كبار السف مضاعؼ’يًا سمب اً تأثير بالطبع تؤثر 
 أميرة، )(2020،كمال إبراهيم، محمد آمالدراس  )تفؽ ذلؾ مع ما توصمت اليه وا

ساهمت كما ، (2020 ،صالح منيرة ،العزيز عبد شذا، )(2016الرحمن عبد
لكترووي  فى التوعي  األسري  لموانه  فيروس وسائؿ االعالـ المرئي  والمسموع  واإل

(، 2020(، )وليد محد، 2020عيشة عمة،دراس  كؿ مف) أكدتهكورووا، وهو ما 
رفع و  تومي  في اإلعالـ وسائؿ فاعميت  دور حيث ثبت (2020)زينب صالح، 

  مستوى التوعي  لمحفاظ عمى الصح  األسري  والمنتمعي .
مف أهـ الصواعات المغذي  لصواع  المالبس الغير موسون   األقمش تعد 

تعتبر أهـ الخامات المساعدة والمستخدم  في صواع  و  الطبي  ومستمزماتها،
 أقمش  غير موسون  مف الميكروفيبر عبارة عف وتعرؼ بأوها ،المالبس الناهزة

 بهدؼ اإلتناهات نميع قصها في طبق  مف القماش أو مادة تركيبي  يمكف وهى
 ,Fan.J, Lee Wلموتجاوتحسيف مظهري   مقماش ومتاو ل وسمؾ ثبات إكساب

Hunler.L.M ,1997))، (2016،عمي، رانيا محمد، وآخرون أحمد ،)وأشارت 
عف طريؽ  الغير موسون  األقمش  إوتاج إلي( (R.A. Chapman,2010دراس 

تقسـ ’، وأللياؼ والخيوط والقماشلمنموع  مف العالقات المشترك  بيف التركيبات 
 (،التريكو، غير موسون  ،موسون )أقمش  حشو  حيث التركيب الوسني إليمف 

غير  ،الصؽ)أقمش  حشو و  ،وزفالمف حيث  ( أو ثقيم  أو متوسط  خفيف) وأقمش 
 Fan.J, Leeدراس  وذكرت ،طريق  ثباتها عمي قماش الممبسحسب (، الصؽ

W, et al,1997) )الناهزة ومكمالتها المالبس مناالت  أوها تستخدـ فى
المناالت الطبي  وفى  ،والصواعي  االستخدامات الموزلي والمفروشات والعديد مف 

لألطباء والكمامات والمرايؿ الخاص  بأطباء األسواف، الفوط  مالبس الوقاي )
أكدت و (، الصحي  والقطف الطبي والمواديؿ الناف  والرطب  ومواد الضماد الطبي

في المناؿ الطبي  تستخدـ ها( عمى أوSara. O. Marberry,1996دراس )
 توتوصم، عدـ اوتقاؿ األمراض إلي العامميف في الرعاي  الصحي بهدؼ الحماي  و 

أف إختالؼ أوواع أقمش  الحشو وعدد إلي  ((R.A. Chapman, 2010دراس 
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ونود عالق  و  ،األداء الوظيفى لمموتجو تؤثر عمى المظهري   حياكتهاطبقاتها وتقوي  
طردي  و  وفاذي  وسرع  النفاؼالوقدرتها عمى  هاشعيرات وخواصالبيف عدد  عكسي 

  مع امتصاص الماء.
 ,Ali Kakvan)،(Pezzin Albertossa,2014دراس  ) تواولت

Saeed Shaikhzadeh, et al ,2016)( ،B.G.Gabr ,A .A .Salem, 
et al,2016 )  وأوضحت أف، فى المالبسمعايير النودة كأحد الراح 

)ميكاويكي  الراح ، يرتبط بػػالفسيولوني  الشعور بالراح  عود إرتداء الموتج الممبسى 
تؤثر العوامؿ و  ،(األقمش والماء واإلحتكاؾ، حنـ المساـ ب مقاوم  المالبس لمهواء

البيئي  عمى خواص الراح  لمموتج الوسنى )إوتقاؿ الرطوب ، العرؽ، الهواء، 
)حال  الفرد، لمراح  مف خالؿ العوامؿ الوفسي  والفسيولوني   وتتحقؽالحرارة(، 

أف ، و وشاط الفرد( الشكؿ، سهول  الحرك ، ووع ،إلرتداءااإلستخداـ الوهائى، سبب 
إدراؾ الراح  الممبسي  يتوقؼ عمى حرك  الهواء عمى النسـ المغطى بالمالبس، 

خواص التوصيؿ  هىالعوامؿ التى تؤثر عمى الخواص الحراري  لممالبس  أهـ ومف
الحرارى لمخام  )خواص األلياؼ، سمؾ القماش، عدد الطبقات، مساح  سطح 

ء الساكف، درن  المسامي  لمقماش، خواص اإللتصاؽ، مممس القماش، حبس الهوا
 ,Ali Kakvan)كؿ مف دراس  وأوضحت ،سطح القماش، سرع  تيار الهواء(

Saeed Shaikhzadeh , et al 2016)، (Ehab Haidar, Mohamed 
Abdel Gawad, et al 2018،)(Ali Kakvan, Saeed 

Shaikhzadeh, et al, 2016)   ألقمش  لإمكاوي  تحقيؽ خواص الراح
 واتفقت تمؾ الوتائج مع ما توصمت اليه، الطقس الحاروالمالبس وتوفير الحماي  مف 

 (،(Ali Kakvan, Saeed Shaikhzadeh, et al 2016))دراس 
(Hazem A. Yassin, Alsiad Ahmed,2018،) (Fan.J, Lee W, 

Hunler.L.M ,1997) الحماي  مف يتأثر بػػ) الممبسي تحقؽ الراح   عمى أف
، ويرتبط حرارة، تشرب العرؽ مف سطح النمد، سرع  نفاؼ العرؽ مف المالبس(ال

 .Hazem Aدراس  وأكدت)خواص اوتقاؿ الرطوب ، العرؽ، الهواء، الحرارة(، ذلؾ بػػ
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Yassin, Alsiad Ahmed,2018) )توفير حال  اإلتزاف الحرارى  أهمي  عمي
 توصمت إليهما واتفؽ ذلؾ مع ، وتصميمهاشكؿ المالبس مهما اختمؼ لمنسـ 
 Ehab Haidar, Mohamed)، (2017نرمين حمدى،غادة عبدالقادردراس )

Abdel Gawad, et al 2018) ،(2018 ،د، ريم محمدغادة محم) ،
(Hazem A.Yassin, Alsiad Ahmed 2018) نود فروؽ في خواص و ب

تحسيف و  األقمش مف  متعددة الطبقات مالبسالإلوتقاؿ الحرارى خالؿ او الراح  
 Ehab) دراس  وتائج وهو ما أكدته، الواقي  ألقمش لخواص الحماي  والعزؿ والراح  

Haidar, Mohamed Abdel Gawad, et al 2018)،(Youngmi 
Park,2016،)Fan.J, Lee W ,Hunler.L.M,1997)) عزؿ تمالبس ال بأف

الطبق  مف عمي حرارة النسـ وتمتص العرؽ  لمحفاظالنسـ عف الوسط المحيط به 
وهو ما اكده ، تبخيره في الطبق  الخارني  وتوفر الراح تسرع ’و لهالمالصق  

Youngmi Park 2016) )الغير  الراح  الحراري  لممالبس الطبي أهمي  ب
 .موسون 
حورية ، )(2007هبة خميس، ، )(2011 أحمد رمزي،)تمكوت دراس و 
األماف  تقييـ مستوى أداء بعض المالبس الطبي  فى تحقؽمف ( 2005 ،عبداهلل
المشاكؿ التي توانه العامميف بالمناؿ الطبي  بعض ونودإلي وتوصمت  والحماي 

بعض الخامات وعدـ مالئم  لعود استخداـ المالبس الطبي  مثؿ اوخفاض النودة 
 قمش أتميز  إلي (2013) عادل سوزان توتوصم، األلواف والتصميـ لطبيع  العمؿ

الوظيفى وتحقيؽ خواص )الراح  داء األكفاءة الغير الموسون  ب لمالبس الطبي ا
المالبس أف  (Sara. O. Marberry, 1996دراس )وأشارت ماف والحماي (. واآل

والعدوى،  لموع األمراض كما أف لها دور في وقؿ األمراض هاـ عامؿالطبي  تعد 
مستوى قبوؿ التصميمات المقترح  لمالبس تحديد ب (2011) أحمد رمزي وقاـ

، الحماي ، النمالي ( وتـ وسهول  االستخداـ )الراح  خواص المرضى وحو توافر
 ،معايير نودة تصويع المالبس الطبي  في ضوء المتغيرات التكوولوني  تحديد

، حورية عبد اهلل(، )2010، هشام أحمد(، )2007، هبة خميسدراس )تمكوت و 
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المشاكؿ التي توانه و التعرؼ عمي مدي نودة المالبس الطبي   مف( 2005
باألسواؽ ومقدار ما توفره مف راح  وحماي  أثواء العمؿ  هاومدي توافر  يهامستهمك

وتـ ، بشكمها والعمر االفتراضي لهاالطبي  ومدي نودة الخامات واحتفاظ المالبس 
لمالبس فى تصميـ واستخداـ ا األماف والسالم  المهوي و معايير نودة تصويع تحديد 
 (2011 أحمد رمزي،دراس )وأوضحت ، المستخدم  في الغرؼ النراحي الطبي  
توفير خواص الراح  بأوواعها المختمف  ومتطمباتها لطبي  المالبس التصميـ  معايير

وثبت ، ، وخواص الحماي  والوقاي  واألمافراح  )حركي ، حراري ، وفسي ، مممسي (
 )التصميـ، الخامات، التركيب(كؿ مف نودة الخواص ومستوى تحقيقها بتأثر تمؾ 
خطوط ، النودة)التصميـنودة معايير لالتصميـ لممالبس الطبي  طبقًا  وتـ تقييـ

وسابي ، مروو  وقدرة عالي  عمى الرنوعي ،  وحواءات موتظم  وا  ، مواسب حياك  وا 
لمحماي  والوقاي  اء الوظيفي اآلدو ، مالءم  لمقماش المحاؾ والمحافظ  عمى الشكؿ(

مف حيث مالئم  غير مقاسات المالبس الطبي   وبعض مف الفيروسات والعدوى،
قياس المالءم  الوظيفي  الستخداـ  النودة واالستخداـ والحماي ، وتـمستوي 

مالءمتها لمخواص الوظيفي  لالستخداـ قياس محدودة العمر و المالبس الطبي  
اسب داخؿ العمميات موأف استخداـ القماش غير الموسوج  التوصؿ إليو الوهائي 
األداء  خواصبعض تحسيف  مف (2009أميرة محمد دراس )وتمكوت  ،النراحي 
 ,O’Dowd)دراس  وهو ما أكدت عميه، ألقمش  الطبي  لمقاوم  البكتيريال الوظيفي

K.; Nair, K.M.; et al, S.C. 2020)، (Sungmee Park, 
Sundaresan Jayaraman ,2020)   وتقييـ كفائ  وفاعمي  الكمام  الطبي

 الغير موسون  عمى تحقيؽ الراح  واآلماف وقابميتها لمتوفس لموانه  فيروس كورووا.
يوانه النيش األبيض وقطاع عريض مف العامميف فى القطاع الطبى 

الكمام  الطبي  السمبي  المترتب  عمى ارتداء اآلثار و العديد مف المشاكؿ  وكبار السف
ذات االستخداـ الواحد، وترنع تمؾ المشكالت وتين  العديد مف العوامؿ تختمؼ مف 

مواصفات الكمام ، اتاحتها، نودتها، ووع وشكؿ الكمام ، فئ  ألخرى حسب )
تها لمتوفس، مستوى سهول  االستخداـ والعواي ، تكمفتها، أثارها عمى مستوى يقاب
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،...(  إلرتداءاالراح ، عدد ساعات   ,C. Akduman, E. P) فى اليـو
2018)، (Barasheed O, Alfelali M, et al, 2016)،  وقد يكوف ذلؾ

صعب مع شريح  كبيره مف كبار السف وتين  إلختالؼ مقاييس الونه عف 
مشكم  ، ويوانه فئ  كبيرة أيضًا (1995) ،مصطفى إبراهيم المقاييس المثالي 

، ((Yeen, H , Ning, Z. 2020 الزفير مف الفـالرؤي  الضبابي  بسبب خروج 
Tufan, 1, 2009))،  الغير مباشرة لبعض السموكيات لبعض  وبالمالحظ

يقدـ عمى ’تبيف أف بعضهـ  مرتدى الوظارات وتعاممهـ مع الكمام  الطبي ،
لموع  االنزء العموي مف الكمام  قبؿ ارتدائه سموكيات غير مدروس  فيقـو بطى

وضبط الكمام  عمى إحكاـ ، فيترتب عمى ذلؾ عدـ الرؤي  الضبابي  عمى الوظارات
 الخاصأنزاء الونه ويعرض وفسه لخطر تسرب الفيروس ألوه قاـ بثوى النزء 

ضع قطع  مف المواديؿ الورقي  المطوي  عود األوؼ، خر يبالدعام ، والبعض اآل
يساعد عمى امتصاص أي رطوب  تخرج مف الكمام  قبؿ لمس سطح  لكى

شرعي  ، وتمؾ السموكيات ومستوى الوعى الصحى يحتاج إلي وسائؿ العدسات
كؿ  دراس وكيات الصحي  لموانه  فيروس كورووا، وناءت وتائج معالف عف السإلل

( (Yeen, H , Ning, Z ,2020، (O’Dowd, K. Nairet al. 2020)مف
الصحي  مع  المشاكؿ مف العديد يوانهوف المسويف مف %67وسب   أفعمى  بالتأكيد

أف المقاس الموحد المتاح  استخداـ الكمام  الطبي  ذات االستخداـ الواحد، حيث
وتين  التغيرات النسمي  التى  إحتياناتهـ، يمبى غير مواسب لمقاس الونه وال

فيروس بصاب  لإلموهـ  كبير إعداديعرضهـ  تحدث فى تمؾ المرحم  العمري  مما
 الموسوج ، وخاص  مع اتناههـ الستخداـ الكمام  المصووع  مف القماشكورووا

عزة دراس )ليه إوهو ما أشارت  ،سهول  االستخداـ والعواي مرووتها و والتى تتميز ب
دراس  واختمفت تمؾ الوتائج مع ما توصمت الي  (، 2020، عبدالعميم

(MacIntyre CR, Seale H,et al, 2015)( ،Sungmee Park, 
Sundaresan Jayaraman ,2020( ،)Ririh Yudhastuti ,2020) 

أف الكمام  الطبي  الغير موسون  ذات االستخداـ الواحد ثبتت فاعمياتها فى الوقاي  ب
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خرى فى الترشيح وواع األوالحماي  مف الفيروسات، وحققت وتائج أفضؿ مف األ
خطر تعرض بعض العامميف فى مناؿ الرعاي  زيادة ثبت و ومقاوم  البمؿ والراح ، 

الكمام  المصووع  مف القماش الموسوج أكثر ممف  لمعدوى عودما ارتدوىالصحي  
األقمش  غير الموسون  هي  أف وثبت ،الكمام  الطبي  ذات االستخداـ الواحد ارتدوا

أف  كما تبيف ،المستشفياتب مف المرضىقمؿ خطر العدوى األقمش  المثالي  حيث ت
بعض أوواع الكمامات المصووع  مف األقمش  األلياؼ المونودة في بعض 
عالي  الحماي  وخاص  مع ال تخضع لممواصفات الصحي  والطبي   الموسون 

تعد مف مصادر التموث  التقميدي  الموسون األقمش   العامميف بالقطاع الطبى كما أف
-AFNOR SPEC S76)المواصف  القياسي  الفروسي   واتفؽ ذلؾ مع ،باألترب 

001, 27 March, 2020 ) والخاص  بتوفيذ الكمام  الموتن  مف القماش وأثبتت
موظم   كما أوصت وتائج نيدة، ولكف يوصى باستخدامها لغير الفريؽ الطبى،

ضرورة التأكد أف تصميمها مواسب ب اتالكمامعود استخداـ  الصح  العالمي 
 يتطمب لذا ،(2020،العالمية الصحة منظمة) ويغطي نواوب الونه ويتعدى الذقف

تباع القطاعات المعوي  مف النهود بذؿ ذلؾ  هذه لحؿ العممي  األساليب وا 
 (،2015النويرى، )شيماء لكبار السفالصحي   حتياناتاإل وتمبي  المشكالت

(Home Care,Support Services, 2008) ،وتوصؿ(Youngmi 
Park 2016) لألقمش  غير الموسون  وتكويف ألياؼ  إلي أف التركيب البوائى

الوسيج والوزف لهما تأثير أكبر عمى آداء الراح  الحراري  وخواص العزؿ الحرارى 
 ألقمش  الموتج الممبسى والمستمزمات الطبي . 

