
 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 

 

 (54) 

 19المجلد  – 2021 ونيوي منلثااالعدد 

 اإلستفادة من علم األرجونوميك فى إبتكار وتنفيذ تصميمات ملبسيه
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 ملخص البحث:

ت للمالبس المنزليه تناسب مرضى ضمور العضالت وتفي بإحتياجاتهم يهدف البحث إلى إبتكار تصميما

الوظيفية والجماليه يتوافر فيها عوامل الراحة والعناية كأحد المعايير األرجونومية الهامة، وسهولة عملية 

ة اإلرتداء والخلع للمرضي والقائمين على رعايتهم من خالل تنوع أماكن الفتحات وعددها والوسائل المستخدم

فى الغلق والفتح، ويساهم البحث فى تسليط الضوء على فئة مرضي ضمور العضالت حيث أشغل هذا المرض 

الكثير من العلماء فى الفترة األخيرة ألسباب متنوعه منها زيادة إنتشاره دون معرفة األسباب المؤدية الى ذلك 

الً من أشكال اإلعاقة الجسديه ويؤثر على بشكل قطعى وأثره السلبي على الحالة النفسية للمريض فهو يعتبر شك

األداء الوظيفي فيتوقف المريض عن القيام بنشاطه الجسدى بشكل طبيعي فيحدث قصور فى التحكم العضلى 

ونقص القدرة على قبض األشياء وصعوبه فى إستخدام الذراعيين وأيضا لعدم توصل الطب لعالج ضمور 

سد متطلباتهم من المالبس المنزليه خاصة أنهم يرتدونها فترة زمنيه العضالت حتى اآلن، لذا كان من الضروري 

طويله من اليوم وفتح المجال لهم لإلعتماد على أنفسهم فى إرتداء وخلع مالبسهم وذلك فى المراحل األولى 

من للمرض وتسهيل عملية اإلرتداء والخلع للقائميين على رعايتهم، وقد اتبع البحث المنهج الوصفى التطبيقي 

نسائي( وكانت أدوات البحث إعداد إستبانه إستقصاءعن بعض  5رجالى و 5( تصميمات )10خالل عمل)

المشكالت التى تواجه مرضي ضمور العضالت من خالل عينة البحث وهم ) مجموعه من األفراد المصابين 

الخيرية لخدمة  مريض( فى محافظة المنوفية من داخل جمعية ) المستقبل(16بمرض ضمور العضالت وعددهم)

مرضي ضمور العضالت وتحديد إحتياجاتهم من المالبس المنزليه ومدي قبول التصميمات المقترحه، وإستبانه 

أخرى لتقييم التصميمات من قبل الساده أعضاء هيئة التدريس بالكليات المتخصصه وتنفيذ التصميمات التى 

ائج البحث محققه لفروضه من حيث: توجد فروق ذات حققت أعلى نتائج بعد المعالجة االحصائية، وقد جاءت نت

داللة إحصائية بين متوسطات آراء المحكمين والمرضى في تحقيق األرجنومية فى التصميمات المقترحة للجانب 

ً آلراء  الجمالي والوظيفى والراحه، وكذلك تنفيذ التصميم "األول والسابع" والحاصل على أعلى تقييم وفقا

 المحكمين. 

 ت الدالة:الكلما
 ، Clothing designs، تصميمات ملبسيه: Ergonomicsاألرجونوميك:

 Muscular dystrophy patients، مرضي ضمور العضالت: Home clothesالمالبس المنزليه:

 

 مقدمة:

تلعب المالبس دوراً كبيراً فى سد الحاجات األساسية لإلنسان وأصبحت تنال مكانة رئيسية فى شتى المجاالت 

، فهى ليست وسيلة لستر الجسم أو (21)مختلفة من العلوم وتعتبر المالبس أول مفتاح لشخصية األمة وحضارتهاال
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حفظه من التقلبات الجوية أو رغبةً فى التزيين فقط  بل هى مرآة صادقة تعكس الظروف االجتماعية 

أنواع المالبس الهامة التي تحظى بتطور ، وتعد المالبس المنزليه من (1)واالقتصادية والسياسية والدينية المختلفة

مستمر نتيجة التطور السريع في الحياة االجتماعية واالقتصادية مما يجعل كل منتجي المالبس والقائمين على 

ً كبيراً في أبحاثها يتنافسون على توفير العوامل الالزمة لنجاحها  ً وتنافسا فهى من المنتجات التي تلقى رواجا

و العالمية حيث أنها من القطع الملبسية األساسية، لذلك يجب اإلهتمام بها وتطويرها من حيث األسواق المحلية أ

وعملية تصميم المالبس تعتمد بشكل مباشر على قدرة ، (4)التصميم وكذلك أنواع األقمشة المستخدمة في إنتاجها

اقع الذى يعيش فيه وتخدم المصمم على اإلبتكار لذا كان على مصمم االزياء أن يأتى بتصميمات تعكس الو

، ويظل الهدف األسمى لتصميم المالبس مهما إختلفت (18)األفراد والمجتمع بما يتناسب مع متطلباتهم المختلفه

أنواعها ووظائفها هو أن يتحقق من خاللها أعلى درجات الراحة وتوفر إمكانية أداءالعمل بأقل جهد مع أكبر قدر 

، فاألرجونومية هى دراسة للعالقة بين اإلنسان والبيئة المحيطة به مع (7)من الراحة واألمان فى اإلستخدام

، واألرجونومية فى تصميم المالبس تقوم على (13)اإلهتمام بالعوامل التشريحية والفسيولوجية والبشرية المختلفة

الناحية تحديد مواصفات األداء والعمل على توفيرها فى الزى المصمم مما يساعد على تحقيق الرضا من 

الوظيفية إلى جانب تحقيق الناحية الجمالية ومثال لذلك توفير عوامل األمان للمهن المختلفة والمراحل العمرية 

األولى للطفل لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة األدائية للمالبس وأيضا تحديد المتطلبات الالزمة لمالبس المرضي 

ى إهتمامها وعنايتها بكافة فئاتها وعلى نحو خاص بذوى ، ويقاس تقدم األمم وتحضرها بمد(28)والمعوقيين

اإلحتياجات الخاصة واألمراض المزمنة والعمل على إشباع حاجاتهم النفسية ومواجهة مشكالتهم الخاصة فهو 

، ويعتبر مرض ضمور العضالت من األمراض المزمنة والتى (15)حق من الحقوق األساسية الواجب توفيرها لهم

د بشكل ملحوظ فى اآلونة األخيرة حيث تشير اإلحصائيات التى أعدها اإلتحاد القومى للدراسات بدأت فى التزاي

والبحوث بالواليات المتحدة األمريكية الى أن نسبة إنتشاره قد إرتفعت بنسبة كبيرة، حيث أصبحت خمسة عشر 

ً عما كانت عليه فى السنوات الماضية من األمراض التى ، ومرض ضمور العضالت هو مجموعة (26)ضعفا

نوعاً حسب البروتين أو األنزيم المتضرر والذى يفتقر إليه  50تسبب ضعف العضالت وتآكلها ويوجد أكثر من 

ً مايرجع السبب فيه إلى وجود خلل كبير فى إحدى الجينات المسئولة عن البروتينات التى تعمل  الجسم، وغالبا

أو فى مرحلة متأخره من العمر حسب حجم النقص فى هذا  على تقوية العضالت ويظهر هذا الخلل فى سن مبكر

، وهو مرض يصيب عضالت الجسم وخاصة العضالت المحيطة بمفصل (29)البروتين ووظيفته فى العضلة

الحوض والكتف ومع الوقت يفقد المريض قدرته على القيام بالوظائف الحركية اليوميه هذا ولم يتوصل الطب 

ى اآلن ولكن العقاقير المعالجة يمكنها المساعدة فى التحكم باألعراض وتعطيل إلى عالج لضمور العضالت حت

، ويصاحب هذا المرض أعراض مختلفة مثل عدم القدره على الوقوف ورفع الذراعيين بشكل (27)تقدم المرض

مختلفه طبيعي ونقص القدره على قبض األشياء ويعتمد المريض بنسبة كبيره على اآلخرين فى حياته المعيشيه ال

ويكون لألسره دوراً كبيراً تجاه المريض فأفراد األسره هم الذين يقومون على حاجاته ويحتاج إلى رعايتهم 

، ومن هنا جاءت فكره البحث فى إبتكار مجموعه من التصميمات للمالبس المنزليه لمرضي (24)ومساندتهم 

ء والخلع مع مراعاه طبيعه جسمهم وتوفر ضمور العضالت تسهل لهم وللقائميين على رعايتهم عمليه اإلرتدا

عنصري الراحه وحريه الحركه من خالل التنوع فى أماكن وعدد الفتحات وإمكانية الفتح والغلق بأساليب 

 متنوعه ليتحقق من خاللها أرجونومية تصميم المالبس.

 

 مشكلة البحث: -

 البحث في التساؤالت التالية: ويمكن صياغة مشكلة 

 كار تصميمات للمالبس المنزليه لمرضي ضمور العضالت؟ما إمكانية إبت  .1

 هل يمكن تحقيق األرجونومية فى تنفيذ مالبس منزليه لمرضي ضمور العضالت؟ .2
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حريمي( لمرضي ضمور العضالت تسهل لهم وللقائميين على  -ما إمكانية تنفيذ مالبس منزليه )رجالى   .3

 الحركه؟رعايتهم عملية اإلرتداء والخلع وتوفر الراحه وحرية 

 ما إمكانية تصميم وتنفيذ مالبس منزليه لمرضي ضمور العضالت تحقق الجانب الجمالى والوظيفي؟  .4

 

 أهداف البحث: -

تحديد المشكالت التى تواجه مرضي ضمور العضالت عند إرتداء وخلع مالبسهم وتحديد اإلحتياجات  .1

 الوظيفية لهم من المالبس المنزليه.

بس المنزليه )رجالى وحريمي( لمرضي ضمور العضالت تحقق الجانب إبتكار تصميمات مقترحة للمال .2

 الجمالى والوظيفي .

تنفيذ تصميمات ملبسيه لمرضي ضمور العضالت بأستخدام أساليب مختلفة للفتح والغلق وتنوع أماكن  .3

 وأعداد الفتحات لتسهيل عملية اإلرتداء والخلع.

 الراحة وحرية الحركه من خالل علم األرجونوميك.إستحداث أشكال مختلفة من المالبس المنزليه تحقق  .4

 

 فروض البحث: -

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء المحكمين المتخصصين في تحقيق األرجنومية فى  .1

 التصميمات المقترحة للجانب الجمالي.

ى التصميمات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراءالمحكمين المتخصصين في تحقيق األرجنومية ف .2

 المقترحة للجانب الوظيفى.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المحكمين المتخصصين في تحقيق األرجنومية فى التصميمات  .3

 المقترحة لجانب الراحة.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراءالمحكمين في االستفادة من علم االرجونوميك  .4

 ملبسيه لمرضى ضمور العضالت تتناسب وإحتياجاتهم. البتكار وتنفيذ تصميمات

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء مرضى ضمور العضالت فى تحقيق األرجنومية فى  .5

 التصميمات المقترحة خاص بالمرضى ومساعديهم.

