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 انحرافتطوير النماذج المسطحة لضبط مالبس االطفال الخارجية وفقا لمشكمة 
 العمود الفقري
أ / منى عمر العمر         د/ سناء محمد عبد الوهاب شاهين        

 :مستخمص البحث

ىدف البحث الى تطوير النماذج المسطحة لمالبس االطفال الخارجية "البموزة 
، وقد تم تطوير النماذج سنوات  6لعمر  والبنطمون" وفقا لمشكمة انحراف العمود الفقري

المسطحة لمبموزة والبنطمون وفقا لمشكمة انحراف العمود الفقري وقياس درجة قبول 
تطمب التطوير تصميم مانيكان موذج البموزة والبنطمون وقد المتخصصين لتطوير ن

مانيكان ثالثي االبعاد يحاكي  لطفل طبيعي و (CLOباستخدام برنامج ) ثالثي االبعاد
 النماذجتمبيس اجسام األطفال المصابين بمشكمة انحراف العمود الفقري لتسييل 

وبعد تطوير النماذج لمحصول عمى االفضل من   البنطمون قبلو  ، االساسية لمبموزة
المنيج الوصفي وقد اتبع البحث  النماذج المسطحة من وجية نظر المتخصصين ،

 العظامو طفال جراء مقابالت ألطباء األإ ادوات البحثوكانت  ،التطبيقالتحميمي مع 
 ،(19وعددىم ) األمور ألولياء ةاستبانوتصميم ( أطفال، 6( لحاالت )9وعددىم )

 وتوصمت نتائج البحث الى، (11عددىم )و المتخصصين  قبول لقياس درجة اتاستبانو 
 ،إيجابية أراء اولياء االمور في تحديد المشكالت  الناتجة عن انحراف العمود الفقري

 لمبنطمون(% 90.9)و لمبموزة ( %95.66 األول)اتساق  نتائج معامل الجودة لممحور و 
مما  وكالىما متقاربين لمبنطمون(%94.79)و لمبموزة ( %96.96)المحور الثاني ، 

يؤكد عمى اتفاق أراء المتخصصين  في البنود المتضمنة بكال منيما من حيث مالئمة  
 سنوات. 6النماذج المسطحة لألطفال عمر 

انحراف العمود  –مالبس األطفال  –النماذج المسطحة  –تطوير  -الكممات الرئيسة :
   الفقري
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 :  البحث مقدمة
تعد مرحمة الطفولة من أىم المراحل التي يمر بيا اإلنسان وتمتاز بكثرة النشاط 
الجسدي والفكري الذي يساعده عمى التوافق في محيطو االجتماعي، ونظرًا لمنمو السريع 
في ىذه المرحمة يجب أن تتناسب مالبس الطفل مع التغيرات التي تصاحب نموه 

في والجمالي والحماية المتوقعة من استخداميا وتفي الجسمي لتحقق الغرض الوظي
 (617ص، 2019، ىنا النوواي، اماني خمف )                 .باحتياجاتو النفسية 

كما تعتبر المالبس احدى احتياجات االنسان الميمة، إذ ليا دور أساسي في 
 سالمة صحة الجسم، ونموه بشكل صحيح، وتمعب المالبس في حياة الطفل دور
المحافظ والواقي لمجسم من البرودة والحرارة، كما أنو وسيمة إلبراز الذوق، والشعور بثقة 

  Afroza, R., 2018,p33)  (                      الطفل بنفسو، وقوة الشخصية.
ويوجد في كل مجتمع من المجتمعات فئة خاصة تتطمب تكيفًا خاصًا مع البيئة 

من المالبس التي تتماشي مع أذواقيم وميوليم  حتياجاتيمالالتي يعيشون فييا نتيجة 
، كما تؤدي المالبس دورًا ىامًا لدى أطفال ذوي المشكالت الجسمية متطمباتيم  وتمبي 

 تقديمحيث تتيح ليم فرصة التمتع والشعور بالرضا والراحة النفسية عن طريق 
طوائو، وتساعده عمى تصميمات مريحة وجذابة، تعمل عمى إخراج الطفل من عزلتو وان

 الشعور بالمساواة مع الطفل السوي في مختمف نواحي الحياة.
 (176ص ، 2021،الكحكي  نياسمي (                                     

لطفولة في تكوين شخصية االنسان وىي من اىم مراحل النمو ا اىمية تبرز
ذاالنفسي لمشخص فيي الحجر االساس لتكوين شخصية الطفل  ما تم بناءه بصورة  وا 

 ( 2ص، 2000،)اسماء البحيصي                  صحيحو نتج عنو شخص مثالي.
الجسمية عمى النمو الشخصي واالجتماعي لمطفل حيث تمنعو  تؤثر المشكالت

عن المشاركة الفعالة مع من حولو من الجماعة وبما أن حياة اإلنسان تحتوي عمى 
وىذا التفاعل  فييا،سمسمة من التفاعالت المستمرة بين شخصيتو وبين البيئة التي يعيش 

نية والنفسية واالجتماعية وبين يتطمب إيجاد نوع من التوافق والتوازن بين حالتو البد
 ظروف البيئة من صفات قد تؤثر في صحتو وتفاعالتو مع اآلخرين.                  

 (21ص، 2006، )حسن النواصرة                                         



 

 1263 

2022 نوفمبرـ األربعون الثالث و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ومن ابرز المشكالت الجسمية في الطفولة المبكرة الناتجة من انحراف العمود 
تاف غير متساوية غير مترابطة، كتف واحدة تبرز أكثر من األخرى، الفقري ىي )أك

الوركين غير مستوية، إحدى الساقين تبدو أقصر من األخرى، وكذلك الجسم يميل إلى 
 ألن انحراف العمود الفقري يسبب عدم التناسق في الجسم ككل .جانب واحد( ذلك 

(Schreiber, S. & Bettany, J. ،2017,p76 )  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( طفل عمره سنتني2) صورة                        سنوات ( 4(  طفلو ) 1)صورة 
2020-4-7-www://ar.spine5.com/106                2020)-4-7 ://7imya.com/www ) 

   
لذا تحتاج ىذه الفئو الى عممية تطوير النماذج حتى تناسب مع مشكالتيم 
الجسمية والبد من توفر عنصرين أساسيين إلعدادىا: األول مقاسات دقيقة تمثل 

الجسم إلعطائو حرية الحركة في كل جزء الجسم، والثاني المقدار االضافي الذي يحتاجو 
 من حيث االنسدال والراحة والضبط. من أجزاءه حتى يعطي الزي التأثير المناسب 

)Winifred, A. ،2009 ,p9  (   

وتتميز النماذج المسطحة بسيولة تنفيذىا وتعد من الطرق السريعة لمحصول عمى 
 تعديل النماذج الىاألجسام التي تتميز بقوام غير متناسق  وتحتاجالتصميم المطموب، 

وبالتالي حل المشكالت المتعمقة بالقوام وجعميا أكثر مالئمة لمجسم،  االجساملتناسب 
كما ان وجود البيانات والرموز الخاصة بتعميمات القص عمى النموذج األساسي 

 (55ص ، 2003، جييان السيد  (المسطح تساعد عمى ضبط ودقة حياكة المالبس.
 

https://ar.spine5.com/106-7-4-2020/
https://ar.spine5.com/106-7-4-2020/
https://7imya.com/
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 مشكمة البحث:
تعد المالبس من العوامل االساسية التي تساعد عمى شعور الطفل بالثقة بالنفس       

واالمان وكما انيا تعتبر في حد ذاتيا الوسيمة التي يستعين بيا الفرد لتغطية جسده لما 
ليا من اىمية لصحة الطفل وايضا اىميتيا من الناحية السيكولوجية واالجتماعية، 

العمود الفقري ومنيا   رافبمشكالت جسمية ناتجو من انحوباألخص الفئة المصابة 
أحد " عدم تمركز الرأس بالمنتصف، عدم تماثل القفص الصدري، أكتاف غير متساوية

، "الجسم يميل إلى جانب واحد"االنحراف ألحد األطراف  ،"االكتاف اعمي من االخر
حيث تسبب  "خرى إحدى الساقين تبدو أقصر من األ"عدم توازن وتماثل طول القدمين 
لنسب وابعاد  المبكرة عدم مالئمة المالبس المتوفرةىذه المشكالت بمرحمة الطفولة 

الجسم، وبالتالي ال تتوفر بيا عنصري الوظيفة والشكل الجمالي، حيث يزداد االحتياج 
ليا عن أي انسان اخر فيم بحاجة الى ان يتقبميم االخرون كأشخاص ليم قيمة وكذلك 

 .انفسيمان يتقبموا 
وقد وضحت الدراسات اىمية مالبس االطفال من الجانبين الوظيفي والجمالي بأن ليا 
القدرة عمى إخفاء بعض المشكالت الجسمية والتي قد تؤثر تأثيرا قويا عمى شخصية 

 (3ص، 2012،  سمر مقالن  )                                         .الفرد
ينبغي عند اختيار مالبس خارجية لمطفل ان تتوفر فييا متطمبات خاصة تراعي االداء  

الحركي الذي يقوم بو الطفل، الى جانب مراعاة المشكالت الجسمية وكذلك الذوق 
السميم والبساطة في التصميم وتناسق وانسجام كل من تصميم الممبس وتصميم النسيج 

 راحة عند ارتداء مالبسو.حتى ال يشعر الطفل بالضيق وعدم ال
 (2ص، 2016،  وآخرون ،سيير عثمان)                                           

،  رانيا محمد )دراسة التي اىتمت بالمشكالت الجسمية لألطفال  تن الدراسامو  
ابتكار معالجات تصميمية لمالبس االطفال ذوي اضطراب دفت إلى والتي ى (2021