ت الفئات الخاص  مف )كبار وبواءًا عمى ما سبؽ يتطمب مراعاة متطمبا
السف والعامميف فى المناؿ الطبى( وتحميؿ أرنوومي  الكمام  الطبي  ذات االستخداـ 

 والموتج اإلوساف بيف رتباطاإل تحسيف إلى يهدؼ االرنوومكس أف، وبما الواحد
 بيف األداء وأماف كفاءة عمى يوثر ما كؿ دراس  الضروري مف يصبح وعميه والبيئ ،
، بيئته في اإلوساف ليواسب الموتج تصميـ) طريؽ عف وذلؾ والموتج اإلوساف

 ظروؼ مع يتالءـ بما وتدريبهـ األفراد باختيار وفسه اإلوساف طريؽ عف تحسيفال
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الكمام  الطبي  لتشمؿ  وتصميـ (، وتتعدد مناالت االرنوومكسوالبيئ  العمؿ
 في يبحثالبدوي  فاالرنوومكساالرنوومكس )البدوي، الذهوي، البيئى، العاطفى(، 

 بتصميـ وعالقتها اإلوساف لنسـ والفسيولوني  والتشريحي  البدوي  الصفات
 والفكري  العقمي  الصفات في بحثالذهوي ي كما أف االرنوومكس الموتنات،
 مف ستفادةاإل في يبحث بيوما االرنوومكس البيئي لإلوساف، الذهوي  والقدرات
 حرارة (مف يتضموه بما الكمام  الطبي  تصميـ في وتوظيفها المحيط  البيئ  عواصر

 يبحث العاطفي والظروؼ البيئي  المحيط (، كما أف االرنوومكس تهوي و  رطوب و 
 لذاوتين  استخدامه لمكمام ،  المستخدـ مشاعر عمي ينابياإل الونداوي التأثير في

 والتعرؼ التصميـ، ممي ع أثواء المستخدـ اإلوساف عتبار دائماً اإل في يؤخذ أف ينب
دراكها اإلوساوي  والحدود بالقدرات الخاص  الفردي  الفروؽ عمى  لتضميوها وتقديرها وا 
تعد ف، (Marcelo Soares, Francisco Rebelo, 2014)التصميـ في

مف أهـ العوامؿ التى تؤثر عمى الخواص األدائي  التي يتوقؼ  رنوومي القواعد اال
مر أهمي  مع ويزداد األلممواصفات المطموب ،  اومطابقتهلكمام  الطبي  اعميها نودة 

وتشار فيروس كورووا وخاص  إإلحتواء واإلنراءات اإلحترازي   اإلشتراطات تطبيؽ
كما  الحالي  والمقبم .السابق  و الفترة خالؿ تفعيؿ خط  الدوؿ لمتعايش استمرار مع 

 إلي (2011المجد، أبو النبى )عبد ،(Rani Lueder ,2013دراس )أشارت 
 والموتنات المهاـ والوظائؼ وتقييـ تصميـ فى اإلرنوووميكس عمـ تطبيؽ أهمي 

أداء  ومعوقات وقدرات إحتيانات مع متوافق  نعمها بغرض والوظـ والبيئات
 المخاطر أسباب تنوبل رنوووميكس، ويتـ توظيؼ االالسف كبار مف المستخدميف

االستخداـ  أثواء خاطئ  أوضاع إلتباع وتين  النسـ عمى الواقع هادات واإلن
 جو خر لم األدوات بهذه وعالقتها البشرى النسـ دراس  حرك إلي  باإلضاف  لمموتج، 
 فى رئيسى سبب ويعد ذلؾ ،والوظيفي  والمروو  النمالي  بيف الخواص ينمع بموتج
 الكمام  تصميـفى  المتعددة بمناالتها رنوومي اال توافرإلي  كبار السف إحتياج
 أميرة(، )2020،سيد محمد، شيماء مصطفىدراس  كؿ مف)ت أوضح فقد ،الطبي 

 لممسف النسمي  بالمقايس تهتـ البدوى التصميـ ارنوومي ف أ (2016،عبدالرحمن
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 مع تتواسب مو وآ فعال  تكوف بحيث الموتنات المواسب  لهـ، وعالقتها بتصميـ
ات، و )الشكؿ، المقاس، الخامات واألدمف  التصميمي  الواحي  مف مستخدميها

تصميـ لدليؿ إرشادي بإعداد ( 2010) شام أحمدهوقاـ ،...(، والعوامؿ البيئي 
وتشغيؿ المالبس الوقائي  لمعامميف في المناؿ الطبي في ضوء مفاهيـ األماف 

 فى فهـ وتباه وحو كبار السفاإل يتطمب، ومف خالؿ ما سبؽ عرضه والسالم 
 ارنوومي  لتحسيف مقترح تصور عدادإل األرنوووميكى التصميـإلي  ممح  حان 

 .لمكمام  الطبي  التصميـ
تتعدد أوواع الكمامات واألقو  الطبي  وغير الطبي  وتختمؼ مف حيث و 

( التالي  توضح 2(، )1رقـ ) ةالصور الشكؿ والخام  والخواص والكفاءة والسعر، و 
، وتانهاإطبقًا لممواصفات القياسي  المستخدم  فى  وماذج لألقوع  الطبي  المختمف 

التركيب و ( SMSطبقات ) ذو ثالثالكمام  الطبي  ذات االستخداـ الواحد شكؿ و 
2020. )كما يمى البوائى لها طبقًا لممواصفات القياسي  العالمي 

https://www.testextextile.com:) 

  
( نماذج لألقنعة الطبية المختمفة 1صورة رقم )

 طبقًا لممواصفات القياسية العالمية
كمامة طبية ذات االستخدام  (2صورة رقم)

البنائى طبقًا  هاوتركيب (SMSطبقات) 3الواحد
 (EN 14683لممواصفة القياسية)

الكمام  الطبي  ذات ( السابق  شكؿ 2ويتضح مف خالؿ الصورة رقـ )
 Spunbond  (PP  )ػػػالطبق  العموي، و (SMS( طبقات )3د )ػػػداـ الواحػػاالستخ
          ػػػغير الموسون  ػػاألقمشع مف ػػادة وتصوػػرات المضػػػػػع القطيػػػدـ لموػػتستخ

https://www.testextextile.com/
https://www.testextextile.com/
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وتتميز بكفاءة ترشيح عالي  ومقاوم   مف البوليستر والبولي بروبيميف عالي الدق 
الطبق  و  ،متصاص الرطوب إل Spunbond(PP) الداخمي الطبق  و ، توفس موخفض 

لمكمام  الطبق  السفمي  و  ،وتستخدـ لمترشيح Meltblown(PP)لمكمام  الوسطى 
(PP)Spunbond   تستخدـ المتصاص الرطوب  وتتميز بكفاءة ترشيح عالي

ألياؼ وتستخدـ  ،(https//www testextextile.com)ومقاوم  توفس موخفض 
األقمش  عالي  األداء المغمف  ، و ألياؼ البوليستر ولب الخشب، و ولي بروبميفالب

يراعي فحص نودة ’و .مكمام  الطبي أقمش  غير موسون  لوتاج إفى بالبوليمر 
ف قمت عف  ،(KN95أو N95) تبمغفقياس كفاءة الترشيح و الكمام  لتحديد األداء  وا 

ستمرار تسبب مع اإل’٪ يشعر مستخدـ لمكمام  بضيؽ التوفس أثواء ارتداءها، و95
لي  آالتالي  توضح  (3) والصورة رقـ ،إلي مشاكؿ فى الرئ إلرتداء اوطوؿ فترة 

 :لكمام ألقمش  اترشيح النسيمات 

 
اإللكتروستاتيكي إلبعاد الفيروسات متصاص إلاترشيح الجسيمات و ( ألية 3صورة رقم )

 ( طبقات3لمكمامة الطبية ذو)  Meltblown باستخدام قماش غير منسوج
كمما فبيف كفاءة الترشيح ومقاوم  التوفس لموسيج،  متواسب  العالق تكوف 

يمكف أف و زادت كفاءة الترشيح زادت مقاوم  النهاز التوفسي وصعوب  التوفس 
 (.https//www testextextile.com)وخاصً  لألطفاؿتسبب بسهول  تمؼ الرئ  

  التعميق العام عمى الدراسات السابقة : 
 عمـ االرنوووميؾ اإلتناه وحو أهمي عمى السابق  اتفقت بعض الدراسات 

، (2010،هشام أحمد) الطبي صواع  المالبس للتحقيؽ النودة المطموب   وتوظيفه

https://www.testextextile.com/ar/%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9-4m1e/
https://www.testextextile.com/ar/%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9-4m1e/
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( وموناته األولى 19فيروس كورووا المستند )كوفيد  موذ اوتشار وتوحش نائح و 
تسببت فى الوقص الخطير في الكمامات عمى مستوى دوؿ العالـ؛ مما  والثاوي 

في  عمى نودتهامراقب  التسبب فى حدوث فوضى فى سوؽ بيع الكمامات دوف 
أف معظـ الكمامات  ا  ويزداد الموضوع سوءوقت عسير ومتسارع األحداث، 

مما  المطروح  فى األسواؽ المصري  منهول  الهوي  وغير مطابق  لممواصفات،
فرص  المواخ  هذاأتاح فعشوائي فى أسعار الكمامات، و إرتفاع نوووى  أدى إلي

دوف متووع  فى )الخامات واألشكاؿ واأللواف والمقاسات( بمواصفات لونود كمامات 
بمعايير نودة  المستهمؾ إوخفاض مستوى وعىإلي  باإلضاف  المستوى المطموب، 

 عمى مدى مطابق عرؼ تومات الكافي  ليالمعموأيضًا عدـ إتاح   ،الكمام  الطبي 
 البحث مشكم  ظهرت هوا ومف مف عدمها.القياسي   الكمام  المستخدم  لممواصفات

 عدـ، و الطبي الكمامات ببعض  المطموب  تحقيؽ النودة فى وتين  ونود قصور
تاح  إعدـ إلي  باإلضاف   وأيضا تصميـ الموتج، فى األرنووومي  تطبيؽ المعايير
التى تعد حؽ أصيؿ وشرعى و  ،لمتعامؿ مع الموتج الضروري رشادات المعمومات واإل

، هاستخدامارشادات تطبيؽ التعرؼ عمى نودة الموتج وهويته و  بكيفي  ممستهمؾل
إلي أف استخداـ الكمام  الطبي  أصبح مف أوؿ الضروريات األساسي   باإلضاف  

مما دعى اليومي  لالستخداـ المتكرر داخؿ وخارج الموزؿ وفى نميع مواحى الحياة، 
نديدة  تواوؿ عمـ االرنوووميؾ مف زاوي اإلتناه وحو انراء البحث الحالى و إلي 

مستهمكى الكمام  الطبي  ذات يناد حموؿ لبعض المشكالت التى يوانهها إلمحاول  
وتشار إلتحنيـ وموع  إينابياً  االستخداـ الواحد، واستخدامه كسالح يمكف تونيهه

فيروس كورووا المستند وموانه  تداعياته وتحقيؽ أعمى مستوى مف راح  
 والحماي  والوقاي  واآلماف.االستخداـ 
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  Statement of the Problem: مشكمة البحث
األبحاث التي تواولت الناوب األرنووومى لمكمام  فى ودرة لونود وظرا  

عدـ إلي  باإلضاف   وهذا -فى حدود عمـ الباحثتاف -الطبي  ذات االستخداـ الواحد 
متكامؿ  التى تضمف وظاـ اإلحتياناتوبعض  النسمي اإلختالفات دراس   تواوؿ
إلي  باإلضاف  وراح  لممستخدـ.  أداء مستوى أعمى لتحقيؽ اإلختالفات تمؾ  يراعى

وزيادة الشرس  واسع لفيروس كورووا وتحوره اصطحابًا بالمونه الثاوي  الوتشار اإل
اإلحصاءات الصادارة  وأكدتصابات والوفيات عمى مختمؼ دوؿ العالـ، عدد اإل

أف كبار السف والعامميف فى المناؿ الطبي هما الفئات  العالمي عف موظم  الصح  
 , Yeen, Hالمنتمعي  األكثر تعرضًا وتأثرًا باإلصاب  بفيروس كورووا المستند

Ning, Z, 2020))، (O’Dowd, K.; Nair, K.M.; et al. 2020،) 
(WHO,2020 https://www.tandf .comonline)، اً ومما سبؽ كاف دافع 
ألداء الكمام  الطبي  تساعد في  ارنوومي وضع قواعد إلمكاوي  نراء هذا البحث إل

وتوفير الراح  والحماي   ،المترتب  عمى استخدامهااآلثار و  المشكالتالحد مف 
 كورووا وتحقيؽ الرضا الوفسي بما يساهـ فى تحنيـ فيروس األداءوكفاءة اآلماف و 

 . والمنتمعي  وتقميؿ أثاره الصحي  والبيئي 
 :ومما سبق تتضح مشكمة البحث في التساؤالت اآلتية

  ذات االستخداـ الواحد المترتب  عمى استخداـ الكمام  الطبي اآلثار و ما المشاكؿ. 
  المترتب  عمى استخداـ الكمام  الطبي  عمى حنـ المشاكؿ المؤثرةما العوامؿ. 
 ؟الطبي عمى أداء الكمام   البيئي "الصحي ،  ،النسمي " العوامؿ ما تأثير كؿ مف 
  ؟األداءعالي  لتصميـ الكمام  الطبي  الالزم   رنوومي االما المتطمبات 
  وتاجتصميـ و ل ارنوومي ما إمكاوي  وضع قواعد أعمى مستويات  تحقؽكمام  طبي   ا 

 األماف؟الراح  والحماي  و 
 Objectives: أهداف البحث

  التعرؼ عمى خصائص ومواصفات الكمام  الطبي  ذات االستخداـ الواحد والمشاكؿ
 المواسب  لها. الحموؿ ينادإالمترتب  عمى استخدامها ومحاول  اآلثار و 
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  تصميـ كمام  طبي  تحديد أكثر القياسات البدوي  واألوثروبومتري  مساهم  في
 .مواسب 

  ، الصحي ، البيئي " عمى أداء الكمام  الطبي تحديد تأثير كؿ مف العوامؿ "النسمي. 
 المتعمق  ببيئ  العمؿ لمستهمكى  المشاكؿ أهـ تصميميه لحؿ مقترحات إيناد

 .الكمام 
  لتحسيف أداء الكمام  الطبي  ذات االستخداـ الواحد. ارنوومي قواعد  يلإالوصوؿ 
  لمفئات النسمي  اإلختالفات كمامات طبي  متعددة المقاسات تواسب  تصميـ

مطابق  لممعايير وتحقؽ أعمى معايير الحماي  والوقاي  واآلماف مف فيروس  المختمف 
 كورووا.

 Significance :أهمية البحث
 كبار السف والعامميف فى المناؿ الطبي بإعتبارهما  يستهدؼ البحث شريح  مف

 عمى لمتعرؼالفئات المنتمعي  األكثر تأثرًا باإلصاب  بفيروس كورووا المستند، 
الراح  كمامات طبي  تحقؽ أعمى معايير  اتاح المشكالت واألسباب إلمكاوي  

 األماف. والوقاي  و 
  تعد دراس  أرنوومي  تصميـ الكمام  الطبي  إضاف  لمتخصص لودرة األبحاث التي

فى حدود عمـ  -تواولت الناوب األرنووومى لمكمام  الطبي  ذات االستخداـ الواحد 
 الباحثتاف.

 فاؽ عممي  وبحثي  لمباحثيف فى مناؿ المستمزمات الطبي  الوسني  وعالقتها فتح آ
بإيناد حموؿ لموانه  )صراع الفيروسات المستندة وتداعياتها المختمف  عمى 

 مستوى العالـ(.
 وصواع  المالبس والوسيج  وـ المختمف التأكيد عمى الدراسات البيوي  وربط العم

 األكاديمى والصواعى.كمدخؿ لتطوير القطاع فى المناؿ 
   لموانه  فيروس  األداءالمساهم  في تطوير صواع  المستمزمات الطبي  عالي

 كورووا.
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 Hypothesis :فروض البحث
  توند فروؽ ذات دالل  إحصائي  بيف أراء المستهمكيف كبار السف )عيو  البحث( فى

 .تقييـ أداء الكمام  الطبي  ذات االستخداـ الواحد
 دالل  إحصائي  بيف أراء المستهمكيف العامميف فى المناؿ الطبى  توند فروؽ ذات

ذات االستخداـ  الواتن  عف استخداـ الكمام  الطبي  )عيو  البحث( فى المشاكؿ
 الواحد.