 

 أهمية البحث: -

ة الحركة لمرضيي تصميم مالبس منزليه يراعى فيها األرجونومية بما يحقق الراحة فى االستخدام وحري .1

 ضمور العضالت.

المساهمة فى إكساب الثقة وإشباع الحاجةالنفسية لمرضي ضمور العضالت والقائميين على رعايتهم فى  .2

 مواجهة مشكالتهم الخاصة بعملية االرتداء والخلع.

تيدعيم الجهييات المتخصصيه والقييائمين عليى صييناعة المالبيس المنزليييه بالمشيكالت التييى تواجيه مرضييي  .3

 العضالت ومتطلباتهم من تلك المالبس.ضمور 

 إضافة منتج جديد بحلول تصميميه ملبسيه تلبي إحتياجات مرضي ضمور العضالت فى السوق المحلى. .4

إفادة طالب قسم المالبس والنسيج بالكليات المتخصصه بكيفيية عميل تصيميمات مبتكيره للفئيات المختلفيه  .5

 والمرضي مثل مرضي ضمور العضالت.
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 ث:إجراءات البح -

 :منهج البحث 
        إتبييع البحييث الميينهج الوصييفي ميين خييالل إسييتطالع آراء مجموعييه ميين مرضييي ضييمور  :المنننهج الوصننفي 

  العضالت )عينة البحث( لتحديد المشكالت التى تواجههم فى عملية اإلرتداء والخلع لمالبسهم المنزليه وكذلك 

 قق األرجونومية فى تلك المالبس.السادة المحكميين لتقييم التصميمات المقترحة ومدى تح

إتبع البحث المنهج التطبيقيي مين خيالل تصيميم وتنفييذ مجموعيه مين التصيميمات المبتكيره  :لمنهج التطبيقىا

للمالبييس المنزليييه لمرضييي ضييمور العضييالت والتييى حققييت أعلييى نسييبة فييى التقييييم وفقيياً آلراء المرضييى 

 والمحكميين.

 :عينة البحث 
مييريض( رجييال ونسيياء  16ى مجموعيية ميين مرضييي ضييمور العضييالت وعييددهم )اشييتملت عينيية البحييث عليي

( وكييذلك القييائميين علييى رعييايتهم 48:40سيينة( ومقاسيياتهم الجسييمية ميين) 45: 30تتييراوح أعمييارهم بييين )

والميرافقين لهيم فيى محافظية المنوفيية بجمعيية )المسييتقبل( الخيريية لخدمية مرضيي ضيمور العضيالت وذلييك 

تييواجههم فييى عملييية إرتييداء وخلييع المالبييس المنزليييه والتعييرف علييى آرائهييم فييى لتحديييد المشييكالت التييى 

 التصميمات المقترحة ومدى تحقيقها لعنصري الراحة واألمان وسهولة عملية إرتداء وخلع المالبس .

 :أداوت البحث 
 3Dبعياد إستخدام الحاسب اآللى فى عمل التصميمات المقترحة من خالل برنامج تصميم األزيياء ثالثيي األ-

marvelous designer. 

ميريض( لتحدييد المشيكالت 16إستبانة إلستطالع آراء مجموعة من مرضيي ضيمور العضيالت وعيددهم ) -

التى تواجههم أثناء إرتداء وخلع مالبسهم المنزليه وتحدييد اإلحتياجيات الوظيفيية الالزمية وتقيييم التصيميمات 

 المقترحة .

لمحكمييين أعضياء هيئية التيدريس بكليية اإلقتصياد المنزليي جيامعتي المنوفيية إستبانة للتقييم من قبل السادة ا -

محكمييين( وذلييك للحكييم علييى التصييميمات المقترحيية ومييدى تحقييق األرجونومييية فيهييا  10وحلييوان وعييددهم )

 والوصول الى أفضل تلك التصميمات لتنفيذها.

 ين على رعايتهم:خطوات بناء إستبيان السادة المحكمين ومرضي ضمور العضالت والقائم

 الهدف من اإلستبيان:

التعييرف علييى آراء السيياده أعضيياء هيئيية التييريس فييى مجييال المالبييس والنسيييج ومرضييي ضييمور العضييالت 

والقائمين على رعايتهم فى تصميمات المالبس المنزليه المقترحة لتلبية اإلحتياجيات الوظيفيية لتليك الفئية مين 

 تداء وخلع مالبسهم.المالبس ومواجهة مشكالتهم فى عملية إر

 وصف اإلستبيان:

 5أوال : اإلسننتبيان الخننال بالسننادة المحكمننين ويشننمر  ننالو محنناور، يتكننون  ننر محننور مننن  

 بنود(  اآلتى:
مناسبة التصميم من الناحية الجماليه ويشمل) مالئمة الشكل العيام للتصيميم المقتيرح ومالئمية  : المحور األول

وتحقيق النسبة والتناسب بين أجزاء التصميم وتحقيق التميز والتفرد والحداثة اللون والخامة للتصميم المقترح 

 وتضيف وسائل الغلق والفتح قيمة جماليه للتصميم(.
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مناسبة التصميم مين الناحيية الوظيفيية ويشيمل) تالئيم التصيميم ميع نوعيية المرضيي )ضيمور المحور الثاني:

الفتح مناسبة وإمكانية تنفيذ التصميم بمقاسات مختلفه العضالت( وتوظيف خطوط التصميم فى أماكن الغلق و

 وسهولة اإلرتداء والخلع وتناسب خامات الغلق والفتح مع قدرات المريض(.

اإلرتداء والخلع، سهولة العناية به، سيهولة مناسبة التصميم من ناحية الراحة ويشمل) سهولة  المحور الثالث:

 (.ء اإلرتداء، التصميم ال يعيق اإلحتياجات اليومية الحركة عند اإلرتداء، الخامة مريحة أثنا

 انينننا: االسنننتبيان الخنننال بمرضننني ضنننمور العضنننالت والقنننائمين علنننى رعنننايتهم ويشنننمر 

 عنصر (  اآلتى:13 
 -تراعى الحالة النفسيية للميريض -يحقق الراحة أثناء اإلستخدام  -سهل اإلرتداء والخلع -)مالئمة الشكل العام

يييتالئم  -التصييميم يجعييل المييريض يشييعر بالثقيية بييالنفس -يم موائميية لخطييوط الموضيية ألييوان وخطييوط التصييم

 -التصييميم يحقييق التميييز -تلبييية متطلبييات المييريض خييالل اليييوم  -التصييميم مييع الغييرض المصييمم ميين أجلييه 

 التصميم مناسب إلتجاهات الموضة(.

 :حدود البحث 
 م2020-2019العام الجامعى الحد الزمانى: 

  محافظه المنوفيه. :الحد المكانى

إبتكييار وتنفيييذ مجموعيية ميين التصييميمات للمالبييس المنزليييه الخاصيية بمرضييي ضييمور  الحنند الموضننوعى:

 العضالت يتحقق فيها األرجونومية وتلبي اإلحتياجات الوظيفية لهم.

 :ريـار النظـأوالً: اإلط
 

 :مصطلحات البحث 

( بمعنيى Nomos( بمعنيى عميل و)Ergoن يونيانيين هميا )أشتقت كلمية األرجونوميية مين لفظييياألرجونومية: -

تنظيييم أو قييانون، فهييو فيين التصييميم لراحيية ورفاهييية اإلنسييان واألرجونييوميكس هييو تصييميم المنتجييات واآلآلت 

 .(6)والمالبس واألشياء التى يتعامل معها اإلنسان بما يحقق الراحة واألمان الى جانب األداء الجمالى

بتكار وتجديد فى خطوط األزياء المختلفة من خالل تنوع فى مساحاته اللونييه وخطوطيه هو إتصميم المالبس:  -

والخامييات المسييتخدمه ويقييوم مصييمم المالبييس بترجميية عناصيير التصييميم إلييى مالبييس مسييتحدثة تعكييس الواقييع 

 .(25)وتتعايش مع ظروفه المختلفه بصورة تشكيلية رائعة

الت الجسييم وخاصيية العضييالت المحيطيية بمفصييل هييو مييرض مييزمن يصيييب عضيي مننرض ضننمور العضننالت: -

الحوض والكتف ومع إستمرار تطور المرض تضمر عضالت المريض وتستبدل بأنسجة ليفيية غيير قيادرة عليى 

اإلنقباض وأداء وظيفة العضالت بشكل طبيعي ومع الوقت يفقد المريض معظم عضالت الجسم ويؤدى ذليك إليى 

ذراعيين ونقص القدرة عليى قيبض األشيياء وترجيع أسيبابه اليى سيوء ظهور أعراض مثل عدم القدرة على رفع ال

 . (27)التغذية أو الوراثة أو نقص النشاط البدنى واليوجد حتى اآلن عالج قاطع لذلك المرض

هييى تلييك المالبييس التييى تتسييم بالبسيياطة واإلتسيياع حتييى يشييعر مرتييديها بالراحيية وسييهولة  المالبننس المنزليننه: -

نييواع المالبييس التييى يرتييديها جميييع أفييراد األسييرة داخييل المنييزل بييإختالف أنواعهييا الحركيية، وهييى ميين أهييم أ

 .(2)وتصميماتها وألوانها والخامات المستخدمه فيها

 :الدراسات السابقه 

 (11)م 2010دراسة  سماح محمود حفنى ( -1

اً وتحديييد أفضييل تحديييد بعييض المشييكالت الملبسيييه التييى تواجييه الرياضيييين المعيياقيين بييدني تهنندف الدراسننة إلننى

الخامييات التييى تييتالئم مييع تلييك اإلعاقيية وتحقييق الجانييب الييوظيفي لهييا، وأيضييا تقييديم بعييض التصييميمات المقترحيية 

وقند توصنل  للمالبس الرياضية لألفيراد المعياقين بيدنياً تسيهل لهيم حريية الحركية وتيوفر الراحية فيي اإلسيتخدام، 
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مع الرياضيين المعاقيين ) العبي الكيرة الطيائرة ( وتنفييذها إبتكار مجموعة من التصميمات تتناسب  الدراسة إلى

 وكانت أفضل خامة للبنطال والشورت والسالوبيت هي البيكة الفرنسي للوجة بولى إستر والظهر قطن.

 (17)م2010دراسة  منى سمير جمير ( -2

لمسييتخدمه لمرضييي التعييرف علييى المواصييفات القياسييية التييى يجييب توافرهييا فييي المالبييس ا تهنندف الدراسننة إلننى

وقد األكزيما البنيوية من األطفال كأحد األمراض الجلديه التى تتأثر تأثيراً مباشراً بالمالبس وتصميمها وخامتها، 

إعداد مجموعة من التصيميمات المقترحية لمالبيس تليك الفئية تسياعد الميريض عليى سيهولة  توصل  الدراسة إلى

 لراحة إلى جانب الجانب الجمالي.الحركة وتقليل اإلحتكاك بالجلد واألمان وا

 (19)م 2010دراسة  نهى عبد الحليم هالل (  -3

تقديم تصميمات مقترحة لمالبس مرضى الشيلل اليدماغى مين خيالل توضييح أهميية التصيميم  تهدف الدراسة إلى

وقنند ، وكيفييية اإلختيييار الجيييد لمالبييس األطفييال المصييابين بييذلك المييرض والتعييرف علييى المشييكالت الملبسيييه لهييم

إعييداد تصييميمات للمالبييس المالئميية ألطفييال الشييلل الييدماغى موضييحة الخاميية واأللييوان  توصننل  الدراسننة إلننى

 وإختالف أماكن الفتحات وعددها وخصائص التصميم وتنفيذ أفضلهم .