( سنوات تفي باحتياجاتيم الوظيفية 9-6فرط الحركة بمرحمة الطفولة المتوسطة )
االحتياجات الممبسية التي  حددت (2021،حنان ال غظيف)والجمالية، وفي دراسة 

ابتكار تصميمات و  تناسب األطفال المصابين بالكسور في مرحمة الطفولة المبكرة،
لمالبس األطفال المصابين بالكسور في مرحمتي الطفولة المبكرة والوسطى تفي 
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تحديد اىتمت ب (2021،سارة آل محمد)دراسة أما باالحتياجات الوظيفية والجمالي، 
االحتياجات الممبسية لألطفال بمرحمة الطفولة الوسطى لذوي تقوس الساقين، ووضع 

طفال ذوي التقوس بالساقين في ضوء القيم التشكيمية حمول تصميمية لمالبس األ
أىتمت   (2021، شيماء عبدالعزيز )دراسة ألعمال الفنان " أوجست ىربن "، وفي

الفتيات مستخدمي االطراف " تصميم مالبس وظيفية تتالئم مع احتياجات االطفال ب
 تناولتبينما  ،ة والحماي الممبسيةالصناعية " من حيث سيولة االستخدام وتوفير الراحة 

اىم التقنيات الواجب توافرىا في مالبس المعاقين  (2021،وآخرون،عيدرشدي )دراسة 
عداد مجموعة من تصميمات لمالبس األطفال بتقنيات حياكة تساعد عمى وا  حركيا ، 

السمات قدمت  ( 2019،الدغيم  ريم، زغمول  سحر)دراسة و تحقيق الناحية الوظيفية، 
المميزة لممدرسة التفكيكية ، تحميل أعمال مصممي األزياء العالميين الذين تأثروا 

وتقديم تصميمات مستميمة من المدرسة  ،بالمدرسة التفكيكية في تصميم المالبس 
 ىمن)وفي دراسة التفكيكية لألطفال ذوي البدانة في مرحمة الطفولة المبكرة )بنات( ،

تم تصميم وتنفيذ مالبس وظيفية تتالئم مع احتياجات  (2018، وآخرون غالب،
تم تصميم  (2018وآخرون، ،جبر بهيرة)االطفال البنين المعاقين حركيا"، وفي دراسة 

ودراسة خواص  وتنفيذ مالبس تحقق متطمبات الراحة لمطفل المريض بالشمل الدماغي"
األقمشة التي تحقق متطمبات الراحة لمطفل المريض بالشمل الدماغي ،كذلك تقديم 
الحمول التصميمية لممالبس والمكمالت المناسبة التي تيسر لمطفل المريض بالشمل 

تصميم وتنفيذ مالبس مناسبة لمطفل و الدماغي عممية ارتداء وخمع مالبسو بنفسو، 
 )ودراسة ،قق متطمبات الراحة السيكولوجية والفسيولوجيةالمريض بالشمل الدماغي تح

لألطفال المصابين  ممبسيوابتكار تصميمات ىدفت إلى  والتي  (2106، نهى هالل 
بالشمل الدماغي تسيم في تكيفيم مع اعاقتيم وتعزز شعورىم باألمن واالستقرار النفسي 

. 
بضرورة دراسة االحتياجات الممبسية  لممشكالت :  أوصت الدراسات السابقة وقد 

آن  في والوظيفي الجماليتحقق ليم التوافق  ممبسيوالجسمية لألطفال لتقديم تصميمات 
 واحد
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التي تقابل ىذه الباحثتان إلى  دراسة  المشكالت الممبسية  أتجو:  ن هذا المنطمقم 
وفقا لممشكالت الناتجة من   سنوات( 6مرحمة الطفولة المبكرة عمر )ب الفئة من األطفال

سي بطريقة الدرتش استيدف انحراف العمود الفقري ووضع تطوير مقترح لمنموذج االسا
وخط ، (لمبموزة ) خط الجنب االمامي والخمفي، وخط الذيل االمامي والخمفيكال من 

قا لضبط مالبس االطفال الخارجية وف لمبنطمون() الوسط األمامي والخمفي وخط الجنب
 لمشكمة انحراف العمود الفقري.

 ويمكن تحديد مشكمة البحث في التساؤالت التالية:
النماذج المسطحة لمالبس  قبل تطويرالمستخدمة  تما اإلجراءا :التساؤل االول

 رافممشكالت الجسمية الناتجة من انحلوفقا البنطمون(  -االطفال الخارجية )البموزة 
  سنوات؟ 6 لعمرالعمود الفقري 

مالبس االطفال الخارجية لما إمكانية تطوير النماذج المسطحة  :الثانيالتساؤل 
في  سنوات ٦لعمر انحراف العمود الفقري الناتجة من وفقا لممشكالت الجسمية )البموزة( 

 ؟ضوء نتائج االجراءات المستخدمة لمتطوير 
لضبط المتخصصين في تطوير النماذج المسطحة  قبولما درجة  :الثالثالتساؤل 

الناتجة من انحراف العمود وفقا لممشكالت الجسمية مالبس االطفال الخارجية)البموزة( 
  سنوات؟  6لعمر  الفقري

مالبس االطفال الخارجية لما إمكانية تطوير النماذج المسطحة  :الرابعالتساؤل 
سنوات   ٦الناتجة من انحراف العمود الفقري لعمر وفقا لممشكالت الجسمية ( البنطمون )

 في ضوء نتائج االجراءات المستخدمة لمتطوير ؟
المتخصصين  في  تطوير النماذج المسطحة   قبولما درجة  :خامسالالتساؤل 

اتجة من انحراف النوفقا لممشكالت الجسمية  (لمالبس االطفال الخارجية )البنطمون
 ؟سنوات  ٦لعمر  العمود الفقري

 هداف البحث:أ
ولياء االمور في المشكالت الجسمية الناتجة من انحراف العمود أقياس نسبة اراء  -1

 الفقري.
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وفقا ( البنطمون - تطوير النماذج المسطحة لمالبس االطفال الخارجية)البموزة -2
 ( سنوات.6لممشكالت الجسمية الناتجة من انحراف العمود الفقري لعمر )

المتخصصين لمنماذج المسطحة المطورة لمالبس االطفال  قبول درجةقياس  -3
العمود  رافوفقا لممشكالت الجسمية الناتجة من انح (البنطمون - )البموزة الخارجية
 .( سنوات6) لعمرالفقري 

المستخدمة قبل تطوير النماذج المسطحة لمالبس االطفال  تتحديد اإلجراءا -4
العمود  رافممشكالت الجسمية الناتجة من انحلوفقا البنطمون(  -الخارجية )البموزة

  سنوات؟ 6 لعمرالفقري 
مالبس االطفال الخارجية )البموزة( وفقا لإمكانية تطوير النماذج المسطحة  -5

في ضوء نتائج سنوات  ٦العمود الفقري لعمر  انحرافالناتجة من لممشكالت الجسمية 
 االجراءات المستخدمة لمتطوير ؟

مالبس لضبط المتخصصين في تطوير النماذج المسطحة  قبولدرجة  معرفة -6
االطفال الخارجية)البموزة( وفقا لممشكالت الجسمية الناتجة من انحراف العمود الفقري 

 سنوات؟   6لعمر 
( وفقا البنطمون مالبس االطفال الخارجية )لالنماذج المسطحة  إمكانية تطوير -7

في ضوء نتائج سنوات   ٦لممشكالت الجسمية الناتجة من انحراف العمود الفقري لعمر 
 االجراءات المستخدمة لمتطوير ؟

المتخصصين  في  تطوير النماذج المسطحة لمالبس االطفال  قبولدرجة  معرفة -8
لعمر  قا لممشكالت الجسمية الناتجة من انحراف العمود الفقريوف (الخارجية )البنطمون

 سنوات ؟ ٦
 اهمية البحث:

مشكالت وفقا لمبمزيد من الطرق لبناء وتطوير النماذج  الصناعةاثراء مجال  -1
 .المبكرةبمرحمة الطفولة  الفقري العمود رافمن انح الناتجة الجسمية

مما يسيم في  طرق مطوره لبناء النماذج عمىلمدارسين لمتعرف  الفرصةتاحو إ -2
 تطوير الصناعة بمجال المالبس.

 الجسمية. ممشكالتيل مالئموالشعور بالرضا الرتداء مالبس  االطفالكساب إ -3
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 مصطمحات البحث:
التحسين وصواًل إلى تحقيق األىداف المرجوة بصورة أكثر  : Developmentتطوير-

 (9ص ، 2017،محمد الدسوقي )                                          كفاءة.
عبارة عن مجموعة من الخطوط اليندسية المستقيمة والمنحنية  :patternsالنماذج -

الجسم والتي تتخذ في النياية  ألبعادوالمتداخمة الناتجة عن استخدام القياسات المختمفة 
 (71ص،  2018) ىند عبد الحميم ، وآخرون ،                     شكال مماثال لو.

النموذج االساسي محاولة محسوبة ودقيقة :Flat patternsالنماذج المسطحة  -
لتحويل النموذج المسطح المرسوم عمى الورق والمضاف اليو خطوط التصميم الى قطع 

 (11ص ، 2006،وسام ابراىيم  ،سارة ميران)                  ممبسيو ثالثية االبعاد.
ان تكون عناصر التصميم مناسبة التناسق بين المالبس والجسم بمعنى  : Fitضبط-

لمجسم لتحسين مظيره الخارجي، باإلضافة الى تحقيق حرية الحركة واالنسدال عمى الجسم 
 عند الوقوف والجموس والمشي واالنحناء وتناسب خطوطو ابعاد القوام الخارجي. 