  )توند فروؽ ذات دالل  إحصائي  بيف أراء المستهمكيف مف كبار السف )عيو  البحث
 المترتب  عمى استخداـ الكمام  الطبي . فى العوامؿ التى تؤثر عمى حنـ المشاكؿ

  توند فروؽ ذات دالل  إحصائي  بيف أراء المتخصصيف فى مناؿ التصميـ
 تصميـ الكمام  الطبي  ذات االستخداـ الواحد. ارنوومي والمالبس والوسيج فى تقييـ 

 Delimitations: حدود البحث
 2020 ووفمبر إلي مايومف الزموي  خالؿ الفترة تـ انراء البحث : الحدود الزمنية. 
 ( السيدات والرناؿ وتتراوح أعمارهـ 230تكووت عيو  البحث مف ) :الحدود البشرية

( 10، وعدد )( مف العامميف فى المناؿ الطبي50سو (، وعدد ) 65 -50ما بيف )
 .مف المحكميف المتخصصيف فى مناؿ التصميـ والمالبس والوسيج

 السيدات والرناؿ كبار السف)أنري البحث عمى منموع  مف  :الحدود المكانية ،
)ونه شممت بنمهوري  مصر العربي    محافظ (11بعدد ) العامميف بالمناؿ الطبى(

والمحكميف المتخصصيف فى مناؿ التصميـ الدلتا(،  ؽر شبحرى، ونه قبمى، 
التربي  الووعي ، )االقتصاد الموزلى، الفووف التطبيقي ،  والمالبس والوسيج بكميات

مع عيو  فتراضي  إوتـ انراء لقاءات فردي  المصري ،  بالنامعات التربي  الفوي (
 .)فيس بوؾ، تويتر، واتس( اإلنتماعىمف خالؿ مواقع التواصؿ  البحث

 أدوات البحث: 
 لتقييـ أداء الكمام  الطبي  ذات االستخداـ الواحد مف قبؿ المستهمؾ )عيو   إستبياف

 (.50البحث( مف كبار السف )سيدات ورناؿ فوؽ سف 
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 ذات االستخداـ الواحد  الواتن  عف استخداـ الكمام  الطبي  المشاكؿلتحديد  إستبياف
 مف قبؿ المستهمؾ )عيو  البحث( العامميف فى المناؿ الطبى.

 المترتب  عمى استخداـ  العوامؿ التى تؤثر عمى حنـ المشاكؿلتحديد  إستبياف
المستهمؾ )عيو  البحث( مف كبار السف )سيدات ورناؿ قبؿ الكمام  الطبي  مف 

 (.عاـ50فوؽ سف 
 الكمام  الطبي  ذات االستخداـ الواحد مف قبؿ  ارنوومي تقييـ ل إستبياف

 ج.المتخصصيف فى مناؿ التصميـ والمالبس والوسي
   مع عيو  الدراس  أوف اليف عبر مواقع التواصؿ اإلفتراضي  المقاءات الفردي

 .اإلنتماعى
 Methodology: منهج البحث

 لتحقيؽ الفروض والوصوؿ ألهداؼ البحث.التحميمي و يتبع البحث الموهج الوصفى 
 Definitions :المصطمحات العممية لمبحث

  :االرجونومكسErgonomics اإلوساف بيف الوانح التفاعؿ بتطبيؽ يهتـ عمـ هو 
 عالي ال وتاني اإلو  دائم ال راح الو  كامؿال مافلتحقيؽ األ به، المحيط  المكوواتو 

 وقدراتهـ المستخدميف أوواع بيف الفروؽ عتباراإل في األخذو  اإلوساف، ورفاهي  لراح 
 ,Yeen, H, Ningنتماعياإل وتكويوهـ وثقافتهـ أنسادهـ وقياسات بؿ المختمف 

Z,2020))، (Rani Lueder ,2013). 
 يتـ استخدامها التي منموع  القواعد والمعايير: الرجونومكسلاإلجرائي  المفهوم 

وتاجو  في تصميـ )كبار لػػاآلماف و  الراح  مفى عالالكمام  الطبي  لتحقيؽ مستوى  ا 
 األرنوومي مف خالؿ تحقيؽ السف، العامميف فى المناؿ الطبى("عيو  البحث" 

 .المالءم (، البيئي ، الصحي ، )التصميمي 
 :تصميم Design (شكؿ وخط ولوف وكتم  وفراغ ومممس)توظيـ لمعواصر مف هو 

، (2007سماعيل شوقي،إ)لمحصوؿ عمى اإلوسناـ والوحدة والتوازف لمعمؿ الفوي 
(Andrew P Sirotnak MD ,2015.) 
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 الخاماتو  األشكاؿو  لخطوطبيف )اعممي  توظيـ  هو: تصميملماإلجرائي  المفهوم 
يراعى فيه ’كمام مواسب لم تصميـلمحصوؿ عمى والتكويف البوائى لهـ  (المممسو 

حتيانات إل طبقاً والمواصفات القياسي  لتحقيؽ الناوب األدائى  رنوومي القواعد اال
 لفئات المعوي .ا
  الكمامة الطبية :Medical Mask حمي ييغطى و االستخداـ  يأحاد هى قواع

تحنب النزيئات و  ،وفـ م ف يرتديه مف التعرض لمرذاذ والسوائؿ المتطايرة أوؼ
 القطيرات أو الرذاذ اوتقاؿ تموعو قد تحمي اآلخريف و  ،الكبيرة العائم  في الهواء

)منظمة الصحة آلخر شخص مف التوفسي النهاز عبر بالفيروسات المميئ 
 .((Ririh Yudhastuti ,2020  (،2020العالمية، 

  ذات استخداـ واحد غير موسون  كمام  طبي  : مكمامة الطبيةلالمفهوم اإلجرائي
كمحاول  لتقييـ أدائها مف قبؿ )كبار السف، العامميف فى  األذف خمؼ أستيؾوتثبت ب

 .فيروسالصاب  المناؿ الطبى( "عيو  البحث" والتى ثبت أوهـ أكثر الفئات تأثرًا باإل
  الراحة واالستخدام واألمان :Comfort, use and safety ’  ؼ بالخواص تعر

 الراح و  ،نتماعي (واإل البدوي و  والفسيولوني  الوفسي ) الراح  تشمؿو مموتج، لاألدائي  
 بالممس، اإلحساسبو  الحياة مفهـوب الشخصي الوعيو الوفسي  الرضاب ترتبط الوفسي 

 بتأثير ترتبط البدوي  الراح  بيوما حًيا، البقاء القدرة عمى تعوى الفسيولوني  الراح و 
الشخصي   العالقات تعتمد عمى نتماعي اإل الراح و  ،النسـ عمى الخارني  البيئ 

 ,Lizhuo Wang, Dongsheng Chen, etal) والمنتمعي  والعائمي 
2011)( ،Marlene Ferreira, Ana Luísa, etal,2019 ،)ومفهوـ 

مف  األدوى الحد مع وتوفر له الراح  توفير بيئ  وظيفي  تواسب الفرد هواالستخداـ 
 لتصبح بيئ المخاطر  لموقاي  والحماي  مف الحركات عدد مف وأقؿ منهودات القوى

 Marlene)اآلمافواالستخداـ و الراح   تحقيؽلوأدائي   فعالي  أكثرو   آمو العمؿ
Ferreira, Ana Luísa, etal ,2019)، (2011،المجد أبو النبى عبد،) 

 .(2020،مصطفي شيماء ،محمد سيد)
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  الراح  الممبسي مستوى  التحقؽ مف: مراحة واالستخدام واألمانلالمفهوم اإلجرائي 
راء آ عمى وكذلؾ التعرؼ ،وتين  إرتداء الكمام  الطبي  وما يترتب عميها مف أثار

الحماي   الكمام  ومستوى استخداـسهول  مدى المستهمؾ )عيو  البحث( لتحديد 
تمبى  لتصميـ الكمام  الطبي  ارنوومي ، وتوظيؼ ذلؾ لوضع قواعد واألماف

 .حتيانات الالزم اإل
 :الدراسة التطبيقية

لتقييم أداء الكمامة الطبية ذات االستخدام الواحد من قبل  إستبيان -أوالا 
 (:50المستهمك )عينة البحث( من كبار السن )سيدات ورجال فوق سن 

التعرؼ عمى مدى تقبمهـ وتقييمهـ ألداء الكمام  الطبي  إلي  اإلستبيافيهدؼ 
( 5محاور كؿ محور اشتمؿ عمى ) 3ذات االستخداـ الواحد، ويتضمف عمى 

استخدـ مقياس تقدير ثالثي ’وقد  .ستبياف( عبارة لإل15نمالى )إبعبارات 
( )مالئـ، إلي حد 1.2.3مفتاح تصحيح ثالثى عمى مقياس متصؿ )و  ستبيافلإل

 مالئـ( عمى الترتيب. ما، غير
  ( 10في صورته المبدئي  عمي عدد ) اإلستبيافتـ عرض  :اإلستبيانصدق محتوي

، ليصبح فى صورته اآلراءمف المتخصصيف فى المناؿ، وتـ التعديؿ بواءا  عمي 
اإلرتباط معامؿ  باستخداـالداخمي باإلتساؽ  اإلستبيافالوهائي ، وتـ حساب صدؽ 

الراح  فى استخداـ  ،الكمي  لكؿ محور )مالءم  الكمام لبيرسوف بيف الدرن  
( 1رقـ )، والندوؿ ستبيافماف( والدرن  الكمي  لإلالكمام ، الوقاي  والحماي  واآل

 التالي يوضح ذلؾ: 
 المستهمكين  ستبيانبين درجة كل محور والدرجة الكمية لإلاإلرتباط ( معامالت 1جدول رقم )

  من كبار السن )عينة البحث(

رتباطاإل  المحور  الداللة 
**0.822 المحور األول: مالءمة الكمامة  0.01 

**0.806 المحور الثانى: الراحة فى استخدام الكمامة  0.01 
**0.726 المحور الثالث: الوقاية والحماية واألمان  0.01 
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0.01)**( داؿ عود مستوى   
كمها دال  عود مستوى اإلرتباط أف معامالت ( 1)يتضح مف ندوؿ رقـ 

 مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتناوس المحاور.إلقترابها ( 0.01)
  معامؿ ألفا كرووباخ، وطريق  وتـ حساب الثبات عف طريؽ : اإلستبيانثبات

 ( التالى:2)كما بندوؿ رقـ  اإلستبيافوتبيف ثبات التنزئ  الوصفي ، 
 تقييم أداء الكمامة الطبية المستهمكين  إستبيان( معامالت ثبات 2جدول رقم )

 من كبار السن )عينة البحث( بمحاورة الثالثة 

معامل ألفا  المحاور
 كرونباخ

 معامل ارتباط 
براون -سبيرمان   

معامل ارتباط 
 جتمان

 0.792 0.802 0.755 مالءمة الكمامة
 0.701 0.668 0.578 الراحة فى استخدام الكمامة

واألمانالوقاية والحماية   0.677 0.848 0.834 

 0.01)**( داؿ عود مستوى
( أف نميع قيـ معامالت الثبات معامؿ ألفا 2مف الندوؿ رقـ ) يتضح

 .اإلستبيافمما يدؿ عمى ثبات  0.01ومعامؿ التنزئ  الوصفي  دال  عود مستوى 
ذات  الناتجة عن استخدام الكمامة الطبية خاص بالمشاكل إستبيان -ثانياا 

 االستخدام الواحد من قبل المستهمك )عينة البحث( العاممين فى المجال الطبى:
الواتن  عف استخدامهـ  التعرؼ عمى أهـ المشاكؿإلي  اإلستبيافيهدؼ 
محاور كؿ محور اشتمؿ  5ذات االستخداـ الواحد، ويتضمف عمى  لمكمام  الطبي 

ستخدـ مقياس تقدير ثالثي . وقد ا  ستبياف( عبارة لإل15( عبارات بانمالى )3عمى )
 )مالئـ، إلي حد ما، غير مالئـ( عمى الترتيب. (1.2.3)هو ستبيافلإل

  ( 12في صورته المبدئي  عمي عدد ) اإلستبيافتـ عرض  :اإلستبيانصدق محتوي
ليصبح فى صورته  اآلراءمف المتخصصيف فى المناؿ، وتـ التعديؿ بواءا  عمي 

اإلرتباط الداخمي بحساب معامؿ باإلتساؽ  اإلستبيافالوهائي ، وتـ حساب صدؽ 
وهى تضموت عمى  اإلستبيافمف محاور لبيرسوف بيف الدرن  الكمي  لكؿ محور 
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 ،والفـاألوؼ )ػأثر مف استخداـ الكمام  الطبي  لػػػ تالمشاكؿ التى تحدث لكؿ عضو ي
التالي ( 3رقـ )، والندوؿ ستبياف( والدرن  الكمي  لإل، البشرة، الرأساألذف، العيف

 يوضح ذلؾ: 
 المشاكل ستبيانبين درجة كل محور والدرجة الكمية لإلاإلرتباط ( معامالت 3جدول رقم )

 )عينة البحث( فى المجال الطبى  العاممينمن قبل  عن استخدام الكمامة الطبية الناتجة
 الداللة االرتباط المحور

لــألنف والفمالمشاكل التى تحدث المحور األول:   0.822**  0.01 
المشاكل التى تحدث لــمعينالمحور الثانى:   0.806**  0.01 
المشاكل التى تحدث لألذنالمحور الثالث:   0.726**  0.01 
المشاكل التى تحدث لمبشرةالمحور الرابع:   0.817**  0.01 

المشاكل التى تحدث لمرأسالمحور الخامس:   0.789**  0.01 

 0.01مستوى داؿ عود)**(  
كمها دال  عود مستوى اإلرتباط أف معامالت ( 3)يتضح مف ندوؿ رقـ         
 مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتناوس المحاور.إلقترابها ( 0.01)
  معامؿ ألفا كرووباخ، وطريق  وتـ حساب الثبات عف طريؽ  :اإلستبيانثبات

 ( التالى:4)كما بندوؿ رقـ  اإلستبيافوتبيف ثبات التنزئ  الوصفي ، 
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 الناتجة عن استخدام الكمامة الطبية المشاكل إستبيان( معامالت ثبات 4جدول رقم )
 )عينة البحث( العاممين فى المجال الطبى من قبل  

معامل ألفا  المحاور
 كرونباخ

 معامل ارتباط 
براون -سبيرمان   

معامل ارتباط 
 جتمان

 المحور األول:
المشاكل التى تحدث لــألنف والفم   0.755 0.802 0.792 

 المحور الثانى:
المشاكل التى تحدث لــمعين   

0.578 0.668 0.701 

 المحور الثالث:
المشاكل التى تحدث لألذن   0.677 0.848 0.834 

 المحور الرابع:
المشاكل التى تحدث لمبشرة   0.862 0.788 0.735 

 المحور الخامس:
المشاكل التى تحدث لمرأس   

0.935 0.822 0.786 

 0.01)**( داؿ عود مستوى
( أف نميع قيـ معامالت الثبات معامؿ ألفا 4يتضح مف الندوؿ رقـ )

 .اإلستبيافمما يدؿ عمى ثبات  0.01ومعامؿ التنزئ  الوصفي  دال  عود مستوى 
المترتبة عمى  خاص بالعوامل التى تؤثر عمى حجم المشاكل إستبيان -ثالثاا 

المستهمك )عينة البحث( من كبار السن )سيدات قبل استخدام الكمامة الطبية من 
 (:50ورجال فوق سن 

 التعرؼ عمى العوامؿ التى تؤثر عمى حنـ المشاكؿإلي  اإلستبيافيهدؼ 
كؿ مؤشر اشتمؿ و مؤشرات  6وتكوف مف ،المترتب  عمى استخداـ الكمام  الطبي 

استخدـ مقياس تقدير ’. وقد ستبياف( عبارة لإل18بانمالى )( عبارات 3عمى )
 )مالئـ، إلي حد ما، غير مالئـ( عمى الترتيب. (1.2.3) هو ستبيافثالثي لإل

  ( 12في صورته المبدئي  عمي عدد ) اإلستبيافتـ عرض  :اإلستبيانصدق محتوي
ليصبح فى صورته  اآلراءمف المتخصصيف فى المناؿ، وتـ التعديؿ بواءا  عمي 

اإلرتباط حساب معامؿ و الداخمي باإلتساؽ  اإلستبيافالوهائي ، وتـ حساب صدؽ 
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 ،)مواصفات الكمام  اإلستبيافلبيرسوف بيف الدرن  الكمي  لكؿ محور مف محاور 
طريق  استخداـ الكمام ،  ،نودة الكمام  ،مقاس الونه ،فترة ارتداء الكمام  / اليوـ

( التالي 5، والندوؿ رقـ )ستبيافكمام ( والدرن  الكمي  لإلالرضا عف استخداـ ال
 يوضح ذلؾ: 

العوامل التى تؤثر  ستبيانبين درجة كل مؤشر والدرجة الكمية إلاإلرتباط (معامالت 5جدول رقم)
 المترتبة عمى استخدام الكمامة الطبية من قبل كبار السن )عينة البحث( عمى حجم المشاكل

 0.01)**( داؿ عود مستوى
كمها دال  عود اإلرتباط أف معامالت السابؽ ( 5)يتضح مف ندوؿ رقـ        

مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتناوس إلقترابها ( 0.01مستوى )
 المحاور.