 (23)م2010دراسة  والء أحمد حمامة ( -4

عصيياب )الزهيميير( ميين خييالل عمييل مجموعيية ميين التصييميمات لمالبييس مرضييى الميي  واأل تهنندف الدراسننة إلننى

إستخدام األقمشة المناسيبة وتوظيفهيا فيى تليك المالبيس لتميييز مرضيى الزهيمير وتعرييف المحيطيين بهيم، ورفيع 

وقد توصل  الدراسة الروح المعنوية لكل من المرضي ورعايتهم عن طريق اإلختيار األمثل للتصميم واأللوان، 

هيمر وتنفيذها من خالل نوعين من األقمشة األول قميا  مركيب إعداد مجموعة من التصميمات لمرضى الز إلى

مكون من أقمشة منسوجة وغير منسوجة للتخفيف من مشاكلهم الملبسيه، واآلخر يتناسب مع بعض المالبس التى 

 يرتديها هؤالء المرضي باإلضافة إلى تصميم وتنفيذ حفاضات لكبار السن.

 (3)م2011دراسة  تغريد حسنى أحمد الضاوى (  -5

محاولة وضع تصميمات ملبسيه مقترحة توفر للمريضه التى تحتاج للحقن العضيلي المسيتديم  تهدف الدراسة إلى

الحماييية ميين تيييار الهييواء المفيياج  وأيضييا  –الراحيية والسييهولة فييى االسييتخدام  –) اإلحتشييام وعييدم خييد  الحييياء 

تصييميم مختليف يحقييق الغيرض الييوظيفي  (16إعيداد ) وقند توصننل  الدراسنة إلننىتسيتخدم فييي جمييع األوقييات (، 

 والجمالي.

 (10)م2012دراسة  سماح محمد أحمد الصاوى( -6

تحدييد معيايير جيودة تصيميم وإنتياج المالبيس المسيتخدمة ألطفيال مرضيي السيرطان وظيفيياً  تهدف الدراسة إلنى

ت الملبسيه له وتأثيرهيا وجود عالقة إرتباطية بين مريض السرطان والمتطلبا وقد توصل  الدراسة إلىوجمالياً، 

عليييى حالتيييه الصيييحية والنفسيييية، ووضيييع معيييايير لجيييودة أداء المالبيييس المسيييتخدمة ألطفيييال مرضيييى السيييرطان 

 بالمستشفيات المصريه .

 (9)م2016دراسة   سحر  مال فودة ( -7

سياقين وضع حلول تصميميه مقترحه لجوارب الضغط الطويله المستخدمه فى عالج دواليى ال تهدف الدراسة إلى

تنفيييذ مجموعية مين التصيميمات التيى عالجييت  وقند توصنل  الدراسنة إلنىبميا ييتالئم ميع بعيض مشيكالت القييوام، 

 مشكالت القوام المختلفة والتى حصلت على أعلى تقييم لتحقييها الجانب الجمالي والوظيفي .

 (24)م2016دراسه  وليد شعبان،وآخرون( -8

الرومياتيود(  –نب الوظيفية والجماليه لمالبس مرضي )خشونة المفاصل إمكانية تحقيق الجوا تهدف الدراسه إلى

من السيدات كبار السن بحيث تتالئم مع إحتياجات فئة البحث سواء من النواحى النفسية أو الراحة عند االستعمال 

حيث تتعيرض لتغييرات جسيميه وصيحية عدييده منهيا: قصيور فيي اليتحكم العضيلي، فقيدان كفياءة وفاعليية عظيام 

الجسم، تعرضها للهشاشة والكسور، مع تغير في الهيكل العظمى والبشرة والتجعيدات، باإلضافة إلى إضطرابات 
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موديل ( يصلح لفئة البحث وتحقيق  20تقديم ) وقد توصل  الدراسه إلىنفسية وصعوبة في التوافق مع اآلخرين، 

 ن السيدات.الجوانب الوظيفية والجماليه فى المالبس المقترحة لكبار السن م

 

 (22)م2017دراسة   هند سالم البنا ، عال يوسف عبدالال، وآخرون (  -9

التعرف على أهمية المالبس للمريض وميدى تأثيرهيا عليى الحالية النفسيية والفسييولوجية ليه،  تهدف الدراسة إلى

طبييية فيجييب أن تكييون مالبييس المييريض تحقييق الراحيية واألمييان لييه وذلييك ميين خييالل عمييل مجموعيية ميين مالبييس 

إبتكيار مجموعية مين المالبيس التيى  وقد توصل  الدراسنة إلنى لمرضي قرحة الفرا  بإستخدام تكنولوجيا النانو،

 تتناسب مع مرضي قرحة الفرا  وذلك بمعالجتها بمضادات مختلفة من الميكروبات.

 (8)م 2018دراسة  ريهام أحمد موسي( -10

التى تواجه أطفال الشلل الدماغى وتقديم الحليول التصيميمية  التعرف على المشكالت الملبسيه تهدف الدراسة إلى

وقند توصنل  للمالبس التى تحقق متطلبات الراحية للميريض وتسيهل ليه عمليية اإلرتيداء والخليع لمالبسية بنفسية، 

-9تصييميم وتنفيييذ مجموعيية ميين المالبييس المناسييبة ألطفييال الشييلل الييدماغى فييى المرحليية العمرييية )الدراسننة إلننى 

 قق متطلبات الراحة السيكولوجية والفسيولوجية.سنة( تح12

 (12)م2019دراسة   سها رفيق عفيفي ( -11

إلقاء الضوء على أهمية علم االرجونوميكس لما لة من دور كبير فى رفع الكفاءه اإلستخدامية  تهدف الدراسة إلى

دراسة لمتطلبات الراحة للمالبيس والوظيفية واإلنتاجية وسهولة اإلستخدام والراحة عند اإلنسان، وذلك من خالل 

إبتكيار مجموعية مين التصيميمات للمالبيس الضياغطة يتيوافر فيهيا عواميل  وقد توصل  الدراسة إلىالضاغطة ، 

 الراحة وتحقق الجانب الوظيفي .

 (14)م2019دراسة   ماجدة األسود ، إيمان رأف  (  -12

ج اإلشيعاعي يتناسييب مييع المتطلبييات النفسييية تصييميم مالبيس لمرضييى السييرطان أثنيياء العييال تهندف الدراسننة إلننى

والصييحية والوظيفييية حيييث يجييب أن يتييوفر الراحيية فييي مالبييس المرضييي وتلبييي إحتييياجتهم خاصيية مرضييي 

السرطان، فهم يواجهون الكثير من المشيكالت النفسيية ويتعرضيون لمشياكل صيحية مثيل تسياقط الشيعر والهيزال 

إبتكيار مجموعية مين التصيميمات لمرضيى السيرطان تحقيق  إلنىوقند توصنل  الدراسنة ونقص المناعة وغيرها، 

الجانب الجمالي والصحي والوظيفي مع توفير الراحة المطلوبة أثناء العالج اإلشعاعى  وتسهل الفحص المسيتمر 

 للمريض. . 

 (5)م2020دراسة   جميلة ظاهر القبيسي ، دعاء محمد عبود(  -13

سينوات( والتيى  9:6بسيه ألطفال التوحد فى مرحلة الطفولة الوسيطى )تحديد اإلحتياجات المل تهدف الدراسة إلى

وقند تلبي إحتياجتهم وتشبع حاجتهم النفسية وتساهم فيى رفيع اليروح المعنويية لهيم ومواجهية مشيكالتهم الخاصية، 

إعيداد مجموعية مين التصيميمات المقترحية لمالبيس أطفيال التوحيد تحقيق الجانيب الجميالي  توصل  الدراسنة إلنى

 ظيفي. والو

 (16)م 2020دراسة   مريم الحربي ، رانيا دعبس( -14

تحدييد المشيكالت الملبسييه لألطفيال السيعوديين المصيابين بمتالزمية داون، حييث ان السيمات  تهدف الدراسة إلى

الجسمانية الخاصة لتليك الفئية قيد تجعيل المالبيس المتاحية للطفيل السيليم غيرمالئمية لنسيب وأبعياد جسيم المصياب 

مة داون، وبالتالى التتوفر به عنصرى الشيكل الجميالى واليوظيفى وأيضياً التشيبع بداخلية إحتياجية النفسيي بمتالز

إليى عميل تصيميمات مقترحية لألطفيال المصيابين بمتالزميه داون  وقد توصل  الدراسنةوالشعور بتحقيق الذات، 

 الئم أجسامهم.تتناسب مع إحتياجاتهم مع وضع إقتراح لتعديل النموذج األساسي لألطفال لي

 التعليق على الدراسات السابقه:

تناولت الدراسات السابقه موضوعات توضح أهمية التصميم وكيفية اإلختييار الجييد لمالبيس المرضيي والتعيرف 

على المشكالت الملبسيه لهم وكيفيه توظيف المالبس فى تصميم وتنفيذ تصميمات خاصه لهم والتى تشبع حاجتهم 
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ه من خالل تقديم الحلول التصميميه التى تساعد المريض على سهولة الحركه وتيوفر الراحيه النفسيه والفسيولوجي

واالمان والحمايه إلى جانب تحقيق الناحيه الجماليه والوظيفيه، وهيو ميا ييرتبط بفكيره البحيث الحيالى فيى تصيميم 

 وتنفيذ مالبس تناسب مرضي ضمور العضالت وتلبي احتياجاتهم الوظيفية.

 ي:طبيقالت رإلطـااً: االث 
 

 إجراءات البحث والتطبيقات العملية:

قامت الباحثتان باإلستقصاء عن بعض المشكالت التي تواجه مرضى ضمور العضالت من خالل عينية البحيث  -

 داخل محافظة المنوفية من داخل جمعية )المستقبل( الخيرية لخدمة مرضى ضمور العضالت.

 ( للنسيياء بإسييتخدام برنييامج تصييميم األزييياء ثالثييى األبعيياد )5لرجييال، )( ميينهم ل5( تصييميمات )10تييم عمييل ) -

marvelous designer 3) 

 تم عمل اإلستطالع والنتائج الخاصة بالتصميمات من قبل المتخصصين والمرضى. -

 تنفيذ التصميمات المحققة أعلى نتائج إحصائية من قبل المتخصصين والمرضى. -

اسة اإلستطالعية من خالل اإلستقصاء عن بعض المشيكالت التيي تواجيه مرضيى وقد توصلت الباحثتين من الدر

ضمور العضالت في إرتداء المالبس وخلعها أنهم يواجهون صعوبة فى أسيلوب وأمياكن الغليق والفيتح لمالبسيهم 

 نها فترة زمنية طويلة من اليوم. المنزليه وخاصة أنهم يرتدو

 

 المقترحة : وفيما يلى عرض للتصميمات

 المجموعة األولى: التصميمات النسائية

 
 ( التصميم األول1صورة  
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 ( توصيف التصميم األول1جدول 

 الرسم التخطيطى توصيف التصميم

 التصميم عبارة عن بيجامة قطعتين:

قصيربسيفرة ومفتيوح مين األميام  بميرد سويتشيرت 

وبقصييتين طييوليتين علييى خييط الكتييف وخييط نصييف 

موظفة لسهولة الغلق والفتح كما هيو الكم و القصات 

 مبين بالصورة والرسم التخطيطى. 