 (28ص ، 2015،  صفية ساروخ )                                                 
رداء خارجي يرتديو االطفال لتغطية الجسم  :Children Clothesمالبس االطفال -

ويكون اما طويل يصل الى القدم او قصير يصل الى الركبة ويرجع ذلك الى تصميمو 
االقمشة تناسب فصول السنة كاألقطان والصوف ويستخدم في تنفيذه انواع كثيرة من 

 (135ص ، 2014، فاطمة كمال )                                        والحرير.
عبارة عن انحراف جانبي  :  Deviation of the spineانحراف العمود الفقري 

العمود الفقري عمى  اعوجاجالعمود الفقري مصحوب بالتواء. حيث يمكن أن يظير 
أو تقوس في الظير أو إزاحة الجذع  انحناءالكتفين عن اآلخر، أو  إحدىشكل ارتفاع 

 (37ص ، 2011صالح سعد، )                            إلى إحدى الجانبين. 
 حدود البحث:

 .مستشفيات ( 3عدد )حدود مكانية : المستشفيات بمنطقة القصيم بالسعودية  -
  .  م 2022يناير  إلى م 2021مايو حدود زمانية : الفترة من   -
 سنوات(. 6االطفال عمر ) :الفئة العمرية -
 .حدود نوعية : البموزة والبنطمون  -
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 .التطبيقالمنيج الوصفي التحميمي مع  :منهج البحث 
 عينة البحث:

( سنوات مصابين 6( من األطفال عمر )6قصدية عددىا ) ةعين األطفال:  -
 العمود الفقري. رافبمشكالت جسمية مختمفة ناتجو من انح

لدييم اطفال مصابين بمشكالت جسمية مختمفة ( من 19عددىم )اولياء االمور:  -
 العمود الفقري رافانحناتجة من 

المتخصصين في مجال  األساتذة( ويقصد بيم 11عددىم ): المتخصصين  -
 المالبس والنسيج .

 ادوات البحث:
 االطفال واطباء العظام . ألطباءمقننة اجراء مقابالت  -1
لمشكالت الجسمية لالستفادة منيا في تطوير التحديد األمور  ألولياء ةاستبان -2

 .ة لضبط المالبس الخارجية لألطفالالنماذج المسطح
المتخصصين في تطوير النماذج المسطحة لمالبس  قبول لقياس درجةاستبانة  -3

 سنوات وفقا لمشكمة )انحراف العمود الفقري(. 6)البموزة ( لعمر  ل الخارجيةاالطفا
المتخصصين في تطوير النماذج المسطحة لمالبس  قبول درجة قياس ل استبانة -4

 الفقري(. سنوات وفقا لمشكمة )انحراف العمود 6االطفال الخارجية)البنطمون( لعمر 
 خطوات بناء استبانات البحث:

لمشكالت الجسمية لالستفادة منيا في تطوير لتحديد األمور  ألولياءاستبيان  -1
 .ة لضبط المالبس الخارجية لألطفالالنماذج المسطح

الناتجة عن انحراف  لألعراض )اولياء االمورمن التعرف الهدف من االستبانة : 
 وفقا لألطفال اليومية والحركية الممارسات،  الممبسيةاالحتياجات و ، العمود الفقري

تطوير النماذج المسطحة لضبط  لالستفادة منيا في (انحراف العمود الفقريلمشكمة 
 المالبس الخارجية لألطفال وفقا لممشكالت الجسمية

)المحور األول ( االعراض الناتجة  ثالثة محاورمن  االستبانة: تكونت وصف االستبانة
االحتياجات (عبارات ، )المحور الثاني( 7عن انحراف العمود الفقري، ويندرج اسفمو )

 اليومية والحركية الممارسات( ) المحور الثالث،ه( عبار 15سفمو)أويندرج  الممبسية
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وذلك  يالثاالستبيان التقدير الث يوقد أستخدم ف ( عبارات ، 5ويندرج اسفمو ) لألطفال
بإعطاء موافق ثالث درجات، وموافق الى حد ما درجتان، وغير موافق درجة واحدة. 

( درجة  45) ، والمحور الثاني (درجة 21)ر االول لممحو وبمغت الدرجة الكمية 
 ( درجة 81) لالستبيان ، والدرجة الكمية( درجة  15 )الثالث والمحور

المتخصصين في تطوير النماذج المسطحة لمالبس  قبول درجةاستبانة لقياس -2
 سنوات وفقا لمشكمة )انحراف العمود الفقري(  6االطفال الخارجية  )البموزة ( لعمر 

تطوير النماذج المسطحة لمالبس االطفال الخارجية  )البموزة (  :الهدف من االستبانة
 .التطويرلمنموذج بعد وتمبيس المانيكان ثالثي االبعاد  سنوات 6لعمر 

النموذج المطور  (المحور األول )من محورين  االستبانةتكونت  وصف االستبانة:
سنوات وفقا لمشكمة انحراف العمود الفقري،  (6لمبموزة  ليناسب اجسام االطفال عمر )

( المحور الثاني، ) ( درجة 21وبمغت الدرجة الكمية لممحور ) (عبارات7ويندرج اسفمو )
( 7ثالثي االبعاد لمبموزة باستخدام النماذج المطورة ويندرج اسفمو)تمبيس المانيكان 

االستبيان التقدير  وقد أستخدم في ، ( درجة 21وبمغت الدرجة الكمية لممحور ) عبارات
وذلك بإعطاء موافق ثالث درجات، وموافق الى حد ما درجتان، وغير موافق  ثيالثال

 ( . درجة 42وبمغت الدرجة الكمية ) درجة واحدة.

المتخصصين في تطوير النماذج المسطحة لمالبس  قبول درجة استبانة لقياس-3
 سنوات وفقا لمشكمة )انحراف العمود الفقري( 6 االطفال الخارجية  )البنطمون ( لعمر 

تطوير النماذج المسطحة لمالبس االطفال الخارجية  )البنطمون(  االستبانة: من الهدف
 .لمنموذج بعد التطويرسنوات وتمبيس المانيكان ثالثي االبعاد  6لعمر

النموذج المطور   (المحور األول )من محورين ت االستبانة تكون وصف االستبانة:
سنوات وفقا لمشكمة انحراف العمود الفقري،  (6لمبنطمون  ليناسب اجسام االطفال عمر)

( المحور الثاني ، ) (درجة 21حور)وبمغت الدرجة الكمية لمم ( عبارات7ويندرج اسفمو )
( 7تمبيس المانيكان ثالثي االبعاد لمبنطمون باستخدام النماذج المطورة ويندرج اسفمو)

خدم في االستبيان التقدير ، وقد أست(درجة 21وبمغت الدرجة الكمية لممحور ) عبارات
موافق  وذلك بإعطاء موافق ثالث درجات، وموافق الى حد ما درجتان، وغير الثالثي

 ( .درجة 42وبمغت الدرجة الكمية ) درجة واحدة.
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 صدق وثبات ادوات البحث
لمشكالت الجسمية لالستفادة منها في تطوير لتحديد ااألمور  ألولياء ةاستبان -1

 .ة لضبط المالبس الخارجية لألطفالالنماذج المسطح
ارتباط بحساب معامل االرتباط )معامل  :صدق االتساق الداخمي: صدق االستبيان -

 (1)والجدول الكمية لالستبيان، والدرجة بيرسون(بين الدرجة الكمية لكل محور
  ذلك يوضح

اولياء  الستبيان الكمية والدرجة كمية لكل محور الدرجة البين ( قيم معامالت االرتباط 1جدول )
 لمشكالت الجسمية لالستفادة منها في تطوير النماذج المسطحةلتحديد ااألمور 

 الداللة االرتباط احملاور
 0.01 0.783 االعراض الناتجة عن انحراف العمود الفقري)الجنف( المحور االول:
 0.01 0.823 : االحتياجات الممبسيةيالمحور الثان

 0.01 0.798 اليومية والحركية الممارساتالمحور الثالث : 
( القترابيا 0.01أن معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى ) (1)يتضح من الجدول

 من الواحد الصحيح مما يدل عمى صدق وتجانس محاور االستبيان.         
 تم حساب الثبات عن طريق : :االستبيانثبات -ب 
  طريقة التجزئة النصفية -Alpha Cronbach 2        الفا كرونباخ معامل -1

Split-half   
اولياء األمور لممشكالت الجسمية لالستفادة منها في  استبيان( قيم معامل الثبات لمحاور 2جدول )

 تطوير النماذج المسطحة
 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

االعراض الناتجة عن انحراف العمود  المحور االول:
 الفقري)الجنف(

0.794 0.812 – 0.843 

 0.921 – 0.875 0.831 : االحتياجات الممبسيةيالمحور الثان
 0.9 52– 0.886 0.872 اليومية والحركية الممارساتالمحور الثالث : 

 0.914 – 0.855 0.878 ككل االستبيانثبات 
معامل الفا ، التجزئة النصفية أن جميع قيم معامالت الثبات : ( 2)يتضح من الجدول  

 مما يدل عمى ثبات االستبيان .  0.01دالة عند مستوى 
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بس المتخصصين في تطوير النماذج المسطحة لمال قياس درجة قبولاستبيان  -2
 سنوات وفقا لمشكمة)انحراف العمود الفقري(.6الخارجية )البموزة (لعمراألطفال 

معامل االرتباط )معامل ارتباط بحساب  : صدق االتساق الداخمي:  صدق االستبيان-أ
يوضح  (3)بيرسون( بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية لالستبيان، والجدول 

   ذلك:
 الستبيان الكمية الدرجة الكمية لكل محوري  والدرجةبين ( قيم معامالت االرتباط 3جدول )     

 ( تطوير النماذج المسطحة لمالبس االطفال الخارجية )البموزة
 الداللة االرتباط المحاور

النموذج المطور لمبموزة ليناسب اجسام االطفال  المحور األول :
 0.01 0.897 وفقا لمشكمة انحراف العمود الفقري 

تمبيس المانيكان ثالثي االبعاد لمبموزة باستخدام  المحور الثاني :
 0.01 0.862 النماذج المطورة 

( القترابيا 0.01أن معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى ) (3)يتضح من الجدول
 من الواحد الصحيح مما يدل عمى صدق وتجانس محاور االستبيان.         