  معامؿ ألفا كرووباخ وطريق  التنزئ  وتـ حساب الثبات عف طريؽ  :اإلستبيانثبات
 ( التالى:6)كما بندوؿ رقـ  اإلستبيافوتبيف ثبات الوصفي ، 

 
 
 
 
 

 

 الداللة االرتباط المؤشر
**0.805 المؤشر األول: مواصفات الكمامة  0.01 

**0.861 المؤشر الثانى: فترة ارتداء الكمامة / اليوم  0.01 
**0.708 المؤشر الثالث: مقاس الوجه  0.01 
**0.768 المؤشر الرابع: جودة الكمامة  0.01 

**0.868 المؤشر الخامس: طريقة استخدام الكمامة  0.01 
الرضا عن استخدام الكمامة السادس:المؤشر   0.724**  0.01 



 

1055 

2021 ينايرـ  والثالثون الثانيـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 المترتبة  العوامل التى تؤثر عمى حجم المشاكل ستبيانإل إستبيان( معامالت ثبات 6جدول رقم )
 عمى استخدام الكمامة الطبية من قبل كبار السن )عينة البحث(

ألفا معامل  المؤشر
 كرونباخ

 معامل ارتباط 
براون -سبيرمان   

معامل ارتباط 
 جتمان

 0.793 0.803 0.754 المؤشر األول: مواصفات الكمامة
 0.700 0.667 0.577 المؤشر الثانى: فترة ارتداء الكمامة / اليوم

 0.792 0.01 0.792 المؤشر الثالث: مقاس الوجه
 0.865 0.01 0.865 المؤشر الرابع: جودة الكمامة

 0.792 0.01 0.792 المؤشر الخامس: طريقة استخدام الكمامة
 0.835 0.849 0.678 المؤشر السادس:الرضا عن استخدام الكمامة

 0.01)**( داؿ عود مستوى 
( أف نميع قيـ معامالت الثبات: معامؿ ألفا 6ويتضح مف الندوؿ رقـ )

 .اإلستبيافمما يدؿ عمى ثبات  0.01ومعامؿ التنزئ  الوصفي  دال  عود مستوى 
الكمامة الطبية ذات االستخدام الواحد من  ارجنوميةخاص بتقييم  إستبيان -رابعاا 

 قبل المتخصصين فى مجال التصميم والمالبس والنسيج:
التعرؼ عمى آراء السادة األساتذة المتخصصيف في إلي  اإلستبيافيهدؼ 

الكمام  الطبي  ذات  رنوومي وتقييمهـ الالتصميـ والمالبس والوسيج مناؿ 
( عبارات 5محاور كؿ محور اشتمؿ عمى)4االستخداـ الواحد، ويتضمف عمى 

مفتاح و  ستبيافلإلاستخدـ مقياس تقدير ثالثي ’. وقد ستبياف( عبارة لإل20نمالى)إب
)مالئـ، إلي حد ما، غير مالئـ( عمى  (1.2.3)تصحيح ثالثى عمى مقياس متصؿ 

 الترتيب.
  ( 12في صورته المبدئي  عمي عدد ) اإلستبيافتـ عرض  :اإلستبيانصدق محتوي

ليصبح فى صورته  اآلراءمف المتخصصيف فى المناؿ، وتـ التعديؿ بواءا  عمي 
اإلرتباط حساب معامؿ و الداخمي باإلتساؽ  اإلستبيافالوهائي ، وتـ حساب صدؽ 

محور)أرنوومي   اإلستبيافلبيرسوف بيف الدرن  الكمي  لكؿ محور مف محاور 
، التصميـ النسمى لمكمام  الطبي ، أرنوومي  التصميـ الصحى لمكمام  الطبي 
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، ستبيافمالءم  الكمام ( والدرن  الكمي  لإل، أرنوومي  التصميـ البيئى لمكمام 
 يوضح ذلؾ: ( 7رقم ) والندوؿ

 ارجنوميةتقييم  ستبيانبين درجة كل محور والدرجة الكمية إلاإلرتباط ( معامالت 7جدول رقم )
 الكمامة الطبية من قبل المتخصصين فى مجال التصميم والمالبس والنسيج

 0.01)**( داؿ عود مستوى 
كمها دال  عود مستوى اإلرتباط أف معامالت ( 7)يتضح مف ندوؿ رقـ          

 مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتناوس المحاور.إلقترابها ( 0.01)
  معامؿ ألفا كرووباخ، وطريق  وتـ حساب الثبات عف طريؽ:  :اإلستبيانثبات

 ( التالى:8كما بندوؿ رقـ ) اإلستبيافوتبيف ثبات  ،التنزئ  الوصفي 
  

المترتبة  العوامل التى تؤثر عمى حجم المشاكل ستبيانإل إستبيان( معامالت ثبات 8جدول رقم )
 عمى استخدام الكمامة الطبية من قبل المستهمكين من كبار السن )عينة البحث(

معامل ألفا  المحاور
 كرونباخ

 معامل ارتباط 
براون-سبيرمان  

معامل ارتباط 
 جتمان

 المحور األول:
أرجنومية التصميم الجسمى لمكمامة الطبية   0.754 0.803 0.793 

 المحور الثانى:
أرجنومية التصميم الصحى لمكمامة الطبية   0.577 0.667 0.700 

 المحور الثالث:
أرجنومية التصميم البيئى لمكمامة   

0.792 0.01 0.792 

 0.792 0.01 0.792 المحور الرابع: مالءمة الكمامة
 0.01داؿ عود مستوى)**(      

 الداللة االرتباط المؤشر
لمكمامة الطبيةأرجنومية التصميم الجسمى  المحور األول:  0.811**  0.01 
أرجنومية التصميم الصحى لمكمامة الطبية المحور الثانى:  0.862**  0.01 

أرجنومية التصميم البيئى لمكمامة المحور الثالث:  0.810**  0.01 
مالءمة الكمامة المحور الرابع:  0.802**  0.01 
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معامؿ ألفا ) ( أف نميع قيـ معامالت الثبات8يتضح مف الندوؿ رقـ )
 .اإلستبيافمما يدؿ عمى ثبات  ،0.01دال  عود مستوى  (ومعامؿ التنزئ  الوصفي 
 ( أف نميع قيـ معامالت الثبات8( إلي )1) النداوؿ أرقاـ تبيف مف خالؿ

مما يدؿ عمى ثبات  0.01دال  عود مستوى  (معامؿ ألفا، التنزئ  الوصفي )
ات( اإلستبياو. ومف اإلنراءات السابق  تأكد صدؽ وثبات أدوات البحث )اتاإلستبياو

 وصالحيتها لمتطبيؽ في البحث الحالي.
 النتائج والمناقشة:

)كبار السف، المستهمكيف تـ استخداـ تحميؿ التبايف لتقييـ ا راء عيو  البحث 
المتخصصيف فى مناؿ التصميـ والمالبس ، المحكميف المناؿ الطبى(العامميف فى 

، 0.01بحساب متوسطات المربعات وقيم  )ؼ( ومستوي الدال  عود  والوسيج
المعياري ومعامؿ النودة بهدؼ التحقؽ مف دالل  الفروؽ بيف اإلوحراؼ وحساب 

لطبي  ذات بتقييـ الكمام  ااإلستبياوات متوسطات استنابات أفراد العيو  عمى 
 .االستخداـ الواحد

الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء المستهمكين كبار السن 
 فى تقييم أداء الكمامة الطبية ذات االستخدام الواحد.  )عينة البحث(

لمتوسطات محاور التقييـ ولمتحقؽ مف هذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف 
المستهمكيف مف كبار السف )عيو  البحث( وفقًا ألراء  ككؿ ألداء الكمام  الطبي 

 ( التالى يوضح ذلؾ:9ندوؿ رقـ )الو 
وفقًا ألراء  ( تحميل التباين لمتوسطات محاور التقييم ككل ألداء الكمامة الطبية9جدول رقم )

 المستهمكين كبار السن )عينة البحث(
تقييم أداء الكمامة 

 الطبية
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة )ف( الحرية

 2 3850.243 7700.487 بين المجموعات
20.601 0.001 

 227 186.907 37942.424 داخل المجموعات
   229  45642.911 المجموع
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( وهػى قيمػ  دالػ  20.601ؼ( كاوت ))أف قيم   (9)يتضح مف الندوؿ رقـ 
مما يدؿ عمى ونود فروؽ بػيف تقيػيـ أداء الكمامػ   ،(0.001عود مستوى )إحصائيًا 

الراحػػػ  فػػػى اسػػػتخداـ  ،)مالءمػػػ  الكمامػػػ الطبيػػػ  تبعػػػًا لتحقيػػػؽ نواوػػػب التقيػػػيـ ككػػػؿ 
كبػػار السػػف )عيوػػ  البحػػث(. ولمعرفػػ  وفقػػًا ألراء  الوقايػػ  والحمايػػ  واألمػػاف( ،الكمامػػ 

( التػالي 10لممقاروػات المتعػددة والنػدوؿ رقػـ ) LSDاتناه الدالل  تـ تطبيؽ اختبػار 
 يوضح ذلؾ:
لممقارنات المتعددة بين متوسطات محاور التقييم ألداء الكمامة  LSD( اختبار 10جدول رقم )

 (230ن=) "عينة البحث"ممستهمكين كبار السن ل وفقاً  الطبية

تقييم أداء الكمامة الطبية 
 ذات االستخدام الواحد

مالءمة 
الكمامة 

م=
100,6125 

الراحة فى 
استخدام الكمامة 

 102,3202م=

الوقاية 
والحماية 

 اآلمانو 
م=

114,2442 
مالءمة الكمامة 

   - 100,6125م=

الراحة فى استخدام 
  - **7.721 102,3202الكمامة م=

اآلمان الوقاية والحماية و 
 - **11.760 *1.870 114,2442م=

 بدوف ونـو غير داؿ 0.05* داؿ عود  0.01** داؿ عود  
بػػػػيف  إحصػػػػائيًا السػػػػابؽ ونػػػػود فػػػػروؽ دالػػػػ   (10)يتضػػػػح مػػػػف النػػػػدوؿ رقػػػػـ 

المسػتهمكيف كبػػار السػػف  وفقػػاً  متوسػطات محػػاور التقيػيـ الثالثػػ  ألداء الكمامػػ  الطبيػ 
فونػد أف المحػور الثالػث )الوقايػ  والحمايػ   ،0.01)عيو  البحث( عود مستوي دالل  
وفقػػػػػًا ألراء  بالوسػػػػػب  لتقيػػػػػيـ أداء الكمامػػػػػ  الطبيػػػػػ  واألمػػػػػاف( حققػػػػػت أفضػػػػػؿ مالءمػػػػػ 

 المسػػتهمكيف كبػػار السػػف، يميػػه المحػػور الثػػاوى )الراحػػ  فػػى اسػػتخداـ الكمامػػ (، وأخيػػراً 
بػػيف  0.05المحػػور األوؿ )مالءمػػ  الكمامػػ (، كمػػا تونػػد فػػروؽ عوػػد مسػػتوي داللػػ  

المحػور األوؿ )مالءمػ  الكمامػ ( المحػور الثالػث )الوقايػ  والحمايػ  واألمػاف( لصػػالح 
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المحػػػور األوؿ )مالءمػػػ  الكمامػػػ (، وهػػػذا يػػػدؿ عمػػػى اوخفػػػاض مسػػػتوى رضػػػاء كبػػػار 
أيضػػًا السػػف بشػػكؿ عػػاـ عػػف أداء الكمامػػ  الطبيػػ  ذات االسػػتخداـ الواحػػد، كمػػا يػػدؿ 

س الونػػه/ نػػودة خامػػ / عػػدد طبقاتهػػا/ عمػػى عػػدـ مالءمػػ  الكمامػػ  مػػف حيػػث )مقػػا
ممػػػا كػػػاف لػػػه أثػػػر عمػػػى تقميػػػؿ اإلحسػػػاس  ؛(األسػػػتيؾنػػػودة دعامػػػ  الكمامػػػ / نػػػودة 

ذلػؾ عمػى مسػتوى  ، واوعكػسوالمالئػـبالراح  فى اسػتخداـ الكمامػ  بالشػكؿ المرضػى 
تفقػت هػذه الوتينػ  مػا أكدتػه  الوقاي  والحماي  واألماف،  Marleneدراسػ  كػؿ مػف)وا 

Ferreira, Ana Luísa, etal ,2019( ،)2011،بوالمجـدا النبـى عبـد ،)
تػػوافر خػػواص الحمايػػ  والوقايػػ  بأهميػػ   (2020،مصــطفي شــيماء ،محمــد ســيد)

وأدائيػ   فعاليػ  وأكثػرآموػه  العمػؿ والحماي  مف المخاطر لتصبح بيئػ لمكمام  الطبي  
 الرضػا مسػتوىويػوعكس ذلػؾ عمػى  الراحػ  واالسػتخداـ واآلمػاف واألداء فػى تحقيػؽ

توصيات موظم  الصػح  العالميػ  بضػرورة أف كما إتفقت وتائج البحث مع ما  ،العاـ
تكوف الكمام  ذات مواصفات قياسي  وتتميز باؿ قدرة العالي  عمى الترشػيح وامكاويػ  

 (،2020)منظمـة الصـحة العالميـة، التوفس بدرنػ  كافيػ  ومقاومػ  لوفاذيػ  السػوائؿ
Ririh Yudhastuti ,2020)) . 