بقصيييتين طيييوليتين عليييى خيييط الجنيييب،  البنطليييون

والقصة موظفة لسيهولة الفيتح والغليق عنيد اإلرتيداء 

 والخلع ودخول الحمام.

قطيفية، إسيكوتش الصيق للغلييق  الخامية المسيتخدمة:

 والفتح.

 أزرق. اللون:

 

 

 

 
 ( التصميم الثانى2صورة  
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 19المجلد  – 2021 ونيوي منلثااالعدد 

 ( توصيف التصميم الثانى 2جدول 

 الرسم التخطيطى توصيف التصميم

 التصميم عبارة عن ترنج قطعتين:

طوييييل مفتيييوح مييين األميييام بقصييية طوليييية سيييويتر 

موظفيية لسييهولة الغلييق Vوبقصيية سييفرة علييى شييكل 

 والفتح كما هو مبين بالصورة والرسم التخطيطى. 

عليييى الحجييير، Vشيييكل  بقصيييتين عليييى البنطليييون

والقصة موظفة لسيهولة الفيتح والغليق عنيد اإلرتيداء 

 والخلع ودخول الحمام.

ميلتون، إسيكوتش الصيق للغليق  الخامة المستخدمة:

 والفتح.

 األحمر ، األسود. اللون:

 

 

 

 

 
 ( التصميم الثالث3صورة  
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 ( توصيف التصميم الثالث 3جدول 

 سم التخطيطىالر توصيف التصميم

 التصميم عبارة عن ترنج قطعتين:

قصيربقصييتين طييوليتين ميين الجييانبين سويتشيييرت 

والقصات موظفة لسهولة الغلق والفتح كما هو مبين 

 بالصورة والرسم التخطيطى. 

بقصيييتين طيييوليتين عليييى خيييط الجنيييب،  البنطليييون

والقصة موظفة لسيهولة الفيتح والغليق عنيد اإلرتيداء 

 ام.والخلع ودخول الحم

ميلتون، إسيكوتش الصيق للغليق  الخامة المستخدمة:

 والفتح.

 رصاصى، األسود.اللون:

 

 

 

 

 
 ( التصميم الرابع4صورة  
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 ( توصيف التصميم الرابع4جدول 

 الرسم التخطيطى توصيف التصميم

 التصميم عبارة عن ترنج قطعتين:

بقصييية دائريييية عليييى الصيييدر مزينييية سويتشييييرت 

يش موظفة لسهولة الغلق والفيتح كميا هيو مبيين بكرن

 بالصورة والرسم التخطيطى. 

بقصييية دائريييية عليييى الحجييير، والقصييية  البنطليييون

موظفة لسهولة الفيتح والغليق عنيد اإلرتيداء ودخيول 

 الحمام.

ميلتون، إسكوتش الصق  للغليق  الخامة المستخدمة:

 والفتح.

 البمبى، األرجواني.اللون:

 

 

 

 
 ( التصميم الخامس5صورة  
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 19المجلد  – 2021 ونيوي منلثااالعدد 

 ( توصيف التصميم الخامس 5جدول 

 الرسم التخطيطى توصيف التصميم

 التصميم عبارة عن بيجامة قطعتين:

قصييربمرد كروازيية و الميرد  موظيف سويتشيرت 

لسهولة الغلق والفتح كما هو مبين بالصورة والرسم 

 التخطيطى. 

ر، والقصية بقصة مائلة دائريية عليى الحجي البنطلون

موظفيية لسييهولة الفييتح والغلييق عنييد اإلرتييداء والخلييع 

 ودخول الحمام.

قطيفية، إسيكوتش الصيق للغلييق  الخامية المسيتخدمة:

 والفتح.

 .األسود ،النبيتىاللون:

 

 

 

 المجموعة الثانية: التصميمات الرجإلى

 
 ( التصميم السادس6صورة  
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  ( توصيف التصميم السادس6جدول 

 الرسم التخطيطى توصيف التصميم

 التصميم عبارة عن ترنج قطعتين:

قصيربقصيييتين ميييائلتين عليييى جيييانبى سويتشييييرت 

الصييدر وخطييى الجنييب والقصييات موظفيية لسييهولة 

الغليييق والفيييتح كميييا هيييو مبيييين بالصيييورة والرسيييم 

 التخطيطى. 

بقصيييتين طيييوليتين عليييى خيييط الجنيييب،  البنطليييون

غليق عنيد اإلرتيداء والقصة موظفة لسيهولة الفيتح وال

 والخلع ودخول الحمام.

ميلتون، إسييكوتش الصييق للغلييق الخاميية المسييتخدمة:

 والفتح.

 الفيروزى، أبيض.اللون:

 

 

 

 

 

 
 ( التصميم السابع7صورة  
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 ( توصيف التصميم السابع 7جدول 

 الرسم التخطيطى توصيف التصميم

 التصميم عبارة عن ترنج قطعتين:

قصيربقصيية سييفرة عرضييية علييى الصييدر ت تيشييير

ومنصييفة بقصييية بميييرد والقصييات موظفييية لسيييهولة 

الغليييق والفيييتح كميييا هيييو مبيييين بالصيييورة والرسيييم 

 التخطيطى. 

بقصة عرضية على الحجر ومنصفة بمرد  البنطلون

طولى، والقصات موظفة لسهولة الفيتح والغليق عنيد 

 اإلرتداء والخلع ودخول الحمام.

يرسية ليكرا، إسكوتش الصيق ج الخامة المستخدمة:

 للغلق والفتح.

 أسود، أحمر، أبيض. اللون:

 

 

 

 

 

 
 ( التصميم الثامن8صورة  
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 19المجلد  – 2021 ونيوي منلثااالعدد 

 ( توصيف التصميم الثامن8جدول 

 الرسم التخطيطى توصيف التصميم

 التصميم عبارة عن ترنج قطعتين:

قصيربمرد مفتوح من األميام  وقصيتين سويتشيرت 

ى خيييط الكتيييف وخيييط نصيييف الكيييم و طيييوليتين علييي

القصات موظفة لسهولة الغلق والفيتح كميا هيو مبيين 

 بالصورة والرسم التخطيطى. 

بقصيييتين طيييوليتين عليييى خيييط الجنيييب،  البنطليييون

والقصة موظفة لسيهولة الفيتح والغليق عنيد اإلرتيداء 

 والخلع ودخول الحمام.

ميلتون، إسييكوتش الصييق للغلييق الخاميية المسييتخدمة:

 والفتح.

 .زيتى، أسودون:الل

 

 

 

 
 ( التصميم التاسع9صورة  
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 19المجلد  – 2021 ونيوي منلثااالعدد 

 ( توصيف التصميم التاسع 9جدول 

 الرسم التخطيطى توصيف التصميم

 التصميم عبارة عن ترنج قطعتين:

قصيربقصيييتين طيييوليتين عليييى جيييانبى سويتشييييرت 

األمام و القصات موظفية لسيهولة الغليق والفيتح كميا 

 لرسم التخطيطى. هو مبين بالصورة وا

بقصتين طوليتين على خطى نصف األمام  البنطلون

، والقصيييات موظفييية لسيييهولة الفيييتح والغليييق عنيييد 

 اإلرتداء والخلع ودخول الحمام.

جيرسية ليكيرا، إسيكوتش الصيق الخامة المستخدمة:

 للغلق والفتح.

 .بترولى، أبيض اللون:

 

 

 

 

 

 
 ر( التصميم العاش10صورة  
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 19المجلد  – 2021 ونيوي منلثااالعدد 

 ( توصيف التصميم العاشر10جدول 

 الرسم التخطيطى توصيف التصميم

 التصميم عبارة عن بيجامة قطعتين:

قصيرمفتوح من األمام  بمرد مائل يقسم األميام تيشيرت 

بييالورب وموظييف لسييهولة الغلييق والفييتح كمييا هييو مبييين 

 بالصورة والرسم التخطيطى. 

وظفيية بقصيية مائليية مثييل التيشيييرت والقصيية م البنطلييون

لسيييهولة الفيييتح والغليييق عنيييد اإلرتيييداء والخليييع ودخيييول 

 الحمام.

ميلتون، إسيييكوتش الصيييق للغليييق الخامييية المسيييتخدمة:

 والفتح.

 أسود.اللون:

 

 

 

 

 النتائج ومناقشتها :
لثانيية مين قامت الباحثتان بإعداد إستمارتى تحكيم للتصميمات المقترحية األوليى مين قبيل المحكميين المتخصصيين، ا

 قبل المرضى ومساعديهم.

 أوال: النتائج المتعلقة بالمحكمين المتخصصين فى مجال المالبس والنسيج:
اإلستفادة من عليم ولتحقيق محاور االستبيان إطلعت الباحثتين على الدراسات السابقة والبحوث والدراسات المتعلقة ب

ومين هنيا إسيتطاعت  ور العضالت تتناسب وإحتياجتهمرجونوميك إلبتكار وتنفيذ تصميمات ملبسيه لمرضى ضماال

أرجنوميية التصيميم ه, أرجنومية التصميم من الناحية الجمالييالباحثتين تحقيق محاور اإلستبيان التى تتمثل فى اآلتى)

 ( جنومية التصميم من ناحية الراحةرأ, من الناحية الوظيفية

 المحكمين لتحديد نسب االتفاق بين المحكمين.  ( من10وقد تم عرض اإلستبيان فى صورته األولى على )
 ( نسب االتفاق بين المحكمين على صالحية  ر عبارة فى اإلستبيان11جــدول  

 النسبة  %( عدد المتفقين رقم العبارة النسبة  %( عدد المتفقين رقم العبارة

1 10 100% 9 8 80% 

2 9 90% 10 10 100% 

3 10 100% 11 9 90% 

4 9 90% 12 10 100% 

5 9 90% 13 10 100% 

6 10 100% 14 8 80% 

7 9 90% 15 9 90% 

8 9 90% 16 6 60% 

% فيأكثر( مين عيدد 80وفى ضوء إتفاق المتخصصين استبقت الدارسة على البنود التى حصيلت عليى نسيبة إتفياق )

ين وقد تيم إعيادة صيياغة %( من عدد المحكم80المحكمين، وتم حذف البنود التى حصلت على نسبة إتفاق أقل من )

 وأدخل بعض التعديالت عليها بناءاً على مالحظات المحكمين.بعض العبارات 
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 19المجلد  – 2021 ونيوي منلثااالعدد 

  -الصدق البنائى  التجانس الداخلى( : .1

الختبار ميدى تماسيك مفرداتيه وهيى تعيد كافيية  Internal Consistencyوالصدق البنائي يقاس بالتجانس الداخلي 

 ة.للتأكد من صدق االستبيانات الجديد
 ( معامالت ارتباط التوافق بين درجات  ر عبارة والدرجة الكلية لإلستبيان12جدول  

 العبارة
 معامننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر

 االرتباط
 العبارة الداللة

 معامنننننننننننننننننننننننننننننننننر

 االرتباط
 الداللة

1 817¸0** 000¸0 9 834¸0** 000¸0 

2 967¸0** 000¸0 10 774¸0** 000¸0 

3 821¸0** 000¸0 11 854¸0** 000¸0 

4 761¸0** 000¸0 12 967¸0** 000¸0 

5 814¸0** 000¸0 13 824¸0** 000¸0 

6 917¸0** 000¸0 14 974¸0** 000¸0 

7 784¸0** 000¸0 15 827¸0** 000¸0 

8 841¸0** 000¸0    

 (0¸01** دال إحصائيا عند مستوى  

(، وهيذا يعنيى 0¸01وى )ويالحظ من الجدول أن جميع قيم معامالت االرتباط تشير إلى داللتها اإلحصائية عند مست

 أن عبارات اإلستبيان متماسكة ، مما يدل على التجانس الداخلي لإلستبيان .