 Alpha     الفا كرونباخ معامل تم حساب الثبات عن طريق : ثبات االستبيان:- ب

Cronbach   ، طريقة التجزئة النصفية  Split-half   

تطوير النماذج  قيم معامل الثبات لمحاور استبيان تقييم المتخصصين الستبيان( 4جدول ) 
 المسطحة لمالبس االطفال الخارجية )البموزة (

 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

النموذج المطور لمبموزة ليناسب اجسام  المحور األول :
 االطفال وفقا لمشكمة انحراف العمود الفقري 

267.0 26800 – 268.9 

تمبيس المانيكان ثالثي االبعاد لمبموزة  المحور الثاني :
 باستخدام النماذج المطورة 

268.0 267.0 – 268.. 

 268.7 – 26787 26820 ثبات االستبيان ككل

معامل الفا ، التجزئة النصفية أن جميع قيم معامالت الثبات : ( 4)يتضح من الجدول  
  مما يدل عمى ثبات االستبيان .  0.01دالة عند مستوى 

المتخصصين في تطوير النماذج المسطحة لمالبس  قياس درجة قبولاستبيان  -3
 سنوات وفقا لمشكمة )انحراف العمود الفقري(. 6االطفال الخارجية )البنطمون ( لعمر 
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معامل االرتباط )معامل ارتباط بحساب  صدق االستبيان : صدق االتساق الداخمي:-أ
يوضح  (5)بيرسون( بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية لالستبيان والجدول 

 ذلك:
تطوير  الستبيان الكمية الدرجة الكمية لكل محوري الدرجةبين ( قيم معامالت االرتباط 5جدول ) 

 النماذج المسطحة لمالبس االطفال الخارجية )البنطمون (
 الداللة االرتباط المحاور

: النموذج المطور لمبنطمون ليناسب اجسام االطفال  األول المحور
 وفقا لمشكمة انحراف العمود الفقري 

2687. 
 

2620 

: تمبيس المانيكان ثالثي االبعاد لمبنطمون باستخدام  ثانيالمحور ال
 2620 .2689 النماذج المطورة 

( القترابيا 0.01أن معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى ) (5) يتضح من الجدول
 من الواحد الصحيح مما يدل عمى صدق وتجانس محاور االستبيان.         

       الفا كرونباخ معامل تم حساب الثبات عن طريق : ثبات االستبيان:-ب 
Alpha Cronbach  طريقة التجزئة النصفية  Split-half   

تطوير النماذج  قيم معامل الثبات لمحاور استبيان تقييم المتخصصين الستبيان( 6جدول )
 المسطحة لمالبس االطفال الخارجية )البنطمون (

 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

النموذج المطور لمبنطمون ليناسب اجسام  المحور األول :
 االطفال وفقا لمشكمة انحراف العمود الفقري 

0.867 0.895 –23 0.9 

تمبيس المانيكان ثالثي االبعاد البنطمون  المحور الثاني :
 باستخدام النماذج المطورة 

0.756 0.821 – 0.873 

 0.898 – 0.858 0.811 ثبات االستبيان ككل
معامل الفا ، التجزئة النصفية أن جميع قيم معامالت الثبات :  (6)يتضح من الجدول  

 . مما يدل عمى ثبات االستبيان  0.01دالة عند مستوى 
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 الجانب العممي:
تطوير النماذج المسطحة لمالبس االطفال الخارجية بعض االجراءات قبل  اعدادتم  

ممشكالت الجسمية الناتجة من انحناء العمود الفقري لمرحمة لوفقا البنطمون(  -)البموزة 
 وىي : ( سنوات6) لعمرالطفولة المبكرة 

المتابعين لحاالت االطفال وأطباء العظام لمعرفة  لألطباءسئمة المقابمة أاعداد  -1
تم تصميم نموذج لمقابمة  (1المشكالت الجسمية االكثر انتشارًا لدى االطفال )ممحق 

أطباء العظام( لحصر المشكالت الجسمية  –االطباء المتخصصين )أطباء األطفال
 العمود الفقري.التي يتعرض ليا األطفال ذو مشكمة انحراف 

 يتضمن نموذج المقابمة مجموعة من االسئمة كالتالي :
مبكرة ، لالطفولة ا)العمود الفقري  اصابات بياتنتشر  التيرحمة العمرية مىي الما

ونسب الشفاء  اإلصابة) مع توضيح سبب  تأخرةمالطفولة الوسطى ، الطفولة ال
عمى  تأثيرهالعمود الفقري و مدى  انحرافعمى  المترتبةوما ىي النتائج  المتوقعة
 الطفل ؟ لجسم الخارجي المظير
 الخارجي بالمظيرواضح  تغير الىتؤدي  التيبشكل عام  الجسمية المشكالتماىي 
الكتف ،  ) المثالعمى سبيل  تغير بيا يحدث التي بالجسمالطفل وأي منطقة  لجسم

 ؟بالتحديدمع ذكر أي مرحمة عمرية  ( نبروز القفص الصدري ، الساقي
لممشكالت الجسمية لألطفال لالستفادة منيا في  مورولياء األأراء أاستبانة قياس  -2

تم أخذ آراء أولياء االمور في المشكالت  (2)ممحق  .تطوير النماذج المسطحة
الجسمية الناتجة من )انحراف العمود الفقري( محل الدراسة والحصول عمى بيانات 

الجسمية لعمل النماذج المسطحة وتطويرىا لضبط المالبس  ماألطفال وأخذ قياساتي
 .عمى أجسام األطفال

يحاكي اجسام األطفال ذو مشكمة انحراف العمود  تصميم مانيكان ثالثي األبعاد -3
لمتغمب عمى مشكمة رفض أولياء و  وتصميم مانيكان ثالثي األبعاد لطفل طبيعي الفقري

تم تصميم ، و والمتابعة معيم الرتداء المالبس المنفذةاألمور تصوير حاالت األطفال 
)مانيكان ثالثي األبعاد( يحاكي أجسام األطفال المصابين بمشكمة انحراف العمود 
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وتم تصميم مانيكان ثالثي االبعاد لطفل الفقري وذلك باستخدام القياسات التي تم رفعيا 
 مبسية )البموزة ، البنطمون (طبيعي حيث يسيل المقارنة بينيم اثناء تمبيس القطع الم

بعاد لجسم طفل من ألثالثية ا اذجلمنم التمبيس التحميل المقارن لنتائج اختبارات -4
بعاد لجسم ألذج ثالثية اامقارنة بنم المشكالت الجسمية )انحراف العمود الفقري(ذوي 
 (CLO3Dبرنامج ) باستخدامختبارات نوعية لمقطع الممبسية إ3تشمل والتي طبيعيطفل 

يوفر عدد من االختبارات لمعرفة مدى مالئمة القطعة  بالبرنامجالتحميل الموني و 
الممبسية ولتحديد اإلشكاليات ذات الصمة بالتمبيس بصورة تقارب الواقع الى حد كبير، 

خريطة ومن أىم االختبارات التي توضح مالئمة القطعة الممبسية عمى الجسم ىي 
 .خريطة المالئمة، خريطة الشد )الشد الخارجي(، اإلجياد )الضغط الخارجي(

 )الضغط واجهاد القطعة الممبسية( االختبار األول: خريطة الضغط الخارجي
يظير االختبار الخاص بالضغط الخارجي مناطق الضغط في النسيج نتيجة الضيق 
الحادث لبعض مناطق القطعة الممبسية عمى الجسم وبحيث يتسبب ىذا الضغط 

ي حدوث اجياد لمقماش وىو ما يظير تشويو لمقطعة الممبسية ونتيجة لذلك الخارجي ف
ىذا اإلجياد يتم قياسو في (، فإن المالبس نفسيا تمارس الضغط عمى الجسم )اإلجياد

( وىي وحدة ضغط تصف مقاومة التمزق، kPaالبرنامج بوحدة تسمي كيموباسكال )
عند شدىا قبل تمزق النسيج بقيم حيث يتم تمثيل أقصى ضغط يمكن أن تتحممو المادة 

% وىي القيمة التي يتمزق فييا الجزء الذي يتعرض لمضغط فوق المسموح 100تعادل 
يشير ( و 1كما بالشكل ) وتظير خريطة الضغط الخارجي )اإلجياد( بثمانية ألوان، بو

كيمو باسكال( بينما يشير المون األحمر إلى  0.00المون األزرق إلى عدم وجود إجياد )
 ، كيمو باسكال( ويتم التعبيرعن األرقام الموجودة بينيما كتدرج لأللوان 100أقوى إجياد )

          
 
 
 
 

 (  3) صورة                                (             1شكل )              
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القيم االستداللية لمخريطة المونية الختبار الضغط الخارجي  تظير( 3)الصورة وفي 
ويشار ليا  لإلجياد(  والتي تمثل القيمة الصفرية KPa 0.00حيث تبدأ من القيمة )

بالمون األزرق عمي الخريطة المونية لممالبس ، وتزيد القيمة تدريجيا لتصل الي 
(42.86 KPa ويشار ليا بالمون األخضر وتمثل القيمة الوسطية األولي لمضغط )

( والتي تمثل مرحمة KPa 100.00الخارجي ، حتي تصل الي القيمة األعمى )
ومن الممكن عبر الشاشة الخاصة باالختبارات تغيير ، الخطورة ممثمة بالمون األحمر