أف المحور الثالث  يفالسابق"(10(،)9)والندوليف" ،(11)رقـ ندوؿخالؿ يتضح مف 
ألراء وفقًا ألراء  (49.67)الوقاي  والحماي  واألماف( حقؽ أعمى معامؿ نودة )

ثـ ناء المحور الثاوى )الراح  ، المستهمكيف كبار السف فى تقييـ أداء الكمام  الطبي 

 ( المتوسطات واإلنحرافات المعيارية ومعامل الجودة لتحقيق جوانب التقييم11)رقمجدول 
 ألراء المستهمكين كبار السنوفقًا  ألداء الكمامة الطبية ككل

 المتوسط المحور
اإلنحراف 
 المعيارى

معامل 
 ترتيبال الجودة

 3 43.74 8.60 100,6125 األول: مالءمة الكمامة
 2 44.48 6.75 102,3202 الثانى: الراحة فى استخدام الكمامة
 1 49.67 3.90 114,2442 الثالث: الوقاية والحماية واألمان
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، 44.48والمحور األوؿ )مالءم  الكمام ( بمعامؿ نودة  فى استخداـ الكمام (،
عمى التوالى، وتشير الوتائج إلي اوخفاض معامؿ النودة بشكؿ عاـ  43.74

المستهمكيف كبار السف )عيو  البحث( وفقًا ألراء  الكمام  الطبي بالوسب  لتقييـ أداء 
مما يدؿ عمى تدوى مستوى رضائهـ عف الكمام  الطبي  ذات االستخداـ الواحد، 
وترنع الدراس  أف اوخفاض مستوى التقييـ ألداء الكمام  الطبي  عف نواوب التقييـ 

لكبار السف وتراكـ الدهوف األخرى قد يرنع وتين  اختالؼ مقاييس الونه بالوسب  
رتخاء عضالت توافر  إلي باإلضاف   واألذف،األوؼ وكبر طوؿ  الونه والترهالت وا 

الكمام  ذات المقاس الواحد والتى ال تواسب نميع مقاييس الونه، وبالتالى يختؿ 
أف ذلؾ يؤدى إلي تغير إلي  باإلضاف  توازف وثبات وضبط الكمام  عمى الونه، 

فيوقع حمؿ  ياً سمب مما يؤثراألوؼ الدعام  فيصعب ضبطها عمى منرى  مكاف
تفؽ ذلؾ مع ما توصمت إليه  ،األذفالتثبيت ب أستيؾوضغط كبير عمى  دراس  وا 

Yeen, H , Ning, Z. 2020)) ،Tufan, 1, 2009)) ،(Ehab Haidar, 
Mohamed Abdel Gawad, et al,2018)( ، ،غادة محمد، ريم محمود

استخداـ موتج  مف صعوب  ( 2017نرمين حمدى، غادة عبدالقادر، ، )(2018
داءات المطموب  وتين  إلختالؼ واحد لنميع الفئات واألعمار السوي  وال يحقؽ األ

مثؿ اختالؼ مقاييس خاص   وخاص  لدى كبار السف بعض المقاييس النسمي 
مرتبط  بالكمام   ىوه ( واختالفه عف المقاييس المثالي األوؼ ،األذفهما )الونه، أو 

 Marleneدراس )وتؤثر بشكؿ مباشر عمى مستوى أدائها، وهو ما أكدت عميه 
Ferreira, Ana Luísa, etal ,2019،) ماف بأف مستوى الحماي  والوقاي  واأل

ومما  التى يحققها الموتج يؤثر عمى أدائه ومستوى الرضا العاـ عف البيئ  المحيط ،
توجد فروق ذات داللة  :أنه الذي ينص عميسبق يمكن قبول الفرض األول 

فى تقييم أداء الكمامة  )عينة البحث( إحصائية بين أراء المستهمكين كبار السن
 الطبية ذات االستخدام الواحد.
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الفرض الثانى: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء المستهمكين العاممين 
الناتجة عن استخدام الكمامة  فى المجال الطبى )عينة البحث( فى المشاكل

 ذات االستخدام الواحد.  الطبية
ولمتحقؽ مف هذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسطات محاور التقييـ 

وفقًا ألراء  ذات االستخداـ الواحد الواتن  عف استخداـ الكمام  الطبي  ككؿ المشاكؿ
حيث توند بعض ، المستهمكيف مف العامميف فى المناؿ الطبى )عيو  البحث(

 ،البشرة ،األذف ،العيف ،والفـاألوؼ المشكالت الصحي  التي تصيب كؿ مف )
خالؿ مف ذلؾ يتضح و وخاص  لفترات طويم   وتين  استخداـ الكمام  الطبي الرأس( 
  :لييفالتا (13،)(12) يفالندول

 عنالناتجة  ( تحميل التباين لمتوسطات محاور التقييم ككل لممشاكل12جدول رقم )
 ذات االستخدام الواحد )عينة البحث( استخدام الكمامة الطبية

الصحية اآلثار 
 المترتبة عمى استخدام 

 الكمامة الطبية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة )ف( الحرية

 34.352 4 57.209 629.305 بين المجموعات
 

.000 
 295 1.664 479.611 داخل المجموعات 

   299  1108.916 المجموع

وهى  (34.352ؼ( كاوت ))أف قيم  السابؽ  (12)يتضح مف الندوؿ رقـ  
بيف أراء مما يدؿ عمى ونود فروؽ  ،(0.001عود مستوى ) إحصائيًا قيم  دال  

الواتن  عف استخداـ الكمام   الطبى)عيو  البحث( لممشاكؿالمستهمكيف فى المناؿ 
التى تحدث  الواحد تبعًا لتحقيؽ نواوب التقييـ ككؿ لممشاكؿذات االستخداـ  الطبي 

)لػػألوؼ والفـ، لػػمعيف، لألذف، لمبشرة، لمرأس(. ولمعرف  اتناه الدالل  تـ تطبيؽ 
 ( التالي يوضح ذلؾ:13لممقاروات المتعددة والندوؿ رقـ ) LSDاختبار 
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الصحية اآلثار لممقارنات المتعددة بين متوسطات محاور التقييم  LSD( اختبار 13جدول رقم )
 (50ن=) "عينة البحث"المجال الطبىمعاممين بل وفقاً  المترتبة عمى استخدام الكمامة الطبية

الصحية اآلثار 
المترتبة عمى 

 استخدام
الكمامة 
 الطبية

والفم األنف 
 26.45م=

العين 
 27.52م=

 األذن
 26.12م=

م=البشرة
27.89 

 الرأس
=م

27.6
8 

والفم األنف 
 26.45م=

-     

العين 
 27.52م=

6.170** -    

 األذن
 26.12م=

10.260** 16.430** -   

 البشرة
 27.89م=

0.750 6.920** 9.510** -  

الرأس 
 27.68م=

3.730** 9.900** 6.530** 2.980*
* 

- 

 بدوف ونـو غير داؿ 0.05* داؿ عود  0.01** داؿ عود  
بػػػيف  إحصػػػائيًا السػػػابؽ ونػػػود فػػػروؽ دالػػػ   (13)يتضػػػح مػػػف النػػػدوؿ رقػػػـ 

ألثػػار الصػػحي  المترتبػػ  عمػػى اسػػتخداـ الكمامػػ  ل الخمسػػ متوسػػطات محػػاور التقيػػيـ 
كمػا  ،0.01)عيوػ  البحػث( عوػد مسػتوي داللػ   لمعامميف بالمنػاؿ الطبػى وفقاً  الطبي 

اسػػتخداـ الكمامػ  الطبيػػ  لكػؿ مػػف الصػحي  المترتبػػ  عمػى اآلثػػار ال تونػد فػػروؽ بػيف 
المتوسػػػطات واإلوحرافػػػات المعياريػػػ  ومعامػػػؿ النػػػودة  وتتضػػػح والبشػػػرة.األوػػػؼ الفػػػـ و 

 لتحقيػػؽ نواوػػب التقيػػيـ ككػػؿ لألثػػار الصػػحي  المترتبػػ  عمػػى اسػػتخداـ الكمامػػ  الطبيػػ 
 التالى:( 14رقـ)بندوؿ 
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أف  يفالسابق" (13(،)12)والندوليف" ،(14) ندوؿ رقـخالؿ مف يتضح 
 الكمام  الطبي  عمىالصحي  المترتب  عمى استخداـ اآلثار بوالخاص  الرابعالمحور 
)تهيج وحك ، بثور وحبوب، أكزيما وتقشير البشرة( حققت أفضؿ وحدوث  البشرة

حقؽ أعمى العامميف بالمناؿ الطبى حيث وفقًا ألراء  مالءم  وأقؿ تأثيرًا عمى البشرة
 والخاص فى المستوى الثاوى المحور الثاوى ثـ ناء، (74.29معامؿ نودة )

)شعور بضغط و عمى استخداـ الكمام  الطبي  عمى الرأس الصحي  المترتب اآلثار ب
وحدوث)رؤي  ضبابي  مع استخداـ الوظارة  وألـ / صداع / التهابات بكتيري (، والعيف

 68.87، 70.97بمعامؿ نودة / نفاؼ العيف/ التهابات )بكتيري ، الممتحم (، 
الصحي  المترتب  عمى استخداـ اآلثار الخاص ب األوؿالمحور إال أف عمى التوالى، 

وحدوث )ضيؽ فى التوفس/ تهيج وحك  / بثور  والفـاألوؼ الكمام  الطبي  عمى 
تأثرًا وأقؿ تقييـ وتين  زيادة الػػ )شعور  أكثر األذفوالمحور الثالث ناءت  وحبوب(،

وتبيف ونود تقارب فى معامالت النودة بضغط وألـ / تهيج وحك / بثور وحبوب(. 
 الصحي  المترتب  عمى الكمام  الطبي اآلثار واوخفاض الوسب  بونه عاـ وتين  تقييـ 

، وهذا يدؿ عمى عدـ اإلستبيافلمحاور  العامميف بالمناؿ الطبىلتقديرات  وفقاً 
وهذا يدؿ عمى اوخفاض الشعور بالرضا المواسب بشكؿ عاـ عف الكمام  الطبي ، 

الجودة لتحقيق جوانب ( المتوسطات واإلنحرافات المعيارية ومعامل 14جدول رقم)
 التقييم ككل لألثار الصحية المترتبة عمى استخدام الكمامة الطبية

الصحية المترتبة عمى اآلثار 
 المتوسط الكمامة الطبية استخدام

اإلنحراف 
 المعيارى

معامل 
 الترتيب الجودة

 4 67.77 1.78 26.45 والفماألنف  المحور األول:
 3 68.87 1.59 27.52 العين المحور الثانى:
 5 69.10 1.91 26.12 األذن المحور الثالث:
 1 74.29 2.07 27.89 البشرة المحور الرابع:

 2 70.97 2.05 27.68 الرأس المحور الخامس:
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الصحي  المترتب  عمى اآلثار بشكؿ عاـ عف  العامميف بالمناؿ الطبىمستوى رضاء 
 األذف هى تأثرأ األعضاءعمى أف أكثر أيضًا ، كما يدؿ استخداـ الكمام  الطبي 

األوؼ ثـ تأثر  ،األذفعمى  األستيؾوالتػأثير الضاغط واأللـ الواتج مف شدة ضغط 
ضيؽ التوفس، ثـ تأثر العيف تأثر كبير وزيادة التأثر بارتداء الوظارة وحدوث ب والفـ

رؤي  ضبابي  وزيادة نفاؼ العيف وحدوث التهابات بكتيري  لمممتحم  وتين  خروج 
مما كاف له أثر عمى زيادة التأثر  ،عمى مرورًا عمى العيفهواء الزفير مف الكمام  أل

وعدـ الرضا بالشكؿ المواسب عف تمؾ المشكالت الصحي  الواتن  مف استخداـ 
 ,MacIntyre CRواتفقت تمؾ الوتائج مع ما توصمت الي  دراس  )الكمام  الطبي ، 

Seale H,et al, 2015( ،)Sungmee Park, Sundaresan 
Jayaraman ,2020( ،)Ririh Yudhastuti ,2020) ،( أميرة

عمي أف ارتداء الكمام  الطبي  الغير  (2005حورية عبد اهلل، ، )(2009محمد،
والمشكالت الصحي  اآلثار يزيد مف ’موسون  ذات االستخداـ الواحد لفترات طويم  

 عزة عبدالعميم توصمت إليهما  مع اختمفتإال أوها المترتب  عمى ارتدائها. 
داء المصووع  مف القماش حققت مستوى عالى مف األبأف الكمام  ( 2020)

توجد فروق : "أنه الذي ينص عمي الثانىومما سبق يمكن قبول الفرض والرضا، 
ذات داللة إحصائية بين أراء المستهمكين العاممين فى المجال الطبى )عينة 

 ".ذات االستخدام الواحد الناتجة عن استخدام الكمامة الطبية البحث( فى المشاكل

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء المستهمكين من كبار : الثالثالفرض 
المترتبة عمى  السن )عينة البحث( فى العوامل التى تؤثر عمى حجم المشاكل

 . استخدام الكمامة الطبية
التقييـ  مؤشراتولمتحقؽ مف هذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسطات 

وفقًا ألراء  ذات االستخداـ الواحد استخداـ الكمام  الطبي الواتن  عف  ككؿ المشاكؿ
 ( التالى يوضح ذلؾ:15)عيو  البحث( والندوؿ رقـ )كبار السف  المستهمكيف
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لمعوامل المؤثرة عمى حجم التقييم ككل  مؤشرات( تحميل التباين لمتوسطات 15جدول رقم )
 المستهمكين أراء وفقًا  المترتبة عمى استخدام الكمامة المشاكل

 (230=))عينة البحث(كبار السن 
الصحية اآلثار 

 المترتبة عمى استخدام 
 الكمامة الطبية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة )ف( الحرية

 4 1192.684 4770.730 بين المجموعات
22.312 0.001 

 226 53.453 12027.061 داخل المجموعات
   230  16797.791 المجموع

( وهػػى قيمػػػ  22.312ؼ( كاوػػػت ))أف قيمػػ   (15)يتضػػح مػػف النػػػدوؿ رقػػـ 
كبػػار بػػيف أراء ممػػا يػػدؿ عمػػى ونػػود فػػروؽ  ،(0.001عوػػد مسػػتوى ) إحصػػائيًا دالػػ  
تبعػػػًا  المترتبػػ  عمػػػى اسػػتخداـ الكمامػػػ  لمعوامػػػؿ المػػؤثرة عمػػػى حنػػـ المشػػػاكؿالسػػف 

لممشػػاكؿ التػػى تحػػدث )لػػػػألوؼ والفػػـ، لػػػػمعيف، لػػألذف، التقيػػيـ ككػػؿ  مؤشػػراتلتحقيػػؽ 
لممقاروػػات المتعػػددة  LSDولمعرفػػ  اتنػػاه الداللػػ  تػػـ تطبيػػؽ اختبػػار لمبشػػرة، لمػػرأس(. 

 ( يوضح ذلؾ:16والندوؿ )
لممقارنات المتعددة بين العدد والنسبة المئوية إلستجابات كبار السن ( 16الجدول رقم )

 الطبيةالمترتبة عمى استخدام الكمامة  المشاكللمعوامل المؤثرة عمى حجم 
 مستوى التقييم المؤشر م

 مواصفات الكمامة 1

طبقة واحدة 
 بدون دعامة

متعددة الطبقات 
 بدون دعامة

 متعددة الطبقات 
 ذو دعامة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
155 67.4 55 23.9 20 8.7 

2 
 فترة ارتداء 
 الكمامة 

 / اليومساعة

 8>  4 ≤ ساعات 4> 
 ساعات

 ساعات 8 ≤

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
115 50.0 71 30.9 44 19.1 
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 عوامؿ تؤثر عمى حنـ المشاكؿ ونودالسابؽ ( 16) يتضح مف الندوؿ رقـ 
% مف المستهمكيف كبار 67.4حيث أنمع وسب  ، مى استخداـ الكمام عالمترتب  

ذو طبق  واحدة بدوف دعام ،  اتالسف أف حنـ المشكالت يزيد وتين  توافر كمام
% أكدوا عمى استخداـ كمام  متعددة الطبقات بدوف دعام ، 23.9وسب   كما أف

 .% الستخداـ كمام  متعددة الطبقات ذو دعام 8.7و
   عمى حنـ ساعات/ اليوـ  (8 ≤، 8>  4 ≤، 4)> أثرت فترة ارتداء الكمام

يرتدوف راء األ% مف 50.0وسب  ها، حيث ناءت المترتب  عمى استخدام المشاكؿ
 ووسب  ،/ اليوـساعات 8>  4 ≤يرتدووها % 30.9و، / اليـوساعات 4>  الكمام 
،ساعات 8 ≤يرتدووها %  19.1 المشكالت حنـ ويدؿ ذلؾ عمى زيادة  /اليـو

وخاص  الغير مطابق   فى اليوـ لمكمام اإلتداء السمبي  بزيادة عدد ساعات اآلثار و 
لممواصفات القياسي  )بطبق  واحدة، بدوف دعام (، واتفقت تمؾ الوتائج مع ما 

 ,Barasheed O)،(C. Akduman, E. P, 2018دراس )توصمت اليها 

 مقاس الوجه 3
 ضخم  رفيع متوسط

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
143 62.2 68 29.5 19 8.3 

 جودة الكمامة 4
 جيد متوسط منخفض

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
59 25.6 79 34.4 92 40 

طريقة استخدام  5
 الكمامة

تثبت بمشبك  األذنتثبت خمف 
 خمف الرقبة

تثبت بمشبك خمف 
 الرأس من أعمى

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
147 63.9 14 6.1 69 30 

الرضا عن  6
 استخدام الكمامة

 جيد متوسط منخفض
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
98 41.5 61 27.6 71 30.9 
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Alfelali M, et al, 2016)، (O’Dowd, K.; Nair, K.M.; et al, 
S.C. 2020) 

  مقاس الونه المتوسط )المثالى/ كبار السف أف لمستهمكيف مف ا آراءأكدت
، %62.2 بوسب  الطبيعى( يحقؽ رضاء ويقمؿ مف حنـ مشكالت الكمام  الطبي 

 ،% لمونه الضخـ8.3وسب  و % لمونه المتوسط، 29.5بوسب   اآلراءبيوما ناءت 
عمى أف نودة الكمام  العالي  تقمؿ مف حنـ المشكالت بوسب   اآلراء أنمعتكما 
% عمى زيادة المشكالت وتين  طريق  استخداـ 63.3أكدت وسب ، كما 40%

حنـ  زيادة أنمعت عمى %30، أما وسب األذفخمؼ  األستيؾالكمام  وتثبيت 
% 41.5أنمعت وسب  ، و بمشبؾ خمؼ الرأسالكمام   تثبيتالمترتب  عمى اآلثار 

اآلثار اوخفاض مستوى الرضا والقبوؿ الستخداـ الكمام  يزيد مف حنـ عمى أف 
دالل  عمى تأثر وزيادة حنـ وقد يرنع ارتفاع الوسب السابق   المترتب  عمى ذلؾ.