 
 ( معامر اإلرتباط بين درجة  ر عبارة والدرجة الكلية للمحور الذى تنتمى إليه العبارة13جدول  

 الداللة معامر االرتباط العبارة الداللة معامر االرتباط العبارة

 0¸000 **0¸824 9 ولالمحور األ

1 975¸0* 000¸0 10 795¸0** 000¸0 

 المحور الثالث  0¸000 **0¸827 2

3 974¸0** 000¸0 11 847¸0* 000¸0 

4 947¸0** 000¸0 12 852¸0* 000¸0 

5 674¸0** 000¸0 13 817¸0** 000¸0 

 0.000 **0¸967 14 المحور الثاني

6 827¸0** 000¸0 15 766¸0** 000¸0 

7 674¸0* 000¸0    

8 923¸0** 000¸0    

 

 (0¸01** دال إحصائيا عند مستوى  

( مين الثقية، وهيذا يشيير إليى أن 0¸01)ويالحظ من الجدول أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عنيد مسيتوى 

 عبارات االستبيان متماسكة، وتنتمي كل عبارة إلى المحور الذي يتضمنها.

 - انياً :  بات االستبيان:

وقيد جياءت ال  Alphaللتأكد من ثبات االستبيان تم حساب معاميل االتسياق اليداخلي بواسيطة معادلية ألفيا كرونبيا   

 (     14نتائج كما في جدول ) 

 

 

 



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 

 

 (73) 

 19المجلد  – 2021 ونيوي منلثااالعدد 

 ( معامر الثبات ألفا  رونباخ لمحاور استبيان المحكمين(14جدول  

 

 

 

 

 

 

 

م حيذف أي وفي ضوء نتائج معامالت الثبات لمحاور االستبيان األربعة الرئيسية الموضيحة بالجيدول السيابق، ليم ييت

، 0¸864و   0¸824محور من المحاور، حيث كانت معامالت الثبات مرتفعية فيي كيل المحياور، وتراوحيت ميابين  

 ، وجميعها دالة  0¸878( أن معامل ثبات االستبيان الكلي 14كما يتضح من الجدول رقم )

 صياغة االستبيان فى صورته النهائية: 

بنيود(،  5( محياور وهيى: المحيور األول يتكيون مين )3و يتكيون مين )تم وضع االسيتبيان فيى صيورته النهائيية وهي

 بنود(. 5)بنود(، المحور الثالث يتكون من  5المحور الثاني يتكون من )

 

اإلسننتفادة مننن علننم االرجونوميننك إلبتكننار وتنفيننذ تصننميمات ملبسننيه لمرضننى ضننمور العضننالت تتناسننب   انيننا:

 عديهم :خال بمرضى ضمور العضالت ومسا مواحتياجاته

 ( من المحكمين لتحديد نسب االتفاق بين المحكمين. 10تم عرض االستبيان فى صورته االولى على ) 

 
 ( نسب االتفاق بين المحكمين على صالحية  ر عبارة فى اإلستبيان15جــدول  

 النسبة  %( عدد المتفقين رقم العبارة النسبة  %( عدد المتفقين رقم العبارة

1 10 100% 8 8 80% 

2 9 90% 9 10 100% 

3 10 100% 10 9 90% 

4 10 100% 11 10 100% 

5 9 90% 12 9 90% 

6 10 100% 13 8 80% 

7 9 90% 14 70 70% 

% فيأكثر( مين عيدد 80وفى ضوء إتفاق المتخصصين استبقت الدارسة على البنود التى حصيلت عليى نسيبة إتفياق )

%( من عدد المحكمين وقد تيم إعيادة صيياغة 80نسبة إتفاق أقل من ) المحكمين، وتم حذف البنود التى حصلت على

 وأدخل بعض التعديالت عليها بناءاً على مالحظات المحكمين.بعض العبارات 

  -الصدق البنائى  التجانس الداخلى( : .1

كافيية الختبار ميدى تماسيك مفرداتيه وهيى تعيد  Internal Consistencyوالصدق البنائي يقاس بالتجانس الداخلي 

 للتأكد من صدق االستبيانات الجديدة.
 

 

 

 

 

 

 

 قيمة معامر الثبات المحــــــــــــــــاور

 0¸864 أرجنومية التصميم من الناحية الجمالية

 0¸947 ميم من الناحية الوظيفيةأرجنومية التص

 0¸824 أرجنومية التصميم من ناحية الراحة

 0¸878  بات األداة الكلي
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 ( معامالت ارتباط التوافق بين درجات  ر عبارة والدرجة الكلية لإلستبيان16جدول  

 العبارة
 معامننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر

 االرتباط
 العبارة الداللة

 معامنننننننننننننننننننننننننننننننننر

 االرتباط
 الداللة

1 741¸0** 000¸0 8 967¸0** 000¸0 

2 967¸0** 000¸0 9 824¸0** 000¸0 

3 827¸0** 000¸0 10 764¸0** 000¸0 

4 775¸0** 000¸0 11 821¸0** 000¸0 

5 824¸0** 000¸0 12 874¸0** 000¸0 

6 917¸0** 000¸0 13 967¸0** 000¸0 

7 841¸0** 000¸0    

 (0¸01** دال إحصائيا عند مستوى  

(، وهيذا يعنيى 0¸01مستوى )ويالحظ من الجدول أن جميع قيم معامالت االرتباط تشير إلى داللتها اإلحصائية عند 

 أن عبارات اإلستبيان متماسكة ، مما يدل على التجانس الداخلي لإلستبيان .
 ( معامر اإلرتباط بين درجة  ر عبارة والدرجة الكلية للمحور الذى تنتمى إليه العبارة17جدول  

 الداللة معامر االرتباط العبارة الداللة معامر االرتباط العبارة

1 674¸0** 000¸0 8 824¸0** 000¸0 

2 874¸0** 000¸0 9 997¸0** 000¸0 

3 824¸0** 000¸0 10 918¸0** 000¸0 

4 794¸0** 000¸0 11 648¸0** 000¸0 

5 967¸0** 000¸0 12 857¸0** 000¸0 

6 824¸0* 000¸0 13 0.746** 000¸0 

7 963¸0** 000¸0    

 

 (0¸01** دال إحصائيا عند مستوى )

( من الثقة، وهيذا يشيير 0¸01)ويالحظ من الجدول أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى             

 إلى أن عبارات االستبيان متماسكة، وتنتمي كل عبارة إلى المحور الذي يتضمنها.

 - انياً:  بات االستبيان: 

وقيد جياءت ال  Alphaادلية ألفيا كرونبيا   للتأكد من ثبات االستبيان تم حساب معاميل االتسياق اليداخلي بواسيطة مع

 (     18نتائج كما في جدول ) 
 ( معامر الثبات ألفا  رونباخ لمحاور استبيان المحكمين(18جدول  

 

 

 

 

 

م ييتم حيذف أي محيور مين المحياور، حييث كانيت وفي ضيوء نتيائج معيامالت الثبيات االسيتبيان بالجيدول السيابق، لي

  0¸974( أن معامل ثبات االستبيان الكلي 18معامالت الثبات مرتفعة ، كما يتضح من الجدول رقم )

 المعامالت اإلحصائية التى استخدم  في تحلير البيانات:

لنتييائج وفيمييا يلييي بعييض السييتخراج ا spssتييم تحليييل البيانييات وإجييراء المعييامالت اإلحصييائية باسييتخدام برنييامج 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 قيمة معامر الثبات المحــــــــــــــــاور

 0¸974  بات األداة الكلي
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 معامل ارتباط بيرسون لحساب الصدق  .1

 معامل ألفا كرونبا  لحساب الثبات .2

 )معامل الجودة(المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح  .3

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري .4

 (ANOVA) تحليل التباين .5

 مناقشة الفروض :

 قة بالفرض األول: النتائج المتعل -1

آراء المحكمين المتخصصيين فيي تحقييق األرجنوميية التصيميمات متوسطات توجد فروق ذات دالله احصائيه بين "

 "المقترحة للجانب الجمالي

للتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسط المرجح والمتوسيط المئيوى الميرجح واإلنحيراف المعييارى ألراء 

 المقترحة. المتخصصين حول التصميمات
تحقيق األرجنومية ( المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح واإلنحراف المعيارى ألراء المتخصصين حول 19جدول  

 "التصميمات المقترحة للجانب الجمالي

 المحور

 االول 

يم
صم

لت
ا

 

 مستويات المؤشرات
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المتوسننط المئننوى 

 جالمرح

  معامر الجودة(

ب مستوى التصميم
س
نا
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نا
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 مناسب 100.00% 0.00 3.00 45 0 0 15 1

 مناسب 93.33% 0.17 2.80 42 0 3 12 2

 مناسب 91.11% 0.21 2.73 41 0 4 11 3

 مناسب 84.44% 0.27 2.53 38 0 7 8 4

 مناسب إلى حد ما 75.56% 0.21 2.27 34 0 11 4 5

 مناسب 95.56% 0.12 2.87 43 0 2 13 6

 مناسب 97.78% 0.07 2.93 44 0 1 14 7

 مناسب إلى حد ما 66.67% 0.71 2.00 30 5 5 5 8

 مناسب 86.67% 0.26 2.60 39 0 6 9 9

 مناسب 84.44% 0.27 2.53 38 0 7 8 10
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التصميمات المقترحة فى تحقيق األرجنومية ( ترتيب التصميمات المقترحة وفق معامالت الجودة ألراء التخصصين فى 1شكر  

 "للجانب الجمالي

 ( :1( والشكر  19ستخلص من الجدول   

 "تحقيق األرجنومية التصميمات المقترحة للجانب الجماليإتفاق أراء السادة المتخصصين حول 

( تصييميم 8د أن تقييييم معييامالت الجييودة للتصييميمات المقترحيية تكييون مرتفعييه حيييث تبييين أن عييدد )حيييث نجيي -

( تصيميم حصييل عليى معاميل جييودة يقيع فييى 2حصيلوا عليى معامييل جيودة يقيع فييى مسيتوى )مناسييب(، عيدد )

 مستوى )مناسب إلى حد ما(.