يل عدد ألوان نتائج االختبار حيث يمكن تقم، قيم وىيئة الشكل االستداللي لقيم االختبار
 (KPa) ألوان استداللية الي أربعة كما يمكن ايضًا تغيير وحدة القياس أيضا من 8من 
ىذا الي جانب إمكانية تحديد اظيار النتائج الخاصة  (mmHg) وأ  (gf/cm2)  الي

ظيار النتائج الخاصة إ وأ،(-Warpداء باالختبار عمى الجزء الطولي لمقماش )الس
ىذا الي جانب الخصائص األخرى   -Weft)باالختبار عمى الجزء العرضي )المحمة

 التي يمكن تغييرىا عبر تمك الشاشة.
 التحميل الموني الختبارات الضغط الخارجي

نتائج قياس اختبار الضغط الخارجي بعدد من األلوان، وبحيث يميز كل مجموعة  يزيتم
لونية درجة معينة من القياس تقابل قيمة محددة والتي تعادل بدورىا الضغط الخارجي 

 القيم المحددة بالنسبة ليذا االختبار (7)ويوضح الجدول 
 

 نتائج قياس اختبار الضغط الخارجي ( يوضح7جدول )
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 00.00 KPa 
الصفرية وميثل ىذا اللون القيمة 

 )األقل تعرضا للتمزق(الضغط  الختبار
 14.29 KPa 

تلك األلوان القيم الوسطية بدءا وميثل 
من األقل عرضة للتمزق والذي يساوي 

14.29 KPa  والذي ميثلو اللون
األزرق الفاتح، وحىت األقرب للتمزق 

وىو  KPa 85.71والذي يساوي 
 ما ميثلو اللون الربتقايل

  28.57 KPa 

 42.86 KPa 

 57.14 KPa 

 71.43 KPa 

 85.71 KPa 

 100.0 KPa 
 األعلى الختباروميثل ىذا اللون القيمة 

 )األكثر تعرضا للتمزق( الضغط
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 (5) صورة                      (                      4)  صورة                       

، لمنموذج من االمام تظير نتائج االختبار بثالث درجات متفاوتة  (4الصورة )وفي  
بحيث مثل المون األخضر الفاتح اعمي القيم لحالة الضغط الخارجي وىي بالتالي تمثل 
االعمي خطورة القترابيا من قيمة قد يتحقق معيا تمزق او ضيق بالنسبة لممالبس، 
ومن الجدير بالذكر ان تمك النقطة او القيمة تحققت في المنطقة التي بيا عيب جسدي 

ا بصورة غالبة المون األزرق الفاتح في كثير من في منطقة الوسط كما ظير أيض
المناطق واىميا منطقة الوسط والتي بيا العيب الجسدي الي جانب الجانب االيسر 

 (5الصورة )كما تظير أيضا في ، و العموي والذي بو أيضا عيب جسدي واضح 
 ، نفس النتائج تقريبا مع ظيور إشكاليات الضغط الخارجي عميلمنموذج من الخمف 

مناطق العيوب الجسدية وبخاصة الميل الحادث في منطقة الوسط وفي الميل الحادث 
 في منطق الكتف من الخمف.

 الشد الخارجي لممالبس بعد التمبيس() الشد الخارجيخريطة االختبار الثاني: 
ارتدائو، بحيث نظرا لبعض السمات ظير خريطة الشد الخارجي مدى شد الثوب عند ت

معين او تحقق بعض العيوب الجسدية المغايرة عن الجسد الطبيعي  الجسدية من بروز
فانو نتيجة ليذا يتحقق معو شد في القطعة الممبسية في تمك المنطقة مما يتسبب في 
حدوث تشوه ظاىر لمقطعة الممبسية الي جانب عدم راحة الجسد عند التمبيس، ىذا 

ية ألوان. يشير المون األزرق إلى خريطة الشد بثمانيتم قياسو في البرنامج عبر  التشوه
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٪ من 120بينما يشير المون األحمر إلى  (،٪ من معدل التشويو )بدون تشويو100
كما يتضح  عن األرقام الموجودة بينيما كتدرج لأللوان يتم التعبيرو  معدل التشويو

ان. بثمانية ألو  الشد الخارجي )التمدد والتشوه في التمبيس(تظير خريطة و ،  (2) الشكلب
بينما يشير المون األحمر إلى %( 100حدوث تشوه )يشير المون األزرق إلى عدم 

يتم التعبير و  (%120حدوث اعمي نسبة تشوه في القطعة الممبسية نتيجة لحالة الشد )
تظير لمنموذج من االمام  (6الصورة )، في  عن األرقام الموجودة بينيما كتدرج لأللوان

 %(100المونية الختبار الشد الخارجي حيث تبدأ من القيمة ) القيم االستداللية لمخريطة
والتي تمثل القيمة الصفرية لمشد والتشوه ويشار ليا بالمون األزرق عمى الخريطة المونية 

%( ويشار ليا بالمون األخضر 108.57لممالبس، وتزيد القيمة تدريجيا لتصل الي )
حتى تصل الي القيمة األعمى وتمثل القيمة الوسطية األولي لمضغط الخارجي، و 

 %( والتي تمثل أعمي قيمة لمشد ممثمة بالمون األحمر120)
        

          
 
 
 
 
  
 
 ( 6) صورة                         (                        2شكل )              

االستداللي لقيم ومن الممكن عبر الشاشة الخاصة باالختبارات تغيير قيم وىيئة الشكل 
ألوان استداللية الي أربعة  8حيث يمكن تقميل عدد ألوان نتائج االختبار من و  االختبار

ىذا الي جانب إمكانية تحديد اظيار النتائج الخاصة باالختبار عمى الجزء الطولي 
اظيار النتائج الخاصة باالختبار عمى الجزء العرضي  (، اوWarp-اءلمقماش )السد

 (Weft-)المحمة
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 الخارجي الشد  الختباراتالتحميل الموني 
الخارجي بعدد من األلوان، وبحيث يميز كل مجموعة  الشديتميز نتائج قياس اختبار 

الخارجي الشد لونية درجة معينة من القياس تقابل قيمة محددة والتي تعادل بدورىا 
( لمنموذج 7) الصورة وفي ، القيم المحددة بالنسبة ليذا االختبار (8)ويوضح الجدول 

مثل المون األحمر يتظير نتائج االختبار بثالث درجات متفاوتة ، بحيث من االمام 
المناطق األكثر تعرضا لمشد في القطعة الممبسية وىي في النموذج تمثل المناطق التي 

المون األخضر واألصفر وىما يمثالن القيم الوسط في ونجد  بيا عيوب جسدية واضحة
وىو ما يماثل تقريبا نفس المعدالت بالنسبة لمجية ، الشد عمي القطعة الممبسيةمعدالت 

 .(8الصورة )الخمفية من القطعة الممبسية كما ىو موضح في 
 نتائج قياس اختبار الشد الخارجي ( يوضح8جدول )

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

               (8)  صورة                   (             7)   صورة                        

 الشد  الصفرية الختباروميثل ىذا اللون القيمة  % 100 

 102.86 % 

القيم الوسطية بدءا من األقل تأثرا بالشد والذي ميثلو تلك األلوان وميثل 
%، وحىت األكثر تأثرا  102اللون األزرق الفاتح وتبدأ من القيمة 

 117بالشد وبالتايل األكثر عرضة لتشوه السطح النسيجي واليت قيمتو 
 % وىو ما ميثلو اللون الربتقايل

 105.71 % 

 108.57 % 

 111.43 % 

 114.29 % 

 117.14 % 

 الشد )األكثر تعرضا للتشوه( األعلى الختباروميثل ىذا اللون القيمة  % 120 
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  مالئمة القطعة الممبسية() المالئمةخريطة االختبار الثالث: 
عدم وصمت إلى الحد األقصى من  النسيج التيتوضح خريطة المالئمة عدد اجزاء 

المالئمة والتشوه والتي ال تناسب تمبيس القطعة الممبسية وغير مالئمة لمجسم، حيث أن 
 التمددمعدالت يتم تحديد ىذه القيمة من خالل و نسيج لو أقصى قدر من التشويو.  كل
 ( 3كما يتضح في الشكل ) الخصائص الفيزيائية لمنسيجفي  المتمثمةالصالبة و القص و 
الي واألصفر ) ٪،100( إلى أكثر من لعدم إمكانية المبسيشير المون األحمر )و  

وىو  ،الي الحد األقل من التشوهواألبيض  ٪،80أكثر من  -( مناطق بمعدالت ضيقة
ية ال يمكن اإلجمال من المالبس)بالنسبة المئوية(  ومقدر (9الصورة )وضحو تما 

، ومن الممكن عبر  عمى المالبسالي جانب النسبة المئوية لألماكن الضيقة ارتداؤىا / 
ىذا الي ، و الشاشة الخاصة باالختبارات تغيير قيم وىيئة الشكل االستداللي لقيم االختبار

عمى الجزء الطولي لمقماش  جانب إمكانية تحديد اظيار النتائج الخاصة باالختبار
-ظيار النتائج الخاصة باالختبار عمى الجزء العرضي )المحمةإو أ(،Warp-اء)السد
Weft) جانب الخصائص األخرى التي يمكن تغييرىا عبر تمك الشاشة. ىىذا ال 

   
 
 
 
 
 
 
 

 ( 9) صورة                             (                3شكل )           
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 المالئمة  الختباراتالتحميل الموني 
يتمايز نتائج قياس اختبار المالئمة بمونين فقط وىما المون األحمر والمون األصفر 
ويمثالن سويا معدالت المالئمة الخاصة بالتمبيس سواء إذا كانت القطعة الممبسية 

 ( لمنموذج من االمام 10الصورة )وفي مقبولة ألن تمبس او اذا كانت القطعة ضيقة  ، 
ز التشوه في مناطق العيوب الجسدية وخصوصا منطقة يتظير نتائج االختبار بترك

 0.3الوسط بحيث وصمت نسبة المالئمة في اطار عدم التمكن من المبس الي نسبة 
% في ثالث أماكن محددة  5.7%، كما وصمت نسبة معدالت الضيق الي اكثر من 

وثيق أماكن ونتائج االختبار الخاص بالمالئمة وىو  ( 11الصورة )كما نجد أيضا في 
 الصمة باماكن العيوب الجسدية لمحالة الخاصة محل الدراسة   .