المشكالت الوانم  عف عدـ ارتداء كمامات بمواصفات قياسي ، وزيادة عدد سعات 
، اإلتداء  عدـ مواسب  مقاس الكمام  مع الونه )الرفيع أو إلي  باإلضاف  فى اليـو

ساليب تثبيت غير مريح  تزيد مف حنـ االالـ أـ استخداإلي  باإلضاف  الضخـ(، 
والونه، كما أف العامؿ الوفسى ومدى الرضاء والقبوؿ والسالـ  األذف والضغط عمى

 ,Yeen, H , Ningالكمام ، وهو ما أكدت عميه دراس   إلرتداء الوفسى 
Z.2020))، Tufan, 1,2009))، (2020،كمال إبراهيم، محمد آمال)( ،أميرة 

همي  تقديـ أل (2020 ،صالح منيرة ،العزيز عبد شذا، )(2016الرحمن عبد
سر لتومي  الوعى لموانه  التغيرات التى طرأت ولألالدعـ الوفسى لمصابى كورووا 

عمى المنتمع وأصبحت عبىء وفسى كبير يعاوى موه نميع الفئات وخاص  كبار 
ندوؿ رقـ و  الفيروس.وسوء الحال  الوفسي  والتى تعد مؤشر خطير لموانه  السف 

الكمام   الواتن  عف استخداـ ( تحميؿ التبايف بيف مؤشرات التقييـ لممشاكؿ17)
 كما يمى: (230الطبي  وفقًا ألراء المستهمكيف كبار السف )عيو  البحث( ف= )
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 الناتجة عن استخدام التقييم لممشاكل مؤشرات( تحميل التباين بين 17جدول رقم )

 (230ن= )المستهمكين كبار السن )عينة البحث( وفقًا ألراء  الكمامة الطبية

متوسط  مجموع المربعات مواصفات الكمامة
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة )ف( الحرية

 2 1497.768 7488.844 بين المجموعات
 40722.048 داخل المجموعات 0.001 8.238

181.794 227 
 48210.891 المجموع

 فترة ارتداء 
 مجموع المربعات الكمامة / اليوم

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة )ف( الحرية

 2 2481.451 7444.351 بين المجموعات
 40766.538 داخل المجموعات 0.001 13.758

180.382 227 
 48210.890 المجموع

متوسط  مجموع المربعات مقاس الوجه
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة )ف( الحرية

 2 1337.132 4011.401 بين المجموعات
 44199.490 داخل المجموعات 0.001 6.838

195.572 
227 

 229 48210.890 المجموع

 متوسط المربعات مجموع المربعات جودة الكمامة
درجات 
 الداللة قيمة )ف( الحرية

 2 770.642 2311.927 بين المجموعات
المجموعاتداخل  0.001 12.024  14485.873 

64.096 227 
 16797.801 المجموع

طريقة استخدام 
درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات الكمامة

 الداللة قيمة )ف( الحرية

 2 1192.684 4770.741 بين المجموعات
 12027.061 داخل المجموعات 0.001 22.314

53.453 227 
 16797.801 المجموع
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  ونود تبايف داؿ السابقيف " (16)(،15)والندوليف "(، 17)مف ندوؿ رقـيتضح
المترتب  عمى استخداـ  فى التقييـ لمعوامؿ المؤثرة عمى حنـ المشاكؿإحصائيًا 
ونود فروؽ دال  و  ،المستهمكيف كبار السف )عيو  البحث(وفقًا ألراء  الكمام 

العوامؿ المؤثرة عمى تقييـ ل كبار السفبيف متوسطات درنات إستنابات  إحصائيًا 
 ،0.01والمالءم  عود مستوي دالل   المترتب  عمى استخداـ الكمام  حنـ المشاكؿ

(، 6.838(، )6.838(، )13.758(، )8.238قيم  )ؼ( بمغت ) فوند أف
لكؿ مؤشر تبعًا  0.001قيـ دال  عود مستوى دالل   وهى ،( عمى التوالى22.314)
بق  واحدة بدوف دعام / متعددة الطبقات بدوف مواصفات الكمام  مف حيث )طل

دعام / متعددة الطبقات بدوف دعام (، والمؤشر الثاوى يصؼ فترة ارتداء الكمام  / 
ساعات(، والمؤشر الثالث  8 ≤ساعات/  8>  4 ≤ساعات/  4اليوـ مف حيث )> 

يصؼ مقاس الونه مف حيث )متوسط / رفيع / نيد(، والمؤشر الرابع يصؼ نودة 
الكمام  مف حيث )موخفض/ متوسط/ نيد(، والمؤشر الخامس يصؼ طريق  

/ تثبت بمشبؾ خمؼ الرقب  / تثبت  األذف استخداـ الكمام  مف حيث )تثبت خمؼ
شر السادس يصؼ الرضا عف استخداـ بمشبؾ خمؼ الرأس مف أعمى(، والمؤ 

عمى ونود إختالفات دال  ودؿ ذلؾ الكمام  مف حيث )موخفض/ متوسط/ نيد( 
المترتب   لمعوامؿ المؤثرة عمى حنـ المشاكؿتقييمهـ فى كبار السف بيف  إحصائيًا 

  .عمى استخداـ الكمام 
  ًبيف متوسطات درنات إستنابات كبار إحصائيًا دال  ذات ونود فروؽ  اتضح أيضا

السف لتقييـ أداء الكمام  الطبي  ذات االستخداـ الواحد مف حيث مدى المالءم  عود 
فوند أف عدد طبقات الكمام  حققت أفضؿ مالءم  بالوسب   ،0.01مستوي دالل  

كبار السف، يميه نودة خام  وفقًا ألراء  لتقييـ أداء الكمام  الطبي  بشكؿ مواسب
ا مواسب  الكمام ، وأخيرً  أستيؾمالءم  يميه كمام ، ثـ نودة دعام  الكمام ، ثـ ال

بيف مواسب  مقاس  0.05مقاس الكمام  لمونه، كما توند فروؽ عود مستوي دالل  
الكمام  لصالح مقاس الكمام  لمونه، كما توند  أستيؾالكمام  لمونه ومالءم  

ات الكمام  ػػدد طبقػػبيف ع 0.05عود مستوي دالل  ذات دال  احصائي  فروؽ 
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واتفقت تمؾ الوتائج مع ما  الكمام  لصالح عدد طبقات الكمام . أستيؾومالءم  
 Barasheed) ،(C. Akduman, E. P, 2018دراس  كؿ مف)ه ليتوصمت ا

O, Alfelali M, et al ,2016)(،،2011 أحمد رمزي)( ، ،هبة خميس
داء يتـ تقييـ اآل حتىمعايير قياسي  فى الكمام  الطبي   توافربأهمي   (2007

وكذلؾ اتفقت الوتائج  ،مافاآلقاي  و و الحماي  اليد مستوى الرضا عوها وتحقيؽ دوتح
عبير )، (2019محمود، وآخرون، أحمد عطية، )محمد مع ما توصمت اليه دراس 

 ،تصميمي ، الوظيفي  )ال رنووومي عتبارات االوضع بعض اإلو ( 5102، نجيب السعيد
، والعمؿ عمى توفير أساليب هتحسيف وتطوير مواصفاتالموتج و لتصميـ ( صحي ال

 فى لمستخدميه، والتأكيد عمى ضرورة مراعاة اإلعتبارات االرنووومي الراح  واألماف 
ومما سبق يمكن قبول  األفراد والفئات الخاص . احتيانات ليالئـ الموتج تصميـ

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء : " أنه ي ينص عميالفرض الثالث الذ
المستهمكين من كبار السن )عينة البحث( فى العوامل التى تؤثر عمى حجم 

 ".المترتبة عمى استخدام الكمامة الطبية المشاكل

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء المتخصصين فى مجال : الرابعالفرض 
تصميم الكمامة الطبية ذات  ارجنوميةالتصميم والمالبس والنسيج فى تقييم 

 . االستخدام الواحد
ولمتحقؽ مف هذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسطات محاور التقييـ 

وفقًا ألراء  تصميـ الكمام  الطبي  ذات االستخداـ الواحد ارنوومي لتقييـ ككؿ 
( التالى 18والندوؿ رقـ )المتخصصيف فى مناؿ التصميـ والمالبس والوسيج 

 يوضح ذلؾ:
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تصميم الكمامة  ارجنوميةلتقييم ( تحميل التباين لمتوسطات محاور التقييم ككل 18جدول رقم )
 مجال التصميم والمالبس والنسيجالمتخصصين فى وفقًا ألراء  الطبية
تقييم أداء الكمامة 

 الطبية
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة )ف( الحرية

 34.354 3 57.211 629.317 بين المجموعات
 

.000 
 684 1.667 479.622 داخل المجموعات 

   687  1108.939 المجموع

( وهى 34.353ؼ( كاوت ))أف قيم   السابؽ (18)يتضح مف الندوؿ رقـ 
محاور (، مما يدؿ عمى ونود فروؽ بيف 0.001عود مستوى ) إحصائيًا قيم  دال  

المتخصصيف فى مناؿ وفقًا ألراء  تصميـ الكمام  الطبي  رنوومي ككؿ التقييـ ال
أرنوومي  التصميـ لتحقيؽ نواوب التقييـ ككؿ )التصميـ والمالبس والوسيج وذلؾ 

لمكمام  الطبي ، أرنوومي  التصميـ الصحى لمكمام  الطبي ، أرنوومي  النسمى 
وبهذا يتحقؽ الفرض الرابع، كما تـ . التصميـ البيئى لمكمام ، مالءم  الكمام (

حساب المتوسطات واإلوحرافات المعياري  ومعامؿ نودة التصميمات المقترح ، 
 كما يمى: يوضح ذلؾالتالى ( 19وندوؿ )
تصميم الكمامة  رجنوميةال توسطات واإلنحرافات المعيارية ومعامل الجودة ( الم19جدول )

المتخصصينوفقًا ألراء  في تحقيق جوانب التقييم )ككل( الطبية  

اإلنحراف  المتوسط المحور
 المعياري

معامل 
 الجودة

ترتيب 
 المحاور

 4 77.68 1.21 25.68 أرجنومية التصميم الجسمى لمكمامة
 3 78.43 1.26 25.89 الصحى لمكمامةأرجنومية التصميم 

 1 79.38 1.18 26.24 أرجنومية التصميم البيئى لمكمامة
 2 79.51 1.41 26.21 مالءمة الكمامة

  ( أف أفضؿ المحاور هو أرنوومي  التصميـ البيئى 19) رقـ ندوؿ تبيف مف خالؿ
(، بيوما حصؿ المحور الرابع 79.38لمكمام  حيث حصؿ عمى معامؿ نودة )

(، ثـ حصؿ المحور الثاوى والخاص 79.51عمى معامؿ نودة ) مالءم  الكمام 
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معامؿ نودة (، 78.43رنوومي  التصميـ الصحى لمكمام  عمى معامؿ نودة )اب
وهو أقؿ ، أرنوومي  التصميـ النسمى لمكمام والخاص بممحور األوؿ ( ل77.38)

مى ونود فروؽ ذات المحاور مف حيث تحقيؽ نواوب التقييـ )ككؿ(، وهذا يدؿ ع
 رنوومي فى أراء المتخصصيف لتحقيؽ نواوب التقييـ )ككؿ( الدالل  إحصائي  

 Lizhuoمع دراس ذلؾ تفؽ وا، الرابع، وبذلؾ يتحقؽ الفرض تصميـ الكمام  الطبي 
Wang, Dongsheng Chen, etal, 2011( ،)Marlene Ferreira, 

Ana Luísa, etal,2019 ،) مف المخاطر لتصبح بيئ الوقاي  والحماي  في 
 الراح  واالستخداـ واآلماف واألداء وأدائي  فى تحقيؽ فعالي  وأكثرآموه  العمؿ

 هكدتأوهو ما  ،البيئ و  العمؿ عف العاـ الرضا ويوعكس ذلؾ عمى مستوى
 أبو النبى عبد(، )Marlene Ferreira, Ana Luísa, etal ,2019دراس )
 دراس  واتفقت معه أيضاً  ،(2020،مصطفي شيماء ،محمد سيد(، )2011،المجد

 . (2005حورية عبد اهلل، ، )(2009أميرة محمد،)
  وتقارب معامالت النودة و  وفقاً تصميـ الكمام   ارنوومي خفاضها لمحاور تقييـ ا 

ويؤكد  ،تصميـ الكمام  ارنوومي متوسط عف  اءواتضح ونود رضالمحكميف،  ألراء
اهتماـ ، و األداءقواعد أرنوومي  لتصميـ كمام  عالي   ذلؾ الحان  الممح  لوضع

المتخصصيف في المقاـ األوؿ بضرورة تحقيؽ أرنوومي  التصميـ البيئى لمكمام ، ثـ 
وأخيرًا مراعاة أرنوومي   ،يميه أرنوومي  التصميـ الصحى لمكمام  ،مالءم  الكمام 

ما ما ناء  مع واتفؽ ذلؾالتصميـ النسمى لمكمام ، وبذلؾ يتحقؽ الفرض الرابع، 
رشادات الخاص  بموانه كورووا، حيث تواشد الفرد أف يرتدى صدارات واإلفى اإل

)منظمة  وتتاح بسعر مواسب  أموه ومريح فمقاس ونهه وتكو  الكمام  المواسب  مع
. وناءت وتائج ((Ririh Yudhastuti ,2020  (،2020الصحة العالمية، 

 ,Yeen, H , Ning، (O’Dowd, K.; Nairet al. 2020)دراس 
Z ,2020) )مف العديد يوانهوفالذيف  المسويف مف %67وسب   أفعمى  لتؤكد 

أف المقاس الموحد المتاح غير  الصحي  مع استخداـ الكمام  الطبي ، حيث المشاكؿ
وتين  التغيرات النسمي  التى تحدث فى  إحتياناتهـ، يمبى مواسب لمقاس الونه وال
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إلصاب  بالفيروس لخطر ايعرضهـ  مما وعدـ قبولهـ إلرتدائها؛ العمري تمؾ المرحم  
هبة خميس، ، )(2011 أحمد رمزي،دراس )ليه إاتفؽ ذلؾ مع ما توصمت و ، والوفاة

محمود،  أحمد عطية، )محمد دراس  أكدتهوكذلؾ اتفقت الوتائج مع ما  ،(2007
 ليالئـ الموتج تصميـ فى ضرورة مراعاة اإلعتبارات االرنووومي ب (2019وآخرون،
الذي  الرابعومما سبق يمكن قبول الفرض األفراد والفئات الخاص .  احتيانات

: "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء المتخصصين فى أنه ينص عمي
تصميم الكمامة الطبية ذات  ارجنوميةمجال التصميم والمالبس والنسيج فى تقييم 

 االستخدام الواحد ".
لمدراسة الحالية أراء األطباء يمكن و النتائج السابقة كل من في ضوء و 

الخامات  ،الكمامة الطبية ذات االستخدام الواحدكل من )مواصفات  وضع
وذلك من ، (EN 14683وفقًا لممواصفة القياسية ) وذلك ها(المستخدمة إلنتاج

 (4) رقم : (1)رقم  واألشكال من، ("ب"20ورقم ) "أ"،(20رقم ) الجدولينخالل 
األداء لتصميم كمامة طبية تحقق مستوى  ارجنوميةقواعد تمهيدًا لوضع  يةالتال

  .المطموب
 مواصفات الكمامة الطبية ذات االستخدام الواحد  ("أ"20)جدول رقم  

 الدراسة( إعداد" )EN 14683وفقًا لممواصفة القياسية "

 المسطحة األذن حمقاتكمامة طبية غير منسوجة ذات االستخدام الواحد ذو  النمط
 ( جرام القماش غير المنسوج25-20)  الوزن/جم

 سم (9.5× 17.5) حجم الكمامة

شكل الخامة 
  ومواصفاتها

قماش غير منسوج 
"طبقة خارجية 

 وداخمية"

قماش غير منسوج 
Meltblown  طبقة"

 وسطى لمترشيح"

دعامة 
 "NC"األنف 

أستيك 
 )حمقات(

 ""ES األذن
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وزن/جم 
فمتر الخامة   Meltblown غير المنسوجة األقمشةجرام من  25  