%( 66,67مسييتوى مناسييب، )( ويقييع فييى 1%( للتصييميمات رقييم )100تراوحييت معييامالت االتفيياق مييا بييين ) -

التصننميمات فننى تحقيننق األرجنوميننة النني حنند مننا ، ممننا يوضننح  ( ويقييع فييى مسييتوى مناسييب8للتصييميمات رقييم )

 "المقترحة للجانب الجمالي
تحقيق األرجنومية التصميمات المقترحة ( تحلير التباين لدراسة معنوية الفروق بين إستجابات السادة المتخصصين  في 20جدول  

 ب الجماليللجان

 مصدر التباين المحور االول 
درجنننننننننننات 

 الحرية

مجمننننننننننننننننننننوع 

 المربعات

متوسننننننننننننننط 

 المربعات
F الداللة 

مسنننننننننننننتوى 

 الداللة

تحقيننق األرجنوميننة التصننميمات 

 "المقترحة للجانب الجمالي

 

 1,455 13,093 9 بين التصميمات

6,365 0,000 
دالننننننة عننننننند 

 0,01) 
 0,229 32,000 140 داخر التصميمات

 - 45,093 149 جمإلىاإل

 

 (:20نستلخص من الجدول  

( بين إسيتجابات السيادة المتخصصيين عليى التصيميميات 01,0وجود فروق ذات داللة إحصائيه عند مستوى داللة )

 "تحقيق األرجنومية التصميمات المقترحة للجانب الجماليفى المقترحة 

  )( ، ممييا يييدل علييى وجييود 01,0سييتوى المعنوييية )ومسييتوى الدالليية أقييل ميين م 6,365حيييث بلغييت قيميية )ف

 فروق بين التصميمات فى هذا المحور، مما يؤكد تحقق الفرض االول .
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 ( النتائج المتعلقة بالفرض الثانى:2 

توجييد فييروق ذات داللييه احصييائيه بييين آراء المحكمييين المتخصصييين فييي تحقيييق األرجنومييية فييى التصييميمات  "

 "المقترحة للجانب الوظيفى

المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح واإلنحيراف المعييارى ألراء لتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب ول

 المتخصصين حول التصميمات المقترحة 
( المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح واإلنحراف المعيارى ألراء المتخصصين حول التصميمات المقترحة  21جدول  

 لوظيفي.الجانب والمقتبسة في ا

 المحور الثانى

يم
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ا
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المتوسنننننننننننننننط 

المئنننننننننننننننننننوى 

 المرحج

 معامنننننننننننننننننننر 

 الجودة(

ب مستوى التصميم
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ا

" 

 

 مناسب 93.33% 0.17 2.80 42 0 3 12 1

 مناسب  93.33% 0.17 2.80 42 0 3 12 2

 مناسب 95.56% 0.12 2.87 43 0 2 13 3

 مناسب 97.78% 0.07 2.93 44 0 1 14 4

 مناسب إلى حد ما 68.89% 0.78 2.07 31 5 4 6 5

 مناسب 100.00% 0.00 3.00 45 0 0 15 6

 مناسب 86.67% 0.26 2.60 39 0 6 9 7

 مناسب إلى حد ما 71.11% 0.84 2.13 32 5 3 7 8

 مناسب 88.89% 0.24 2.67 40 0 5 10 9

 مناسب 84.44% 0.55 2.53 38 2 3 10 10

 
تحقيق األرجنومية فى ( ترتيب التصميمات المقترحة وفق معامالت الجودة ألراء المتخصصين المقترحة المتخصصين حول 2شكر  

 "جانب الوظيفىالتصميمات المقترحة لل
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 (:2( والشكر  21نستلخص من الجدول  

 "تحقيق األرجنومية فى التصميمات المقترحة للجانب الوظيفىإتفاق أراء السادة المتخصصين حول 

( تصيميم حصيلوا 8حيث نجد أن تقييم معامالت الجيودة للتصيميمات المقترحية تكيون مرتفعيه حييث تبيين أن عيدد ) 

( تصميم حصلوا عليى معاميل جيودة يقيع فيى مسيتوى )مناسيب 2وى )مناسب(، عدد )على معامل جودة يقع فى مست

 إلى حد ما(.

%( للتصيميم رقيم 68,89( ويقع فى مستوى مناسب، )6%( للتصميم رقم )100تراوحت معامالت االتفاق ما بين )

 "للجانب الوظيفى تحقيق األرجنومية فى التصميمات المقترحة( ويقع فى مستوى مناسب الي حد ما. مما يؤكد 5)

 
تحقيق األرجنومية فى التصميمات ( تحلير التباين لدراسة معنوية الفروق بين إستجابات السادة المتخصصين  في 22جدول  

 "المقترحة للجانب الوظيفى

 

 مصدر التباين المحور الثانى
درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات
F الداللة 

مستوى 

 الداللة

رجنومية فى تحقيق األ

التصميمات المقترحة 

 "للجانب الوظيفى

 

 1,529 13,760 9 بين التصميمات

4,778 0,000 
دالة عند 

(0,01) 
 0,320 44,800 140 داخل التصميمات

 - 58,560 149 اإلجمإلى

 ( :  22نستلخص من الجدول   

ابات السيادة المتخصصيين عليى التصيميميات  ( بين إسيتج01,0وجود فروق ذات داللة إحصائيه عند مستوى داللة )

 "تحقيق األرجنومية فى التصميمات المقترحة للجانب الوظيفىفي 

( ، مما ييدل عليى وجيود فيروق بيين 01,0ومستوى الداللة أقل من مستوى المعنوية ) 4,778حيث بلغت قيمة )ف( 

 "المقترحة للجانب الوظيفى تحقيق األرجنومية فى التصميماتالتصميمات فى هذا المحور . مما يؤكد 

 النتائج المتعلقة بالفرض الثالث-3

توجييد فييروق ذات داللييه احصييائيه بييين آراء المحكمييين المتخصصييين فييي تحقيييق األرجنومييية فييى التصييميمات "

 "المقترحة لجانب الراحة 

معييارى ألراء وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح واإلنحيراف ال

 المتخصصين على التصميمات المقترحة 
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تحقيق األرجنومية فى ( المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح واإلنحراف المعيارى ألراء المتخصصين حول 23جدول  

 "التصميمات المقترحة لجانب الراحة 
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 مناسب 97.78% 0.07 2.93 44 0 1 14 1

 مناسب 93.33% 0.17 2.80 42 0 3 12 2

 مناسب 95.56% 0.12 2.87 43 0 2 13 3

 مناسب 86.67% 0.26 2.60 39 0 6 9 4

 مناسب إلى حد ما 71.11% 0.41 2.13 32 2 9 4 5

 مناسب 82.22% 0.41 2.47 37 1 6 8 6

 مناسب 100.00% 0.00 3.00 45 0 0 15 7

 مناسب إلى حد ما 68.89% 0.78 2.07 31 5 4 6 8

 بمناس 97.78% 0.07 2.93 44 0 1 14 9

 مناسب 93.33% 0.17 2.80 42 0 3 12 10

 

 
 

تحقيق األرجنومية فى التصميمات المقترحة ( ترتيب التصميمات المقترحه وفق معامالت الجودة ألراء المتخصصين حول 3شكر  

 "لجانب الراحة 

 ( :3( والشكر  23نستلخص من الجدول  

 "ة فى التصميمات المقترحة لجانب الراحة تحقيق األرجنوميإتفاق أراء السادة المتخصصين في   
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( تصيميمات حصيلوا عليى 8نجد أن تقييم معامالت الجودة للتصميمات المقترحة تكون مرتفعه حييث تبيين أن عيدد )

( تصميمات حصل على معامل جودة يقع فيى مسيتوى )مناسيب إليى 2معامل جودة يقع فى مستوى )مناسب(، عدد )

 حد ما(.

%( للتصيميم رقيم 68,89( ويقع فى مستوى مناسب، )7%( للتصميم رقم )100اق ما بين )تراوحت معامالت االتف

 ".تحقيق األرجنومية فى التصميمات المقترحة لجانب الراحة ( ويقع فى مستوى مناسب الي حد ما. مما يؤكد 8)
يق األرجنومية فى التصميمات تحق( تحلير التباين لدراسة معنوية الفروق بين إستجابات السادة المتخصصين على 24جدول  

 "المقترحة لجانب الراحة 

 مصدر التباين المحور الثالث
درجنننننننننننات 

 الحرية

مجمننننننننننننننننننننوع 

 المربعات

متوسننننننننننننننط 

 المربعات
F الداللة 

مسنننننننننننننتوى 

 الداللة

جانييييييب الراحيييييية تحقيييييييق 

األرجنوميييييييييييييييية فيييييييييييييييى 

التصييييييييميمات المقترحيييييييية 

 "لجانب الراحة 

 

 1,696 15,260 9 بين التصميمات

6,901 0,000 
لييييييية عنيييييييد دا

(0,01) 

داخيييييييييييييييييييييييييييييييل 

 التصميمات
140 34,400 0,246 

 - 49,660 149 اإلجمإلى

 

 ( :24نستلخص من الجدول  

( بين إسيتجابات السيادة المتخصصيين عليى التصيميميات 01,0وجود فروق ذات داللة إحصائيه عند مستوى داللة )

 "ب الراحة تحقيق األرجنومية فى التصميمات المقترحة لجانالمقترحة فى 

( ، مما ييدل عليى وجيود فيروق بيين 01,0ومستوى الداللة أقل من مستوى المعنوية ) 6,901حيث بلغت قيمة )ف( 

 ".تحقيق األرجنومية فى التصميمات المقترحة لجانب الراحة التصميمات فى هذا المحور ،  مما يؤكد 

 النتائج المتعلق بالفرض الرابع-4 

متوسطات آراء المحكمين في االستفادة من علم االرجونومييك البتكيار وتنفييذ  ئية بينتوجد فروق ذات داللة إحصا"

 تتناسب واحتياجاتهم  مرضى ضمور العضالت تصميمات ملبسيه ل

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح واإلنحيراف المعييارى ألراء 

 ترحةالمتخصصين على التصميمات المق
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( المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح وترتيب التصميمات المقترحة في االستفادة من علم االرجونوميك  25جدول    

تتناسب واحتياجاتهم طبقاً إلستجابات السادة المتخصصين لجميع  مرضى ضمور العضالت البتكار وتنفيذ تصميمات ملبسيه ل

 المحاور

 التصميم

 مستويات المؤشرات

م
ن
زا
ألو

 ا
ع
مو

ج
ح 
ج
مر

 ال
ط
س
تو
لم
ا

ى 
ار
عي
لم
 ا
ف

را
ح
إلن

ا
 

المتوسنننننننننننننننننننننط 

 المئوى المرحج

  معامر الجودة(

ترتينننننننننننننننننننننننننننب 

 التصميمات
ب مستوى التصميم

س
نا
م

 

ما
د 
ح
ى 

 إل
ب
س
نا
م

 

ب
س
نا
 م
ير
غ

 