 نتائج قياس اختبار المالئمة  ( يوضح9جدول ) 
 
 
 
 

      
 (11)  صورة                     (                 10)  صورة           

 
 
 
 

 0 %- 100% 
الصفرية وميثل ىذا اللون القيمة 

 الشد  الختبار

 0 %- 100% 
 األعلى الختباروميثل ىذا اللون القيمة 

 الشد )األكثر تعرضا للتشوه(
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 نتائج البحث :
النماذج المسطحة لمالبس  قبل تطويرما االجراءات المستخدمة  :التساؤل االول

ممشكالت الجسمية الناتجة من انحناء لوفقا البنطمون(  -االطفال الخارجية )البموزة 
  ( سنوات؟6) لعمرالعمود الفقري لمرحمة الطفولة المبكرة 

 -:اتباع عدد من االجراءات وهيتم  للالجابة عمى هذا التساؤ
 (  1) ممحق رقم اجراء المقابالت  -1
 .ارتفاع ورك عن اآلخر -               .األكتاف عدم التساوي في -
 .بطريقة أوضح من الكتف اآلخربروز أحد الكتفين  -
 .لمداخل العمود الفقري بروز األرداف بشكل واضح في حال كان اعوجاج -
 .وجود وضعيات لمجموس أو الوقوف يصعب عمميا -
 .الشعور بعدم الراحة واأللم في الظير -
 (  2ممحق ) ) ألولياء االمور(  ةاستبان -2

الستطالع آرائيم في بنودىا لممتخصصين  يةالموج)ألولياء االمور(  ةتم تصميم استبان
التي  ثم توزيع االستبانات )ألولياء األمور(، وصياغة عدد من المشكالت وتحكيميا ،

تم مالحظتيا أثناء توزيع استمارة المقابمة والتي ليا عالقة بمشكمة انحراف العمود 
أخذ آراء أولياء االمور في المشكالت الجسمية الناتجة من )انحراف العمود  وتم ،يالفقر 

الجسمية لعمل  مالفقري( محل الدراسة والحصول عمى بيانات األطفال وأخذ قياساتي
  النماذج المسطحة وتطويرىا لضبط المالبس عمى أجسام األطفال.

كل  في اولياء االمور ءآلراتم حساب التكرارات والنسب المئوية ومعامالت الجودة و 
االعراض الناتجة : ل) المحور األو محور من محاور االستبيان  والبنود المتضمنة بو 

 ، المحور الثالث :  االحتياجات الممبسية  الثاني، المحور  عن انحراف العمود الفقري
 ذلك : يوضح (10)والجدول ( ،  اليومية والحركية الممارسات
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فى تحديد  اولياء االمور لدرجة قبولوالنسب المئوية ومعامالت الجودة   التكرارات( 10جدول ) 
 المشكالت الجسمية لالستفادة منها في تطوير النماذج المسطحة لضبط المالبس الخارجية لألطفال 

ور
محا

ال
 

 البنود

 النسبة %  
معامالت 
 موافق الجودة 

موافق 
إلى 
 حد ما

غير 
 موافق موافق

موافق 
 حد ما إلى

غير 
 موافق

ول
 اال

ور
مح

ال
/ 

ري
لفق

ود ا
لعم

ف ا
حرا

ن ان
ة ع

اتج
 الن

ض
عرا

اال
 

 1 2 16 .تفاوت في ارتفاع الكتفين -1
84.21
% 

10.52 
5.26
% 

92.98
% 

 1 1 17 اآلخر أكثر بروزا من الكتف يكون -2
89.47
% 

5.26% 
5.26
% 

94.73
% 

 2 3 14 بروز وتشوه القفص الصدري-3
73.68
% 

15.78
% 

10.52
% 

87.71
% 

 0 1 18 يكون الخصر غير متساوي -4
94.73
% 

5.26% 0% 
98.24
% 

تفاوت في مستوى الوركين في  -5
 الطول

18 1 0 
94.73
% 

5.26% 0% 
98.24
% 

تفاوت في مستوى الوركين في  -6
 الحجم

16 2 1 
84.21
% 

10.52 
5.26
% 

92.98
% 

 %100 %0 %0 %100 0 0 19 يوجد اختالف بين طول الساقين -7
 

 المتوسط
88.71
% 

7.51% 
3.75
% 

94.98
% 

 
ور

محا
ال

 

 البنود

 النسبة %  
معامالت 
موا الجودة 

 فق

موافق 
إلى 
 حد ما

غير 
موافق إلى  موافق موافق

 حد ما
غير 
 موافق

لثان
ور ا

مح
ال

سية
ملب

ت ال
اجا

حتي
 اال

ي/
 

يستطيع الطفل ارتداء وخمع مالبسو  -1
5.26 %36.84 %52.63 1 7 10 بنفسة

% 78.94% 

10.5 %5.26 %84.21 2 1 16 يفضل الطفل ارتداء المالبس المتسعة-2
2% 91.22% 

 بالسوقمقاسات المالبس الموجودة -3
10.5 %47.36 %42.10 2 9 8 تناسب جسم الطفل

2% 77.19% 

 ووالجونم يبدو الخصر في البنطمون-4
5.26 %0 %94.73 1 0 18 غير متساوي)يكون بشكل مائل(  

% 96.49% 
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 ألنياتجنب ارتداء المالبس الضيقة -5
 %100 %0 %0 %100 0 0 19 توضح عدم التماثل في الجانبين

إصالح وتعديل المالبس الجاىزة باقوم -6
 %96.49 %0 10.52 %89.47 0 2 17 لتالئم جسم الطفل

 %96.49 %0 10.52 %89.47 0 2 17 يفضل الطفل ارتداء القطع الفستان-7

 %98.27 %0 %5.26 %94.73 0 1 18 يفضل الطفل ارتداء القطع البموزة-8

5.26 %5.26 %84.21 1 1 16 يفضل الطفل ارتداء القطع البنطمون-9
% 89.47% 

10.5 %31.57 %57.89 2 6 11 الجونمة يفضل الطفل ارتداء القطع-10
2 62.66% 

عند ارتداء  قبالضيالطفل يشعر -11
10.5 %10.52 %78.94 2 2 15 من السوق المشتراهبعض المالبس 

2% 89.47% 

 بالسوقتظير لمالبس الموجودة -12
47.3 %42.10 %10.52 9 8 2 الطفل بمظير ممبسي متناسق

6% 54.38% 

21.0 %42.10 %36.84 4 8 7 الجأ الى تفصيل مالبس لمطفل-13
5% 71.92% 

تحقق اقمشة المالبس المتواجدة -14
26.3 %26.31 %47.36 5 5 9 الراحة لمطفلبالسوق 

1% 73.68% 

يفضل الطفل القطع الممبسية الممونة -15
 %98.24 %0 %5.26 %94.73 0 1 18 عند شراء المالبس

10.1 %18.24 %70.52 المتوسط
7% 84.99% 

لث
الثا

ور 
مح

ال
ية 

حرك
 وال

مية
ليو

ت ا
رسا

مما
/ ال

 
تتوافر بالسوق مالبس بخامات  -1

لتناول الطعام والسوائل  ألطفالمناسبة 
 العامة باألماكن

1 2 16 5.26% 10.52
% 

84.2
1% 40.34% 

تتوافر في المالبس تصميمات تسيل  -2
26.31 %31.57 8 5 6 من استخدام دورات المياه

% 
42.1

0% 63.15% 

تتوافر مالبس تناسب الطفل عند  -3
63.15 %26.31 2 12 5 القيام بالمعب

% 
10.5

2% 71.92% 

تتوافر مالبس تناسب الطفل عند  -4
10.52 %36.84 10 2 7 الرياضية باألنشطةالقيام 

% 
52.6

3% 61.40% 

تتوافر مالبس تناسب الطفل عند  -5
57.8 21.05 21.05 11 4 4 القيام بالجمسات العالجية

9% 54.38% 

26.31 24.20 المتوسط
% 

49.4
7% 58.23% 
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اولياء األمور فى المشكالت الجسمية لالستفادة  لدرجة قبول( متوسط معامالت الجودة  4شكل ) 
 منيا في تطوير النماذج المسطحة لضبط المالبس الخارجية لألطفال 

 (4( والشكل )01الجدول) يتضح من

 يالعمود الفقر  انحرافتحديد المشكالت  الناتجة عن  يف اولياء االمور إيجابية أراء -
 ي% ( ف10% : 87.71%( وتراوح من ) 94.98معامل الجودة لممحور االول)  أن

مستوى  يوجود تفاوت ف ي% ف 100البنود المتضمنة بو ، حيث اتفقوا  بمعامل جودة 
% االتفاق 98.24يميو بمعامل جودة  يالوركين كعرض ناتج عن انحراف العمود الفقر 

عدم تساوى الخصر، وبمعامل جودة عمى وجود تفاوت في مستوى الوركين في الطول و 
%  92.98وبمعامل جودة  احد الكتفين عن االخر، يوجود بروز ف ي% ف94.73