الماكينات 
  المستخدمة

ماكينة صنع الكمامة الطبية ذات االستخدام 
( طبقات، انتاج أوتوماتيكى متكامل 3الواحد )
 TM120كمامة/دقيقة( ماركة  110لمكمامة )

AUW60Machine 

آلة تشكيل 
 األذنحمقة 

آلة تعبئة 
أوتوماتيكى 

 لمكمامة

الوظيفة / 
 االستخدام

)المستشفيات، المؤسسات الطبية، العزل المنزلى، األماكن المزدحمة، التعمم 
المكثف واألنشطة لألطفال، أطفال المدارس، األعمال المنزلية، المنشأت 

 الصناعية( لتصفية الغبار وحبوب المقاح والبكتيريا

نظام الكشف 
 CCDالبصري

، قضيب األنف؛ موضع لحام األذنالتحقق من جودة )حجم جسم الكمامة، حمقة 
قميل لت(، األذنالمضمن وكسر حمقة األنف شريط  ؛وشريط األنف األذن حمقة

 معدل خطأ الكمامة أثناء مراحل تصميم 

اختبارات 
التحقق من 
جودة أقمشة 
Meltblown 

 لمكمامة

 )الجسيمات ألداء ترشيح المنسوجات الدقيقة(تصفية / ترشيح  -
 كفاءة )كفاءة الترشيح البكتيري، ترشيح الجسيمات( -
ترشيح الجسيمات، واختالف الضغط في الكمامات الطبية(، و مقاومة )كفاءة  -

 GB / T 38413 2019، YY 0469-2011تبعًا لممواصفة القياسية 
الميكروبيولوجي، المقاومة اختبارات )المظهرية، الجودة الجوهري، المؤشر  -

الكيميائية، كفاءة ترشيح، أداء العزل، المسامية العالية، التهوية الجيدة، 
مقاومة التنفس، مقاومة اختراق الدم االصطناعي، شد المواد، القابمية 
لالشتعال، كفاءة ترشيح الجسيمات، كفاءة الترشيح البكتيري، مقاومة 

الهواء(، وذلك طبقًا لممواصفات التهوية، فرق الضغط، مقاومة تدفق 
، EN149 ،EN14683 ،ASTM F2100 ،GB2626القياسية )

GB19083 ،ISO 22609 ،ASTM F1862.) 
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أجهزة 
اختبارات 

التحقق من 
 القماشجودة 

 

معايير أداء 
 الكمامة 

 الجسيمات المشعة)حماية من ،EN1149ستاتيكيةخصائص مقاومة اإل
EN1073 ،البكتيريا المعديةEN14126، انتشار المهبEN11612) 

الحماية من الفيروسات والبكتيريا والمموثات  ،الوقاية، الرطوبة وتنفس، مريح المميزات
 الماء، الكحول، الزيت، منع دخول الغبار. نفاذاألخرى، مقاومة 

مشكالت ال
 ميكانيكية ال

تساق في حمقات وقصيرة، عدم اإل طويمة  األذن حجم الكمامة غير مستقر، أربطة
، مقاومة التنفس تختمف هاانحرافو  األذن لحمقات، موضع لحام غير دقيق األذن

 كفاءة الترشيح لنفس الكمامة، قطع الكمامة. تغير في نفس الكمامة، 
 

 

مواصفات الخامات المستخدمة إلنتاج الكمامة الطبية ذات االستخدام  ("ب"20)جدول رقم 
 ( )إعداد الدراسة(EN 14683الواحد وفقًا لممواصفة القياسية )

 دعامة األنف الدائرية األذن حمقات مواصفات

الزنك بفوالذ مطمي  + PVC / PE سبانديكس / نايمون الخامة
 مجمفنة / أسالك

 ممى قطر55ممى عرض* 175 جم/ ك م 350مم سمك،  3 المقاس
 وزن
 /جمخامة

 جم25 م 465كجم= 1

 أبيض أبيض المون

 الخواص

، ممحومة أوتوماتيكى نعومةمرونة، 
بالموجات فوق الصوتية، الجزء الخارجي 

اعم ومرتب، وال توجد األستيك نمن 
نتوءات، وال بقع، وال تمف، سمك موحد، 
سطح أممس، ال يوجد تجاعيد واضحة، ال 
ثقوب أو شقوق أو جروح، ال رائحة 

 الكمامة مالءمة لموجه و مزعجة،

يجب أن يكون الجزء الخارجي من 
ناعًما ومرتًبا، وال توجد األنف سمك 

نتوءات، وال بقع، وال تمف، يجب 
أال يكون لنوع المب الحديدي أي 

 تسرب باستثناء األطراف
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 االستخدام
مكمامة ل تحقق المالءمةاألنف  دعامة

األنف، وذلك لتقميل  لجسرجيد الام حكلإل
 التسرب من جانبي األنف

PVC / PE +  الفوالذ المطمي
 بالزنك / األسالك المجمفنة

اختبارات 
 الجودة

 هيدا، الفورمالدPH، األذناستطالة حمقة 
لدونة، مقاومة الطي، معيار 

 النظافة

المتطمبات 
 التكنولوجية

غير سامة، غير سرطانية، ال تهيج  -
عديم الرائحة، ال ضرر عمى  الجمد،

 مرتديها أثناء االستخدام.
 األذن الداخمية ألشرطة متطمبات الجودة -

: 1المرنة لألقنعة: نسبة االستطالة 
وما دون، معدل الشد المرن٪  2.5

N75، الفورمالديهايد  محتوى
-pPH4.0مجم / كجم(، قيمة20）

 ، ليس له رائحة7.5

غير سامة، غير سرطانية، ال  -
الجمد، عديم الرائحة، ال تهيج 

ضرر عمى مرتديها أثناء 
 االستخدام.

متطمبات الجودة الداخمية  -
مقاومة الكسر، :لدعامة األنف

ومقاومة لمطى، لدنة )طبقأ 
  لإلختبارات القياسية(

 مشكالت ال

لمكمامة،  األذن ممتوية، عدم تنظيم حمقات
وهى )لحام  األذن مشاكل المحام ألربطة

مختمفة،  األذن وطول حمقةليست ثابتة، 
 وغيرها(. األذن وآلة بطاقة تغذية حمقة

طولها غير مناسب، ، غير منتظمة
عدم اتزانها فى الموضع المحدد، 
مرونة زائدة فتنزلق بسهولة، 

 ضاغطة، مؤلمة لمجرى األنف
 

")إعداد M 5عناصر جودة الكمامة الطبية ذات االستخدام الواحد بطريقة "
 :الدراسة(

   يمكف مف والتى رئيسي  ( عوامؿ 5)عدد تشمؿ عواصر نودة الكمام  الطبي
خاللها التحقؽ مف مستوى نودة الكمام  الطبي  ومدى مطابقتها لممواصفات 

 ، الطريق "Machine"، الماكيوات"Man")األيدى العامم  وهى تشمؿالقياسي  
"Method"،  الخامات المستخدم "Matrials" ، المحيط البيئ  والظروؼ 
"Medium/Measurement")،  عوامؿ يمكف مف  5  يوضح ( التالى4الشكؿ )و
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وضع قواعد أرونوومي  لكؿ موهـ حتى يمكف تصميـ كمام  طبي  تحقؽ  خاللها
  ."راح  واستخداـ وحماي  وآماف"داء المطموب اآل

 

الواحد (عناصر جودة الكمامة الطبية ذات االستخدام 4شكل رقم )
 )إعدادالدراسة("5Mبطريقة"

رقـ السابقيف الندوليف خالؿ  ومف، أراء األطباءو في ضوء الوتائج السابق  و 
 ارنوومي يمكف وضع قواعد ( السابؽ، 4)رقـ الشكؿو ("ب"، 20("أ"، ورقـ )20)

مف ويتضح ذلؾ  ،الحماي  والوقاي  واآلماف خواصلتصميـ كمام  طبي  تحقؽ 
 :التالي ( 26) : (21)أرقاـ ( والنداوؿ 6)رقـ، (5)رقـ الشكميفخالؿ 

 

  ن، اواألم الحماية) المقترحة لجودة الكمامة الطبيةالعامة  رجنوميةالقواعد اال
ذلؾ تضح يو "إعداد الدراسة" الراحة، المتطمبات األخرى، المعايير المرجعية( 

 ( التالى:5)رقـ مف خالؿ الشكؿ 
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 جودة الكمامة الطبيةل المقترحةالعامة  رجنوميةاال  لقواعدا( 5) شكل رقم

 "الدراسة إعدادواألمن، الراحة، المتطمبات األخرى، المعايير المرجعية(" الحماية)



 

1079 

2021 ينايرـ  والثالثون الثانيـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  لمعايير)الراحة فى  المقترحة لجودة الكمامة الطبية رجنوميةالقواعد اال
 التالى:( 6االستخدام، السالمة واألمن( وتتضح من خالل الشكل )

 

 لمعايير جودة الكمامة الطبيةل المقترحة رجنوميةاال  لقواعدا (6رقم ) شكل
 "الدراسة إعداد" )الراحة فى االستخدام، السالمة واألمن(

 الوقاية واألمانمعايير  تحقيقلالكمامة الطبية القياس آلداء ختبارات إ: 

تحقيؽ لقياس أدائها فى الكمام  الطبي  التى تتـ عمى ختبارات تتعدد اإل
( التالى 7والشكؿ رقـ )طبقًا لممواصفات القياسي  العالمي   الوقاي  واألمافمعايير 

 يوضح ذلؾ:
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 إختبارات القياس آلداء الكمامة الطبية لتحقيق (7رقم ) شكل
 "إعداد الدراسة" معايير الوقاية واألمان
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  بالمنتج )الكمامة الطبية ذات االستخدام الواحد(:إرشادات االستخدام والعناية 
رشادات اإلستخداـ والعواي  إدليؿ خاص ب توفيرينب عمى موتنى الكمامات الطبي  ضرورة 

كدليؿ  يرفؽ مع الكمام  ويتاح بمغ  واضح  ومحددة يستخدمه المستهمؾ’ ،بالكمام  الطبي 
التعريؼ )فئ  الموتج، إسـ الشرك  المصوع ، العوواف،  الكمام  ويتضمف عمىستخداـ ال

"النودة لكؿ وحدة مساح ، المقاس، والوزف، معايير التوفيذ، تاريخ كاممً  ومواصفات الموتج 
( 2020،سيف الدين  )سارة، وهو ما أكدته دراس  اإلوتاج، ومدة الصالحي ، طرؽ االختبار..(

 للمنتج. المستخدم استراتيجياتالمعلومات والمعرفة حول  توافر ضرورةمن 
 لتصميم الكمامة الطبية ذات االستخدام الواحد: ارجنوميةقواعد 

 تدريج نموذج الكمامة الطبية ذات االستخدام الواحد:
( مقاسات موضح بها 4)لــ بتدريج الكمامةمقترح  ية( التال4رقم ) الصورةيتضح من خالل 

 ( كما يمى:)إعداد الدراسة (S، M، L،XLمقاس )ل المقاس )الطول والعرض بالسم(

 

 ( مقترح لشكل الكمامة بعد التدريج 4صورة رقم )
 )إعداد الدراسة( (S، M، L،XLمقاس)
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 لتصميم الكمامة الطبية ذات االستخدام الواحد: ارجنوميةقواعد 
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("أ": 20رقم ) من ولاالجد خالل، ومن أراء األطباءو في ضوء النتائج السابقة و 
السابقة  (4)رقم  الصورةمن خالل و  ،(7)رقم (:4)رقم  واألشكال من(، 26)رقم 

عن استخدام المترتبة الصحية اآلثار و  المشكالتتم التحميل والتوضيح ألهم 
لحل  قواعد رجنومية مقترحةها، فقد تم وضع صابة وسببيالكمامة الطبية ونوع اإل

 :كما يمىوهى تمك المشكالت 
 بتصميم الكمامة الطبية:تتعمق  ارجنومية قواعد

  الدق  فى أخذ المقاسات النسمي  الصحيح  لعمؿ كمام  طبي  مواسب  تفى
 بالمتطمبات واالحتيانات الالزم  لتحقيؽ أعمى معايير الراح  واالماف. 

 كمامات طبي  ذات االستخداـ الواحد ألكثر مف مقاس  وتاجانراء تدريج لممقاسات إل
((S, M, L , XL, 2XL  النسمي  والفئات العمري  المختمف .اإلختالفات تواسب 
 أف يكوف الناوب  عمى، هامعبالتزامف  ارةتصميـ شكؿ لمكمام  يواسب مرتدى الوظ

حكاـ العموى لمكمام  يأخذ شكؿ موحوى ليساعد عمى ضبط و  مكاف الكمام  أسفؿ ا 
 الوظارة.

  الحرؼ العموى لمكمام  بيف فراغ مساف  يعدؿ مقاس طوؿ الكمام  لمسماح بترؾ
والحفاظ عمى سالم  العيف اآلماف و  تزافلتحقيؽ وضع اإل ممى 5ومكاف الوظارة 
 ومستوى الرؤي .

  وتاجتصميـ و ( فى المكاف ستيؾكمامات مخصص  )حسب طريق  التثبيت لأل ا 
فى االستخداـ لممستهمؾ، بحيث يتطمب ذلؾ التعديؿ فى المواسب لتحقيؽ الراح  

 مقاسات كؿ مف:
  باتروف الكمام  البد مف زيادة مقاساته حتى يكوف مواسب ومتوازف ومحكـ عمى

الونه. وظرًا الستحداث طرؽ تثبيت الكمام  حسب راح  المستهمؾ )وذلؾ لـ يراعى 
ونذابها حسب ا  كمام  و لمكمام ( حيث يتـ اوحراؼ ال األساسىعود وضع التصميـ 

، طريق  التثبيت مكاف التبيث )فوؽ الرأس مف الخمؼ، أسفؿ الرأس، أسفؿ الرقب 
النيد، وعدـ تغطي  الونه حكاـ اإلوال عدـ الضبط  يترتب عميهمما  ؛(المزدون 

 .والفـ والذقف نيداً األوؼ و 
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   فوؽ مكاف التثبيت أرنوومي  وزيادة طوله حسب  األستيؾتعديؿ مكاف تركيب(
 الرأس مف الخمؼ، أسفؿ الرأس، أسفؿ الرقب (.

  أستيؾ ، دعام)اآلماف استخداـ خامات ذات نودة عالي  تحقؽ الراح  و ينب، 
  (.خام 

  التثبيت. أستيؾالـ وضغط وشد آمف  األذف مرف لحماي استخداـ واقي 
 لعمميات  الفوي  الخامات واألساليب حيث مف والسالم  األمف مواصفات مراعاة

 أستيؾدعام  و  واستخداـ الخامات واعم  ونودة التشطيبو ، واإلوهاء التشطيب
 .مواسبيف

 سـ8عف  األذف أستيؾطوؿ  يقؿ ال أف يراعى. 
 مفآ خمعإرتداء و  تسهؿو  اإلستخداـ لتسهيؿ المروو  والمطاطي  المواسب  توافر. 
 وهذا يستدعى عمؿ كمامات بمقاسات متعددة  مقاس الكماة لمونه مالءم  مراعاة 
 فى الحماي  واالماف عالي  كفاءةاتحقيؽ  خفيف  الوزف وعالي  التوفس ومرشح قوى 
 لتحقيؽ الراح  التصميـ فى المروو  مراعاة. 
 الونه والراس لحنـ والوسب القياسات راعاةم 
 لممستخدـ الحماي  ؽيحقلت أمو  خاماتو  نودة التصويع 

عود أخذ المقاسات لعمؿ  التصميـمتطمبات وضح ت ي ( التال5رقـ ) الصورة
 لمونه طبقأ لممواصف  القياسي مقاس الكمام  المواسب   كمام  مواسب ، وطريق  أخذ

 كما يمى: (AFNOR SPEC S76-001, 27 March, 2020)الفروسي  
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مقاسات دوراف ومحيط الرأس 
الخمؼ)صورة لشكؿ مف 

تشريح الرأس مف الخمؼ 
 والنوب(

دوراف مقدم  
 الذقف
315 

 ممي 295:

المساف  بيف 
العيويف )خط 
الخديف( 
 ممي 65:71

قياس الفؾ 
135 
: 
 ممي 123

طوؿ المساف  مف 
أسفؿ العيف األوؼ 

 وحتى وهاي  الذقف
 ممي 123:135

  كمامة مناسبةعند أخذ المقاسات لعمل  التصميممتطمبات ( 5صورة رقم )
 لموجه طبقأ لممواصفة القياسيةمقاس الكمامة المناسبة  طريقة أخذ

ISO/TS 169762:2015 
 مستخدم الكمامة الطبية:تتعمق بأوضاع  ارجنوميةقواعد 

  .تنوب استخداـ المقاسات األصغر أو االكبر مف مقاس الونه 
  الكمام  أو تطويمه لمروو  االستخداـ مع أكثر مف مقاس  األستيؾتنوب تقصير

 لمونه.
  تنوب استخداـ ماسؾ لتثبيت الكمام  )أسفؿ الرقب ، أو أعمى أو خمؼ الرأس(، موعًا

لترهؿ الكمام  ومطاطيتها أكبر مف المقاس الطبيعى فيخؿ مف سالمتها فى 
 االستخداـ.