 مناسب االول 96.30% 0.10 2.89 130 0 5 40 1

 مناسب الرابع 93.33% 0.16 2.80 126 0 9 36 2

 مناسب الثاني 95.56% 0.12 2.87 129 0 6 39 3

 مناسب الخامس 90.37% 0.21 2.71 122 0 13 32 4

 مناسب الي حد ما السابع 70.37% 0.51 2.11 95 9 22 14 5

 مناسب السادس 88.15% 0.33 2.64 119 2 12 31 6

 مناسب الثاني)م( 95.56% 0.12 2.87 129 0 6 39 7

 مناسب الي حد ما نالثام 69.63% 0.76 2.09 94 15 11 19 8

 مناسب الثالث 94.81% 0.13 2.84 128 0 7 38 9

 مناسب الخامس)م( 90.37% 0.30 2.71 122 2 9 34 10

 

 
مرضى ضمور ( ترتيب التصميمات المقترحة في االستفادة من علم االرجونوميك البتكار وتنفيذ تصميمات ملبسيه ل4شكر  

 إلستجابات السادة المتخصصين لجميع المحاورتتناسب واحتياجاتهم طبقاً  العضالت 

 ( :4( والشكر  25نستلخص من الجدول  

( 1ترتيب التصميمات المقترحة وفق استجابات السادة المتخصصيين بالنسيبة لجمييع المحياور فقيد حصيل التصيميم )

( حصيال 3,7%( وترتيبيه األول ، يلييه التصيميمان )96,30( ونسيبة )2,89على مستوى مناسب بمتوسيط ميرجح )

( حصيل عليى 9%( وترتيبهما الثاني ، يليه التصيميم )95,56( ونسبة )87,2على مستوى مناسب بمتوسط مرجح )

( حصل على مستوى 2%( وترتيبه الثالث ، يليه التصميم )94,81( ونسبة )84,2مستوى مناسب بمتوسط مرجح )

( حصيل عليى مسيتوى 4,10يه التصميمان )%( وترتيبه الرابع ، يل93,33( ونسبة )80,2مناسب بمتوسط مرجح )

( حصيل عليى مسيتوى 6%( وترتيبهميا الخيامس ، يلييه التصيميم )90,37( ونسيبة )71,2مناسب بمتوسط ميرجح )

( حصييل علييى مسييتوى 5%( وترتيبييه السييادس ، يليييه التصييميم )88,15( ونسييبة )64,2مناسييب بمتوسييط مييرجح )
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( حصييل علييى 8%( وترتيبييه السييابع ، يليييهم التصييميم )93,3( ونسييبة )11,2مناسييب إلييى حييد مييا بمتوسييط مييرجح )

 %( وترتيبه الثامن. 69,63( ونسبة )2,09مستوى مناسب إلى حد ما بمتوسط مرجح )
اإلستفادة من ( تحلير التباين لدراسة معنوية الفروق بين إستجابات السادة المتخصصين على التصميميات المقترحة في  26جدول  

ة وتقديرها طبقاً إلستجابات الساد تكار وتنفيذ تصميمات ملبسيه لمرضى ضمور العضالت تتناسب وإحتياجتهمعلم االرجونوميك إلب

 لكر محاور االستبيان

 مصدر التباين اإلستبيان  كر
درجننننننننننات 

 الحرية

مجمننننننننننننننننننننوع 

 المربعات

متوسننننننننننننننط 

 المربعات
F الداللة 

مسنننننننننننننتوى 

 الداللة

اإلسييتفادة ميين علييم االرجونوميييك 

صيميمات ملبسييه إلبتكار وتنفيذ ت

لمرضيييييى ضيييييمور العضيييييالت 

 تتناسب وإحتياجتهم

 1,280 11,518 9 بين التصميمات

6,096 0,000 
دالييييييية عنيييييييد 

(0,01) 
 0,210 29,393 140 داخل التصميمات

 - 40,910 149 اإلجمإلى

 

 

 ( : 26نستلخص من الجدول    

( بييين إسييتجابات السييادة المتخصصييين علييى 01,0)يوجييد فييروق ذات دالليية إحصييائيه عنييد مسييتوى دالليية           

( ، ممييا يييدل علييى 01,0و مسيتوى الدالليية أقييل ميين مسيتوى المعنوييية ) 6,096التصيميميات حيييث بلغييت قيميية )ف( 

 وجود فروق بين التصميمات فى اإلستبيان ككل .

لعضييالت تتناسييب اإلسييتفادة ميين علييم االرجونوميييك إلبتكييار وتنفيييذ تصييميمات ملبسيييه لمرضييى ضييمور ا ثانيييا:

 خاص بالمرضى ومساعديهم  مواحتياجاته

  انياً: النتائج المتعلقة بالمرضى ومساعديهم.

 

 النتائج المتعلقة بالفرض الخامس:-5

توجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية بييين آراء مرضييى ضييمور العضييالت فييى تحقيييق األرجنومييية فييى التصييميمات "

 بالمرضى ومساعديهم.خاص  المقترحة
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اإلستفادة من علم ( المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح وترتيب التصميمات المقترحة المقتبسة  من  27جدول  

المرضى  وتقديرها طبقاً إلستجابات ا االرجونوميك إلبتكار وتنفيذ تصميمات ملبسيه لمرضى ضمور العضالت تتناسب وإحتياجتهم

 ومساعديهم

 التصميم

 مستويات المؤشرات

ألو
 ا
ع
مو

ج
م

ن
زا

ح 
ج
مر

 ال
ط
س
تو
لم
ا

ى 
ار
عي
لم
 ا
ف

را
ح
إلن

ا
 

المتوسنننننننننننننننننننننط 

 المئوى المرحج

  معامر الجودة(

ترتينننننننننننننننننننننننننننب 

 التصميمات
ب مستوى التصميم

س
نا
م

 

ما
د 
ح
ى 

 إل
ب
س
نا
م

 

ب
س
نا
 م
ير
غ

 

 مناسب الخامس 92.81% 0.17 2.78 142 0 11 40 1

 مناسب الرابع 94.12% 0.15 2.82 144 0 9 42 2

 مناسب الثالث 96.08% 0.11 2.88 147 0 6 45 3

 مناسب االول 99.35% 0.02 2.98 152 0 1 50 4

 مناسب الي حد ما التاسع 72.55% 0.59 2.18 111 11 20 20 5

 مناسب السادس 91.50% 0.19 2.75 140 0 13 38 6

 مناسب السابع 89.54% 0.22 2.69 137 0 16 35 7

 الي حد مامناسب  العاشر 69.28% 0.71 2.08 106 16 15 20 8

 مناسب الثامن 86.27% 0.25 2.59 132 0 21 30 9

 مناسب الثاني 98.04% 0.06 2.94 150 0 3 48 10

 

 
 

اإلستفادة من علم االرجونوميك إلبتكار وتنفيذ تصميمات ملبسيه لمرضى ( ترتيب التصميمات المقترحة  والمقتبسة من 5شكر  

 بالمرضى ومساعديهمطبقاً إلستجابات  وتقديرها ضمور العضالت تتناسب وإحتياجتهم

 

 (:5( والشكر  27نستلخص من الجدول  

( 4بالنسبة لجميع المحاور فقد حصيل التصيميم )بالمرضى ومساعديهم ترتيب التصميمات المقترحة وفق استجابات 

عليى  ( حصيال10%( وترتيبه األول ، يليه التصيميم )99,35( ونسبة )2,98على مستوى مناسب بمتوسط مرجح )

( حصل على مستوى 3%( وترتيبه الثاني ، يليه التصميم )95,56( ونسبة )94,2مستوى مناسب بمتوسط مرجح )
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( حصل على مستوى مناسيب 2%( وترتيبه الثالث ، يليه التصميم )96,08( ونسبة )88,2مناسب بمتوسط مرجح )

( حصييل علييى مسييتوى مناسييب 1) %( وترتيبييه الرابييع ، يليييه التصييميم94,12( ونسييبة )82,2بمتوسييط مييرجح )

( حصييل علييى مسييتوى مناسييب 6%( وترتيبييه الخييامس ، يليييه التصييميم )92,81( ونسييبة )78,2بمتوسييط مييرجح )

( حصييل علييى مسييتوى مناسييب 7%( وترتيبييه السييادس ، يليييه التصييميم )91,50( ونسييبة )75,2بمتوسييط مييرجح )

( حصييل علييى مسييتوى مناسييب 9التصييميم ) %( وترتيبييه السييابع ، يليييه89,54( ونسييبة )69,2بمتوسييط مييرجح )

( حصل على مستوى مناسب إلى حيد 5%( وترتيبه الثامن ، يليه التصميم )86,27( ونسبة )59,2بمتوسط مرجح )

( حصل على مستوى مناسب إلى 8%( وترتيبه التاسع ، يليهم التصميم )72,55( ونسبة )18,2ما بمتوسط مرجح )

 %( وترتيبه العاشر. 69,28( ونسبة )2,08حد ما بمتوسط مرجح )

 
اإلستفادة من ( تحلير التباين لدراسة معنوية الفروق بين إستجابات السادة المتخصصين على التصميميات المقترحة في  28جدول  

وتقديرها طبقاً إلستجابات  علم االرجونوميك إلبتكار وتنفيذ تصميمات ملبسيه لمرضى ضمور العضالت تتناسب وإحتياجتهم

 ى ومساعديهمبالمرض

 مصدر التباين اإلستبيان  كر
درجننننننننننات 

 الحرية

مجمننننننننننننننننننننوع 

 المربعات

متوسننننننننننننننط 

 المربعات
F الداللة 

مسنننننننننننننتوى 

 الداللة

اإلستفادة من علنم االرجونومينك 

إلبتكنننننننار وتنفينننننننذ تصنننننننميمات 

ملبسننننننننيه لمرضننننننننى ضننننننننمور 

 العضالت تتناسب وإحتياجتهم

 4,815 34,333 9 بين التصميمات

16,142 0,000 
دالننننننة عننننننند 

 0,01) 
 0,298 149,137 500 داخر التصميمات

 - 192,471 509 اإلجمإلى

 

 

 ( :28نستخلص من الجدول  

علييى  المرضييى ومسيياعديهم( بييين إسييتجابات ا01,0يوجييد فييروق ذات دالليية إحصييائيه عنييد مسييتوى دالليية )         

( ، مميا ييدل عليى 01,0ى المعنويية )و مسيتوى الداللية أقيل مين مسيتو 16,142التصميميات حيث بلغت قيمة )ف( 

 وجود فروق بين التصميمات فى اإلستبيان ككل .

  :من خالل عرض النتائج السابقه نستخلص اآلتى

 لمرضى ضمور العضالت تحقق الجانب الجمالي. ةنيه إبتكار تصميمات ملبسيإمكا -1

 لوظيفى.لمرضى ضمور العضالت تحقق الجانب ا ةإمكانيه إبتكار تصميمات ملبسي -2

 فى اإلستخدام. ةلمرضى ضمور العضالت تحقق الراح ةإمكانيه إبتكار تصميمات ملبسي -3

وتفى بإحتياجاتهم   الوظيفيه  ةر العضالت تحقق األرجونوميلمرضى ضمو ةإمكانيه تنفيذ مالبس منزلي -4

 وتسهل لهم وللقائمين على مساعدتهم عمليه اإلرتداء والخلع لمالبسهم.