الطول ، واخيرا  يمستوى الوركين ف يتفاوت في ارتفاع الكتفي وتفاوت ف عمى وجود
 .%  عمى وجود بروز وتشوه القفص الصدري87.71بمعامل جوده 

% : 54.38%( وتراوح من ) 84.99بمغ )  يأن معامل الجودة لممحور الثان -
%  أنو يراعى  100البنود المتضمنة بو ، حيث اتفقوا  بمعامل جودة  ي% ( ف100

تجنب ارتداء المالبس الضيقة  يالعمود الفقر  انحرافاالحتياجات الممبسية  لذوى  يف
% أنو يجب ان تصمم  78.94توضح عدم التماثل في الجانبين وبمعامل جودة  ألنيا

% 91.22وخمع مالبسو بنفسو وبمعامل جودة  ارتداءالمالبس بحيث تمكن الطفل من 
 ارتدائيمومن ثم يجب تجنب ، المالبس المتسعة ارتداءراوا أن االطفال يفضمون 
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الجانبين ،كما أنيم اتفقوا بمعامل جودة  يتوضح عدم التماثل ف ألنيالممالبس الضيقة 
الجونمة والبنطمون بشكل  يم خط الخصر ف% عمى أنو يفضل أن يكون تصمي 96.49

دوث درجو ميل حومايترتب عميو من  يانحراف العمود الفقر  ةمائل ليتماشى مع طبيع
إصالح ب اما يقومو % أنيم غالبا 96.49وقدا تفقوا بمعامل جودة خط الخصر، يف

بعض  يمجأ% 71.92 مالبس الجاىزة لتالئم جسم الطفل، وبمعمل جودةوتعديل ال
تكون متوافقة مع طبيعة  ألوالدىمنحو تفصيل مالبس  االتجاهاولياء االمور إلى 

فيما يخص شعور اوالدىم   بالضيق عند  أراءىمنسبة وقد جاء  الجسمية ، المشكمة
ىذه أن اتفقوا عمى حيث % ، 89.47من السوق المشتراهارتداء بعض المالبس 

فيما  الجودةانخفض معامل  لذاالمتناسق  الممبسيالطفل بالمظير  رال تظي المالبس
 ييخص توافر االقمشة الت وفيما% ، 54.38يخص توفر ىذه المالبس حيث بمغ 

% وىى نسبة إلى حدما مقبولة ، 73.68تحقق الراحة لمطفل جاء معامل الجودة بنسبة 
 % وىى 96.49الفستان بنسبة ارتداءجاء تفضيل  لألطفالالممبسية لمقطع اما بالنسبة 

من خالل  يالعمود الفقر  لمتسع بعض انحرافيخفى بتصميمو ا مرتفعة النونسبة 
 ارتداءتفضيل  وجاءالجسم ،  يتبعد النظر عن تمك المناطق ف التيخطوطو التصميمة 

ان االىتمام بخطوطيا  حيثايضا  ة% وىى نسبة مرتفع 98.27البموزة بنسبة
مثل ميل الكتفين او بروز القفص  ير العمود الفق تصميمة قد يبعد العين عن انحرافال

ميل الخصر ، اما فيما يخص تفضيل البنطمون فقد جاءت النسبة  و يالصدر 
التصميمة بحيث تتوافق  و% وىى نسبة مرتفعة ولذلك يحب االىتمام بخطوط89.47

 مستوى الوركين طوال وحجما يمن تفاوت ف ووما يسبب يمع طبيعة انحراف العمود الفقر 
% وىى نسبة 62.66فجاءت النسبة  الجونمةاما تفضيل الساقين ،واختالف طول 

 مقبولة إلى حدا ما 
% : 40.34وتراوح من ) %(58.23) أن معامل الجودة لممحور الثالث  -

% 40.34البنود المتضمنة بو ، حيث جاء البند االول  بمعامل جودة  ي% ( ف71.92
لتناول  ألطفاللى توافر مالبس بخامات مناسبة مما يدلل عمى حاجة أولياء االمور إ

حيث رأوا  %63.15بمعامل جودة  يالعامة وجاء البند الثان باألماكنالطعام والسوائل 
االطفال لدورات  استخدامتسيل إلى حدما من  باألسواقان تصميمات المالبس المتوفرة 

يا بيذه العممية عمى المياه ومن ثم فان ىناك حاجو إلى تصميمات يقوم الطفل من خالل
الوجو االكمل ، اما فيما يخص توافر مالبس تناسب الطفل عند القيام بالمعب بالبند 

 يالتصل إلى النسبة الت ولكنيا مقبولة% وىى نسبة  71.92الثالث فجاء معامل الجودة
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الحركية  لألنشطةمن ممارستيم  قال تعو تصميمات مالبس اطفاليم بحيث  يينشدونيا ف
وفى البند الرابع جاء معامل ، مشاكل جسمية  ويسر دون حدوث أيبسيولة 
إلى حدا ما ولكنيم يتطمعون إلى وجود مالبس  توفر  ة%وىى نسبة مقبول61.40الجودة

 توفر ضية دون حدوث مضايقات  لمطفل ، اما فيما يخصاالري باألنشطةلمطفل القيام 
%  54.38مالبس تناسب الطفل عند القيام بالجمسات العالجية فجاء معامل الجودة  

 تسيلوىو معامل منخفض مما يدل عمى حاجة اولياء االمور إلى تصميمات مالبس 
 القيام بالجمسات العالجية دون أحساس الطفل بالمشقة والتعب .

  سنوات 6تصميم المانيكان ثالثي االبعاد لعمر   3- 
وذلك لمتغمب عمى  ( CLO 3D) جبرنام باستخدامتم تصميم مانيكان ثالثي األبعاد 

 مشكمة رفض أولياء األمور تصوير حاالت األطفال والمتابعة معيم الرتداء المالبس
وذلك لمتمكن من تحديد أماكن العيوب التي تساىم في تطوير النماذج لممالبس 

( تصميم  12،13لخارجية لألطفال )البموزة والبنطمون ( كما يتضح بالصور ) ا
تصميم المانيكان باستخدام وتم ، المانيكان من الوضع األمامي والخمفي والجانبي

وتم  ،القياسات الجسمية التي تم أخذىا من حاالت األطفال ذو مشكالت العمود الفقري
عي ومقارنتو بالمانيكان محل الدراسة ليتضح تصميم مانيكان ثالثي االبعاد لطفل طبي

 .( 14والذي تتضح بالصورة ) كإجراء لتحديد أماكن تطوير النماذج الفروق الجسمية 

           
 ( توضح الوضع الجانبي والخمفي      13صورة )             ( توضح الوضع األمامي  12صورة )
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( توضح فروق القياسات الجسمية بين مانيكان لطفل طبيعي ومانيكان لطفل ذو  14صورة ) 

 مشكمة انحراف العمود الفقري
التساؤل الثاني : ما إمكانية تطوير النماذج المسطحة لمالبس االطفال الخارجية 

سنوات وفقا لمشكمة انحراف العمود الفقري في ضوء نتائج  ٦)البموزة( لعمر 
 دمة لمتطوير ؟االجراءات المستخ

  -: وهي اتباع عدد من االجراءاتتم  إلجابة عمى هذا التساؤل ل 
 CLOبرنامج )الختبارات المستخدمة في تمبيس البموزة باستخدام التحميل الموني ل -1

3D )  عدد من االختبارات لمعرفة مدى مالئمة القطعة الممبسية ولتحديد والذي يوفر
اإلشكاليات ذات الصمة بالتمبيس بصورة تقارب الواقع الى حد كبير، ومن أىم 

خريطة اإلجياد االختبارات التي توضح مالئمة القطعة الممبسية عمى الجسم ىي 
كما سبق شرحو ، ئمةخريطة المالخريطة الشد )الشد الخارجي(،  ،)الضغط الخارجي(

  . بالجزء العممي
التحميل المقارن لنتائج اختبارات التمبيس عمى البرنامج ثالثي األبعاد لمحصول عمى  -2

 سنوات 6نسب وأماكن التطوير لمبموزة األساسية لعمر 
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التحميل المقارن لنتائج اختبارات التمبيس عمى البرنامج ثالثي األبعاد لمحصول (  11جدول )
 سنوات 6عمى نسب وأماكن التطوير لمبموزة األساسية لعمر 

 ( اختبار اإلجياد الخارجي )الضغط(:1االختبار )

 

 

 
 نتائج اختبار اإلجهاد الخارجي لتلبيس بلوزة على جسم طبيعي:

يظير االختبار أن اإلجياد الخارجي في كامل البموزة يمثل أقل نسبة وىي التي تظيرىا البقع بالمون 
 % باسكال.0األزرق بنسبة 

 

 

 

المشكالت الجسمية )انحراف العمود ذوي نتائج اختبار اإلجياد الخارجي لتمبيس بموزة عمى جسم من 
 الفقري(:

يظير االختبار أن اإلجياد الخارجي في الجزء العموي من الجنب األيمن من البموزة حقق معدل إجياد 
 % باسكال.28.57تقارب أعمى وضغط عمى الجسم حيث حقق نسبة 

 التحميل: 
المشكالت الجسمية ذوي  مع حدوث بروز وتشوه في البنية الجسمانية غير اعتيادي لمجسم الخاص
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لمحالة محل الدراسة تحقق معدل إجياد أعمى لمجزء العموي لمجنب اليمين من  )انحراف العمود الفقري(
 عمى الجسم وفي أماكن متعددة.البموزة بحيث صار ىذا الجزء ضاغطًا بصورة أكبر 

 
 ( اختبار الشد الخارجي:2االختبار )

 

 

 
 نتائج اختبار الشد الخارجي لتمبيس بموزة عمى جسم طبيعي:

يظير االختبار أن الشد الخارجي لمبموزة بالنسبة لمجسم الطبيعي ال يظير بشكل كبير إال في منطقة 
حردة اإلبط وبنسبة محدودة جدًا في منطقة أسفل اإلبط  المرد من أعمى والكم عند خط الجنب وأسفل

 األيمن.