  الكمام  مشدود أكثر مف الطبيعى أستيؾاال يكوف.  
 .تنوب ثوى أحرؼ الكمام  مف أعمى الونه 
  تكرار تحريؾ الكمام  أسفؿ الذقف وأعمى الفـ.تنوب 
  لمس مقدم  الكمام  بااليدى.تنوب 
  والفـ والذقف األوؼ والتغطي  الكامم  لمساح  األوؼ الدعام  عمى منرى إحكاـ

 بالكمام .
   متواصمساعات  (4عدد )استخداـ الكمام  عف ال تزيد فترات.  
  والتشطيب. اإلوتاجوذات نودة فى  طبقتيفتكوف الكمام  متعددة الطبقات أكثر مف 
    يف لما قد تسبب األذوبالطريق  الصحي  وتنوب وضعها عمى طرؼ ارتداء الكمام

 .استخداـ مقاس مواسب لمونه وتنوب األوواع الضيق و  الشعور بالضغط واأللـ
  األذفيوصح بشدة تثبيت الكمامات بأربط  مف خمؼ الرقب ، بدال مف تثبيتها عمى. 

 

https://www.elconsolto.com/medical-advice/Tag/784711/ارتداء-الكمامة#bodykeywords
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 الكمامة الطبية: نتاجإل  واألدوات المستخدمة بالخاماتقواعد تتعمق 
 كمامات طبي  ذات االستخداـ الواحد متعددة المقاس تواسب  وتاجتدريج المقاسات إل

 النسمي  والفئات العمري  المختمف . اإلختالفات 
  تصميـ شكؿ يواسب الذيف يرتدوف وظارة مع الكمام  بحيث يكوف الحرؼ العموى

 الكماة أسفؿ مكاف الوظارة.إحكاـ لمكمام  موحوى ليساعد عمى ضبط 
  تزافلتحقيؽ وضع اإل ممى 5لمكمام  ومكاف الوظارة الحرؼ العموى المساف  بيف 

 واآلماف عمى سالم  العيف والرؤي .
  خام    ، أستيؾ،دعامتحقؽ الراح  واآلماف) النودة استخداـ خامات عالي ينب

 وظيفي (.
والسميم  لمستخدمى  وفيما يمى عرض صور توضيحي  لمبعض األوضاع الخاطئ 

 (24):(6)أرقاـالصور وذلؾ مف خالؿ واحد ات االستخداـ الذالكمام  الطبي  
(.https://www.worldometers(،.comhttps://www.tandf):كالتالى 

 

 

 لطريقة تثبيت الكمامةوضح الوضح الخاطئ والوضع السميم ت (10: )(6) منصور ال
 

 

 توضح تثبيت أستيؾ الكمام  باستخداـ مشبؾ واقى ( 14(: )11الصور مف ) الصور
 األذفأسفؿ الرأس خمؼ الرقب  مرورًا فوؽ 

 

https://www.tandf.com/
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 توضح تثبيت أستيك الكمامة باستخدام مشبك واقى ( 18(: )15الصور من )
 األذنأعمى الرأس مرورًا فوق 

 
 
 

 
توضح تثبيت أستيك ( 19)ةصور 

 الكمامة باستخدام مشبك 
 واقى أسفل الرقبة

 تثبيت مزدوج ألستيك الكمامة(20)ةصور 
  األذن )فوق الرأس من الخمف مرورًا فوق
 ومن منتصف أعمى الرأس(

 

 

ع وضح الوضت (22، )(21) صورة
لطريقة استخدام النظارة مع الخاطئ 

 الكمامة الطبية

وضح الوضح ت (24، )(23) صورة
لتصغير مقاس الكمامة بعقد الخاطئ 

 األستيك
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 :مستخمص النتائج
   الطبي  ذات االستخداـ تقييـ أداء الكمام  بيف توند فروؽ ذات دالل  إحصائي

 مف كبار السف. يفالمستهمكوفقًا ألراء  الواحد
   استخداـ الكمام   عفالواتن  اآلثار و  المشاكؿبيف توند فروؽ ذات دالل  إحصائي

مف العامميف فى المناؿ  يفالمستهمكوفقًا ألراء  ذات االستخداـ الواحد الطبي 
 الطبى.

   المترتب   مشاكؿالعوامؿ التى تؤثر عمى حنـ البيف توند فروؽ ذات دالل  إحصائي
 مف كبار السف. يفالمستهمكوفقًا ألراء  استخداـ الكمام  الطبي عمى 

   الكمام  الطبي  ذات تصميـ  ارنوومي بيف توند فروؽ ذات دالل  إحصائي
 .المالبس والوسيجو  التصميـ فى مناؿ راء المتخصصيفأل االستخداـ الواحد

   استخداـ الكمام  الطبي   عفالواتن  اآلثار و  المشاكؿبيف  ارتباطي توند عالق
استخداـ المترتب  عمى  مشاكؿوبيف العوامؿ التى تؤثر عمى حنـ ال المستحدث

 يف.المستهمكوفقًا ألراء  الكمام  الطبي 
   اوخفاض إلي  باإلضاف ات اإلستبياولمحاور تبيف ونود تقارب في معامالت النودة

بشكؿ )عيو  البحث( رضائهـ اوخفاض مستوى ، مما يدؿ عمى النودةقيم  معامؿ 
 .الكمام  الطبي عاـ عف 

  تحقؽ الخواص االدائي  ذات االستخداـ الواحد مواصفات لمكمام  الطبي  أفضؿ
 أستيؾوحنـ الرأس، نودة خام   هتشمؿ )مقاس مواسب لموناآلماف والراح  و 

، نودة خام  األذفالتثبيت وووعه وسمكه وضبط مقاسه ليواسب التثبيت خمؼ 
طبقات، تصميـ  3الدعام  ومقاسها، نودة خام  الكمام  وعدد طبقاتها ال يقؿ عف 

شكؿ الكمام  مف أعمى بموحوياف تحت العيف، نودة التشطيب األلى لنميع مراحؿ 
  ها(.إوتان

 م استخداـ الكما عفالصحي  المترتب  اآلثار و المشكالت ب اً تأثر األكثر نزاء األ 
والفـ األوؼ ثـ  "،األذفحوؿ  شعور بضغط وألـ"األذف)عمى الترتيب وهى الطبي  
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"، ثـ رؤي  ضبابي  مع استخداـ الوظارة، نفاؼ العيفالعيف " ثـ "،التوفس "ضيؽ فى
 المستهمؾ.وفقًا ألراء  "(تهيج وحك "، وأخيرًا البشرة "صداعالرأس"

  العوامؿ التى تؤثر عمى حنـ المشكالت الواتن  عف استخادـ الكمام  الطبي  أهـ
/  فترة ارتداء الكمام طبق  واحدة بدوف دعام (، ) هى تشمؿ ))مواصفات الكمام 

 مف حيث الونهساعات(، والمؤشر الثالث يصؼ مقاس  4> ) اليوـ مف حيث
تثبت ) لكمام  مف حيثموخفض (، طريق  استخداـ ا)ضخـ، رفيع(، نودة الكمام  )

 المستهمؾ.وفقًا ألراء  (موخفض()(، الرضا عف استخداـ الكمام  األذفخمؼ 
  وتاجتصميـ و ل ارنوومي وضع قواعد تـ  الكمام  الطبي  ذات االستخداـ الواحد ا 

مف فيروس كورووا والوقاي  لمحماي   لتحقيؽ الخواص المطموب  األداءعالي  
 .المستند

 المستقبمية:المقترحات والبحوث 
 عود تصميـ الكمام  الطبي  ذات االستخداـ الواحد لكبار  رنوومي اتباع األسس اال

 السف.
  وتاجمراحؿ تصميـ و ل ارنوومي وضع قواعد  الكمام  الطبي  ذات االستخداـ الواحد. ا 
  الموزلى بإضاف  مقررات  واالقتصاد الووعي  التربي  بكميات الدراسي  تحديث الالوائح

  وربطه بمناالت التخصص. اإلرنوووميكس عمـ تتواوؿ
 بالمسويف المرتبط  البحوث التطبيقي  مف المزيد إنراء عمى الباحثيف حث 

حتياناتهـ الممبسي  والصحي   .الفئات الخاص  لدىاآلماف يحقؽ األمف و  بما وا 
 بما لمكمامات الطبي  التصميـ فى رنوومي اال لممعايير المصمميف والموتنيف تطبيؽ 

 .تحقيؽ الوقاي  مف خطر اإلصاب  بالفيروسات ويمكوهـ مف والحماي  األمف يوفر
 وتاجلتصميـ و  القياسي  تطبيؽ المعايير  متعددة المقاسات تمبى الكمامات الطبي  ا 

لكبار السف وأصحاب األمراض اآلماف وتحقؽ معايير  األساسي  اإلحتيانات
 .المزمو 
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 وتاجو  تصميـ عمى القائميف حث متعددة  الكمامات الطبي  بعمؿ الكمامات الطبي  ا 
الفئات الخاص  مف كبار السف وأصحاب األمراض  المقاسات تواسب إحتيانات

 المزمو .
 المراجع العربية واالجنبية:

 مناؿ في األطفاؿ لعب تصميـ (: إرنوووميكس2015ندا ) السيد عمى أسامة -1
 نامع  التطبيقي  الفووف كمي  ،التطبيقي  والعمـو منم  الفووف الصواعي، التصميـ
 ، أبريؿ.1، عدد2منمد دمياط،

، التصميـ وعواصره وأسسه في الفف التشكيمى (:2007)إسماعيل إسماعيل شوقي -2
 ، زهراء الشرؽ، القاهرة.2الطبع  

معايير نودة تصويع المالبس الطبي  في  (:2011أحمد رمزي أحمد عطا اهلل) -3
ضوء المتغيرات التكوولوني ، رسال  دكتوراه، كمي  االقتصاد الموزلي، نامع  

 المووفي ،.
 (:2016الششتاوي) حمودة، أسماء الشعراوي سالمان، رانيا محمد عمي أحمد -4

 دمياط.  واوسي ، مكتب الثقافي  الموسونات معنـ
المترتب   الوفسي  المشكالت (:2020الفتوح) أبو كمال الفقي، محمد إبراهيم آمال -5

 لدى استكشافي وصفي بحث ،Covid 19المستند كورووا فيروس عمى نائح 
 نامع  التربي ، كمي  التربوي ، المنم  بمصر، النامع  وطالبات مف طالب عيو 

  .74عدد سوهاج،
 هودس  الصحي  النودة الصحي ،منم  النودة(:2016برهمين) الرحمن عبد أميرة -6

، 11منمد الصحي ، لمعمـو العزيز عبد بف سعود الممؾ الوشاط البشرى، نامع 
 أبريؿ. 3عدد

 األقمش دراس  إمكاوي  تحسيف خواص بعض  (:2009أميرة محمد وفاء الدين) -7
الطبي  لمقاوم  البكتيريا لإليفاء بالغرض الوظيفي، رسال  مانستير غير موشورة، 

 كمي  االقتصاد الموزلي، نامع  المووفي .
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دراس  مدي تحقيؽ عاممي األماف والستر في (:2005حورية عبد اهلل تركستاني) -8
، 15نمدم ،نامع  المووفي مالبس العمميات النراحي ، منم  االقتصاد الموزلي، 

 ، أكتوبر.4عدد
غير الموسون   األقمش "تأثير اختالؼ وزف  (:2013سوزان عادل عبد الرحيم) -9

عمي خواص بعض المالبس الطبي "، رسال  دكتوراه غير موشورة، كمي  التربي  
 الووعي ، نامع  بوها.

االعتبارات االرنووومي  لتصميـ معمؿ مالبس " : (2015) عبير نجيب السعيد -10
"، رسال  دكتوراه غير موشورة، كمي  التربي  بيف الواقع والمأموؿوموذنى لممواءم  

 الووعي ، نامع  بوها.
ثالثي  األبعاد المبوي   األقمش  (:2018ريم محمود الجوهرى) غادة محمد الصياد، -11

 ، 2عدد  ،8منمد  عمى أساس وسيج المزدوج وقواعد بوائها، منم  التصميـ الدولي ،
 يواير.

العوامؿ المؤثرة عمى أداء عماؿ القص بمصاوع  (:2015كامل)رانيا مصطفى  -12
المالبس الناهزة في ضوء عمـ األرنووومكس، منم  دراسات وبحوث التربي  

 يوليو.، 2عدد ، 1منمد  نامع  الزقازيؽ، الووعي ،
( 19كوفيد(المستند كورووا بفيروس اإلصاب  قمؽ (:2020)محمود صالح زينب -13

النائح ،  أثواء الفيروس اليومي  مف الوقائي  لمسموكيات األسرة رب  وعالقته بإدارة
، 6منم  البحوث فى التربي  الووعي ، كمي  التربي  الووعي ، نامع  المويا، منمد

 ، ووفمبر.31عدد
تقييـ  (:2015أحمد وحيد مصطفى،عبير نجيب السيد) زينب عبد العزيز، -14

دد مف المؤسسات األكاديمي  ارنوووميكى لعيو  مف معامؿ تصميـ المالبس فى ع
 .2، عدد5منمدفى مصر، منم  التصميـ الدولي ، 

تناهات الحديث  في اإلرنوووميكس المعرفي اإل" (:2020سيد)سيف الدين  سارة -15
، كمي  الفووف التطبيقي "، رسال  مانستير غير موشورة، وارتباطها بالتصميـ التفاعمي

 نامع  حمواف. 
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 عمى وأثرها رنوومي اال (:2020أحمد) مصطفي شيماء ،صالح محمد سيد -16
، 10الناهزة، منم  التصميـ الدولي ، منمد المالبس مصاوع في العمؿ بيئ  حسيفت

 ، يواير.1عدد
ظؿ  في الوفسي األمف (:2020الجويعي) صالح منيرة العجالن، العزيز عبد شذا -17

 المووفي ، نامع  الووعي ، التربي  لكمي  العممي  المنم  كورووا، نائح  اوتشار
 .23عدد

 لمعوامؿ إرشادي  خطوط الحديث، اإلرنوووميكس (:2011المجد) أبو النبى عبد -18
 .القاهرة النامعي ، المعرف  دار واإلستعمالي ، فى التصميـ اإلوساوي 

 التواصؿ مواقع خالؿ مف تثقيفي تدريبي بروامج (:2020عزة عبدالعميم سرحان) -19
 نائح  في الموزؿ لموانه  القياسي  بالمواصفات قماشي  كمامات االنتماعي لتوفيذ

الكورووا، منم  البحوث فى التربي  الووعي ، كمي  التربي  الووعي ، نامع  المويا، 
 ، يوليو.29، عدد6منمد

ومكافح   الصحي الوعي تومي  في النديد اإلعالـ وسائؿ دور (:2020عمة عيشة -20
 "دراس Covid) 19كورووا ) فيروس اوتشار ضوء في العالمي  الصحي  األزمات
 لماويا،ا برليف، العربي، الديمقراطى المركز االعالمي ، الدراسات منم  ،"ميداوي 
 .11 عدد

 إحصائيات أبرز (:2020) العربية مصر الوزارء المصرى جمهورية مجمس -21
  بالعالـ. مقارو  مصر في المستند كورووا فيروس لمكافح  الوضع الحالي

 (:2019) احمد خالد يسرى، خمود محمود أحمد الفرحاتى، عطية محمد -22
 احتيانات لتالئـ المصري  الوقدي  األوراؽ تصميـ فى رنووومي اال عتباراتاإل

 نامع  التطبيقي  الفووف كمي  ،التطبيقي  والعمـو الفووفمنم   البصر، ضعاؼ
 .، يواير5، عدد6منمد دمياط،

التداعيات  (:2020الوزارء المصرى ) مجمس المعموات ودعم اتخاذ القرار مركز -23
تداعيات فيروس  بشأف موقؼ تقدير ورق  المستند كورووا فيروس الوتشار الدولي 
 سبتمبر. 14، 190، عدد 19الم ستند كوفيد  كورووا
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