 صميم األول" و"التصميم السابع" أعلى معامل جوده وفقاً آلراء المحكميين.حقق" الت -5

 

 :التوصيات -

 التوسع في مثل هذا النوع من الدراسات التطبيقية . .1

 تحويل الدراسة الحالية إلى مشروع بحثي . .2

ى االهتمام بمالبس المرضي باختالف أنوعها وخامتهيا وألوانهيا طبقيا للمتطلبيات والحاجيات الوظيفييه ليد .3

 المريض.
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إمييداد مصييانع المالبييس الجيياهزه بأهميييه تصيينيع مالبييس الفئييات الخاصيية والمرضييي لييدعم التعيياون بييين  .4

 المؤسسات العلمية والمؤسسات الصناعية.

دعم الكليات المتخصصه فيي مجيال المالبيس والنسييج للطيالب والخيريجين بيالخطوات الالزمية لتصيميم  .5

 .وإنتاج المالبس الخاصة للفئات المختلفة

 

 مراجع البحث: -

 أوالً: المراجع العربية:
 -إيميان محميود خمييل:" فاعليييه برنيامج تعليميى فييى رفيع اليوعى بالتيذوق الملبسييي ليذوى اإلعاقيه البصييريه " -1

 م.2019-جامعه الزقازيق -كليه التربيه النوعيه  -غير منشوره  -رساله ماجستير

ألشييغال اإلبييره وإمكانيييه توظيفهييا لإلرتقيياء بالجوانييب الجماليييه أسييمهان إسييماعيل النجييار:" التقنيييات المختلفييه  -2

 م.2011-علوم وفنون دراسات وبحوث-للمالبس المنزليه النسائيه"

مجلييه االقتصيياد  -تغريييد حسيينى الضيياوى:" تصييميمات أزييياء مقترحييه لمريضييات الحقيين العضييلى دورييياً" -3

 م. 2011-(3ع) -(22مج) -جامعه المنوفيه -المنزلى

 -نى سليمان على الخراز:" المواصفات الفنيه إلنتاج المالبس النسائيه لتحقيق خيواص اإلسيتخدام النهيائى"تها -4

 م.2016-جامعه القصيم  -كليه التصاميم واالقتصاد المنزلى -رساله ماجستير

فيال جميله ظاهر القيبسيى، دعياء محميود عبيود:" تصيميمات ملبسييه مقترحيه لتلبييه اإلحتياجيات الخاصيه بأط -5

 م.2020إبريل -(2العدد) -(10مجلد) -مجله البحوث الدوليه -التوحد"

جيهان حسن وهبه:" األرجونوميكس اإلدراكي كمدخل لتصيميم نظيم اإلرشياد والتوجييه داخيل البيئيه الداخلييه  -6

 م.2019 -(2العدد) -(2مجلد) -مجله التصميم الدوليه -للمستشفيات"

المتبادلييه بييين الجماليييات واالعتبييارات األرجونومييية فييى عمليييه تصييميم رحيياب محمييود الهيبييري:" العالقييه  -7

 م.2016يناير -(6العدد)-مجله البحوث الدوليه -المنتج"

 -ريهام أحمد صالح موسى:" تصميم وتنفيذ مالبس تحقق متطلبات الراحيه للطفيل الميريض بالشيلل اليدماغى" -8

 م.2018-جامعه حلوان-كليه الفنون التطبيقيه -غير منشوره-رساله ماجستير

سحر كمال فوده:" حلول تصميميه مقترحه لجوارب الضغط الطويله المستخدمه فى عالج دوإلى السياقين بميا  -9

 م.2016-(1ع) -(26مج) -جامعه المنوفيه -مجله االقتصاد المنزلى -يتالئم مع بعض مشكالت القوام"

البس األطفال المرضي بالمستشفيات المصريه فى سماح محمد أحمد الصاوى:" وضع معايير جوده إنتاج م -10

 م.2012-جامعه حلوان -كليه االقتصاد المنزلى -غيرمنشوره -رساله دكتوراه-ضوء المتغيرات التكنولوجيه"

رساله -سماح محمود محمد حفنى:" رؤيه تشكيليه لتصميم بعض المالبس الرياضيه لالعبين المعاقيين بدنيا" -11

 م.2010-جامعه حلوان -كليه االقتصاد المنزلى  -غير منشوره-دكتوراه

 -سها رفيق إبيراهيم عفيفى:"دراسيه متطلبيات الراحيه للمالبيس الضياغطه فيى ضيوء عليم األرجونيوميكس" -12

 م.2019-جامعه حلوان-كليه الفنون التطبيقيه -غير منشوره -رساله ماجستير 

د العزيز:" إعتبارات أرجونوميه لتصميم منضيده عبير نجيب السعيد ، أحمد وحيد مصطفي ،زينب أحمد عب -13

 م.2017-(3مجلد)-( 7العدد)-مجله البحوث الدوليه  -التفصيل"

ماجييده إبييراهيم األسييود، إيمييان رأفييت ابييو السييعود:" تصييميمات مقترحييه للمالبييس المسييتخدمه أثنيياء العييالج  -14

 م.2019-وفيهجامعه المن -مجله كليه التربيه النوعيه-اإلشعاعى لمرضي السرطان"

-اليدمام  -مكتبيه المتنبيى -محمد عبد التيواب ابيو النيور،وآخرون:" عليم الينفس ليذوى االحتياجيات الخاصيه" -15

 م.2015
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مريم محمد الحربى، رانيا مصطفى دعبس:" المشكالت الملبسييه لألطفيال السيعوديين المصيابيين بمتالزميه  -16

 م.2020يناير -(1العدد)-(10مجلد) -لدوليهمجله البحوث ا -داون فى ضوء السمات الجسمانيه"

منيى سيمير فتيوح جمييل:" إمكانيييه التوصيل إليى مالبيس مالئميه لمييرض االكزيميا البنيوييه كأحيد األمييراض  -17

جامعيه  -كليه االقتصاد المنزلى -غيرمنشوره -رساله ماجستير -الجلديه المتأثره بالمالبس للمرضي من األطفال"

 م.2010-المنوفيه

ء عبد الخالق،غاده شاكر عفيفي:" عناصر التصميم وتوظيفها فى تصميم مالبس منزلييه لعيالج عييوب نجال -18

 م.2018يناير -(8العدد)-مجله التصميم الدوليه -الجسم"

نهى عبدالحليم عبدهللا:" تصميمات مقترحه لمالبس األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصه للمساهمه فى التكيف  -19

 م.2010-جامعه المنوفيه-كليه االقتصاد المنزلى -غيرمنشوره -ماجستير رساله -مع اإلعاقه"

هييياجر أحميييد حاميييد، سيييميحه باشيييا، تغرييييد حسييينى :" أرجونوميكييييه مالبيييس نسائيه)بإسيييتخدام الكروشييييه  -20

 م.2019يناير -( 1العدد) -(9مجلد) -اإليرلندى( مستوحاه من زخارف إسالميه نباتيه"، مجله التصميم الدوليه

 -مكتبه الملك فهد الوطنيه  -هدى سلطان التركى، وفاء حسن الشافعى: "تصميم األزياء نظرياته وتطبيقاته " -21

 م.2010 -الرياض 

-هند سالم البنا، عال يوسف وآخرون: "عمل مالبس طبيه لمرضي قرحه الفرا  باستخدام تكنولوجيا النانو"-22

 م.2017-جامعه المنوفيه-مجله كليه التربيه  النوعيه

رسياله  -والء أحمدعلى حماميه:" تصيميم بعيض المالبيس لمرضيى المي  واألعصياب )ميرض الزهيايمر( " -23

 م.2019-جامعه المنوفيه-كليه االقتصاد المنزلى  -غير منشوره-ماجستير

ولييد شيعبان مصطفى،هشيام أحميد السييد عاصيم ،ياسيمين أحميد الكحكى،لبنيي عبيد العظييم محميد:" منظييور  -24

مجليية اإلقتصيياد -الرومياتيود( ميين السيييدات كبيار السيين " –مييإلى لمالبييس مرضيي )خشييونة المفاصييل وظيفيي وج

 م.2016–(3العدد ) -(26مجلد ) -جامعه المنوفيه -المنزلى 

 م.2014-1ط -القاهره -عالم الكتب  -يسرى معوض:" أسس تصميم األزياء والموضه" -25

 

  انياً: المراجع األجنبية:
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Level",(M.sc)-Ain Shams University-Faculty of Medicine-2018. 

27- Mohamed,Ahmed Elhussieny Ali:" Development of Induced Pluripotent 

stem(ips) cell-based therapy of / duchenne muscular dystrophy "-ph.d- minia 

university,faculty of medicin-2020. 

28-Wafaa A. Elsayed,Maha M.T.Eladwi,others"Ergonomics Approach for 

Fashionable, Apparel Design journal,v(9),issue(3),july,2019. 

  الثاً: مواقع اإلنترن :
29-www.mayolinic.org.accessed on 20 october,2020. 
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Utilizing ergonomics in creating and implementing clothing designs 

For muscular dystrophy patients to meet their needs  

 
  Abstract:                                                                                                   

The research aims to create home clothing designs suitable for patients with muscular 

dystrophy and meet their functional and aesthetic needs, in which comfort and care 

factors are available as one of the important ergonomic criteria, and the ease of 

wearing and taking off for patients and their caregivers through the diversity of the 

places of openings, their number and the methods used in closing and opening, and 

the research contributes to shed light on a group of patients with muscular dystrophy, 

where this disease has occupied many scientists, in the recent period ,for a variety of 

reasons, including its increase in spread without definitive knowledge of the reasons 

leading to this and its negative impact on the psychological state of the patient ,the 

use of the arms and also the lack of medicine to treat muscular dystrophy yet, so it 

was necessary to meet their requirements of household clothes, especially since they 

wear them for a long period of the day and open the way for them to depend on 

themselves wearing and taking off their clothes in the early stages of the disease or 

facilitating the process of wearing and taking off their caregivers, and the research 

followed the applied analytical  approach through the work of (10) designs (5 men 

and 5 women) and the research tools were to prepare a questionnaire to investigate 

some of the problems faced by muscle atrophy patients Through the research sample, 

they are a group of (16 sick) individuals with muscular dystrophy in Menoufia 

Governorate within the(Future Association) Charity for the service of patients with 

muscular dystrophy, determining their needs for household clothing and the extent of 

acceptance of designs, and another questionnaire for evaluating designs by gentlemen 

members of the teaching staff in specialized colleges and implementing designs that 

achieved the highest results after statistical treatment. The results of the research were 

verifying its hypotheses in terms of: There are statistically significant differences 

between the averages of the opinions of the referees and the patients regarding the 

achievement of ergonomics in the proposed designs for the aesthetic, functional and 

comfort aspects, as well as the implementation of the “first and seventh” designs that 

obtained the highest evaluation according to the opinions of the arbitrators.                 
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 التصميمات المنفذة والحاصله على أعلى تقييم وفقاً آلراء المحكميين

 موعة النسائية:التصميم األولالمج

 

 ( توضح تنفيذ  التصميم األول( والحاصر على أعلى تقييم وفقاً آلراء المحكميين11صوره 
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 المجموعة الرجالى :التصميم السابع
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