 

 

 

 نتائج اختبار الشد الخارجي لتمبيس بموزة عمى جسم طفمة من ذوي المشكالت الجسمية:
يظير االختبار أن الشد الخارجي لمبموزة بالنسبة لمجسم ذوي المشكالت الجسمية )انحراف العمود 
الفقري( في الحالة محل الدراسة يظير بشكل كبير في المنطقة العموية من الجنب األيمن عمى منطقة 



 

 1291 

2022 نوفمبرـ األربعون الثالث و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 %.117714الصدر وحردة اإلبط لنفس الجية وحردة الرقبة األمامية بنسبة 
  
 ( اختبار المالئمة:3)االختبار 

 

 

 
 نتائج اختبار المالئمة لتمبيس بموزة لجسم طبيعي:

يظير االختبار أن البموزة مالئمة بشكل كبير لكل أجزاء الجسم بالنسبة لمجسم الطبيعي حيث أن قيم 
 %.0% إلى جانب قيمة عدم مالئمة التمبيس أيضًا 0الضيق تمثل 

 

 

 

 انحراف العمود الفقري(:)لتمبيس بموزة لجسم ذوي المشكالت الجسميةالمالئمة  نتائج اختبار
% في بعض األماكن من 071يظير االختبار أن قيمة عدم مالئمة التمبيس تصل لدرجة ما يقارب 

 % في بعض األماكن األخرى. 073القطعة الممبسية بينما قيمة الضيق تمثل 
جنب لنموذج بعمل تكسيم في خط التم تطوير ا : النموذج المسطح المطور لمبموزة

اسفل حردة االبط ثم يبدأ توسيع بشكل دوران اعمى خط الوسط ثم ينتيي بخط الذيل، 
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 16، 15صور) الكما يتضح بخط الجنب  جيةوعمل توسيع زيادة اسفل خط الذيل 
مقارن لييئة التمبيس عمى تحميل عمل من ضبط النموذج عمى الجسم تم  ولمتأكد ( 17،

 سنوات 6البرنامج ثالثي االبعاد بعد تطوير النموذج المسطح لمبموزة االساسية لعمر 
 (12كما يتضح بجدول ) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 لمبموزة الخمف (النموذج المسطح المطور16صورة )      (النموذج المسطح المطور لمبموزة األمام 15صورة) 
 
 
 
 

 ( النموذج المسطح لمكم17صورة )
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( التحميل المقارن لييئة التمبيس عمى البرنامج ثالثي االبعاد بعد تطوير النموذج المسطح 12جدول ) 
 سنوات 6لمبموزة االساسية لعمر 

(ىيئة التمبيس لبموزة عمى جسم 1نموذج مقارنة )
تطوير  قبلذوي مشكمة انحراف العمود الفقري 

 النموذج المسطح

زة عمى (ىيئة التمبيس لمبمو 2نموذج مقارنة)
المشكالت الجسمية )انحراف ذوي جسم من 

 تعديل النموذج بعد العمود الفقري(
  
 

 

    

   

 
ما درجة قبول المتخصصين في تطوير النماذج المسطحة لضبط  التساؤل الثالث:

 الفقري ؟سنوات وفقا لمشكمة انحراف العمود ٦مالبس االطفال الخارجية)البموزة( لعمر
لإلجابة عمى ىذا التساؤل تم حساب التكرارات والنسب المئوية ومعامالت الجودة      

 :  االستبيان لبنود محوري آلراء المتخصصين 
المحور األول : تناسب النموذج المطور البموزة مع اجسام االطفال من لدييم مشكمة -

  .انحراف العمود الفقري
 . المانيكان ثالثي االبعاد لبموزة باستخدام النماذج المطورةتمبيس  المحور الثاني :-
 
 
 

Front 

View 
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صصين في  تطوير المتخ لدرجة قبول( التكرارات والنسب المئوية ومعامالت الجودة 13جدول)
 مالبس االطفال الخارجية )البموزة( لضبط النماذج المسطحة 

 البنود المحاور

 النسبة %  التكررات

معامالت 
 موافق الجودة 

موافق 
إلى 
حد 
 ما

غير 
موافق إلى  موافق موافق

 حد ما
غير 
 موافق

ول
 اال

حور
الم

/ 
ر )

عم
ل  

طفا
 اال

سام
 اج

سب
لينا

زة  
بلو

ر لل
طو

 الم
وذج

لنم
ا

6
ري

لفق
ود ا

لعم
ف ا

حرا
ة ان

شكل
 لم

وفقا
ت 

سنوا
)

 

يحقق النموذج المطور النسبة  -1
 .والتناسب بين ابعاده

11 0 0 100% 0% 0% 100% 

النموذج المطور مع الفئة يتناسب  -2
 .العمرية لألطفال

9 2 0 81.81% 18.19% 0% 93.93% 

 %93.93 %0 %18.19 %81.81 0 2 9 وضوح خطوط تطوير النموذج -3
تناسب مقدار التوسيعات مع أماكن  -4

 تطوير النموذج
10 1 0 90.9% 9.1% 0% 

 
96.96% 

يساىم مقدار التوسيع في ضبط  -5
بتطوير النموذج ليناسب  الجانبين لألمام

 أجسام ذوي مشكمة انحراف العمود الفقري
9 2 0 81.81% 18.19% 0% 93.93% 

يساىم مقدار التوسيع في ضبط  -6
الجانبين لمخمف بتطوير النموذج ليناسب 
 أجسام ذوي مشكمة انحراف العمود الفقري

10 1 0 90.9% 9.1% 0% 
 
96.96% 

الخط يتناسب اتساع الذيل لتعديل  -7
الخارجي لجنب األمام من الجيتين في 
تطوير النموذج ليناسب مشكمة أجسام 

 ذوي انحراف العمود الفقري

11 0 0 100% 0% 0% 100% 

يتناسب تعديل خط نصف األمام في  -8
تطوير النموذج ليناسب مشكمة أجسام 

 ذوي انحراف العمود الفقري
8 3 0 72.72% 27.28% 0% 90.9% 

ل الخط اتساع الذيل لتعديتتناسب -9
واحده في  ةالخارجي لجنب الخمف من جي

تطوير النموذج ليناسب مشكمة أجسام 
 ذوي انحراف العمود الفقري

9 2 0 81.81% 18.19% 0% 93.93% 

 المتوسط
 
 

86.88% 13.12% 0% 95.66% 

ا
ور 

حمل اىن
الث

 / س 
تلبي

يكا
املان ن  ثي 
ثال

اد 
البع

ا
وزة 

للبل
ستخ

با
دام  ماذ 

الن ج  طور
امل

 ة

يساعد تطوير النماذج المسطحة في  -1
 .التقميل من عدم التماثل في الجانبين

10 1 0 90.9% 9.1% 0% 
 
96.96% 
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يحقق تطوير النماذج المسطحة  -2
 .التماثل في القفص الصدري

8 3 0 72.72% 27.28% 0% 90.9% 

يساعد تطوير النماذج المسطحة في  -3
عمى الجسم تطابق خطوط الممبس المنفذ 

 .لألطفال
10 1 0 90.9% 9.1% 0% 

 
96.96% 

يحقق تطوير النماذج المسطحة إخفاء  -4
 . عمى جسم الطفل الزيادات

11 0 0 100% 0% 0% 100% 

يحقق تطوير النماذج المسطحة  -5
 .. الضبط لمالبس االطفال

10 1 0 90.9% 9.1% 0% 
 
96.96% 

يؤدى تطوير النماذج المسطحة في -6
 .اعطاء الراحة لمالبس االطفال

11 0 0 100% 0% 0% 100% 

يحقق تطوير النماذج المسطحة  -7
 .تناسق الشكل العام لمممبس

10 1 0 90.9% 9.1% 0% 
 
96.96% 

 %96.96 %0 %9.1 %90.9 المتوسط

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( 6، 5)والشكمين ( 13) يتضح من الجدول

المتخصصين  في تطوير النماذج المسطحة  لدرجة قبول( معامالت الجودة  5)شكل 
 لمالبس االطفال الخارجية )البموزة( لضبط المالبس الخارجية وفقا لممشكالت الجسمية 

  ي( متوسط معامالت الجودة لمحور  6) شكل 
تطوير النماذج المسطحة لمالبس االطفال 
 الخارجية )البموزة( لضبط المالبس الخارجية
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كل محور من بنود  هتجا المتخصصين لدرجة قبولنسب معامالت الجودة  إيجابية  -
 مالبس االطفال الخارجية )البموزة(لضبط محاور تطوير النماذج المسطحة 

الخاص بتناسب النموذج المطور البموزة مع اجسام بمغ معامل الجودة لممحور األول  -
وتراوحت معامالت  (%95.66 (مشكمة انحراف العمود الفقرياالطفال من لدييم 
 .% ( 100% : 90.9الجودة لبنودة من )

حيث اتفقت معظم أراءىم في ان النموذج المطور يحقق النسبة والتناسب بين ابعاده. -
مقدار التوسيع  من جانبي ير النموذج  ، ويسيم ومقدار التوسيعات مع أماكن تطو 
األمام من الذيل لتعديل الخط الخارجي لجنب  اتساعاالمام  والخمف  ، كذلك تناسب 

ليناسب مشكمة في الضبط لجنب الخمف من جية واحدة  يالجيتين  والخط الخارج
 .أجسام ذوي انحراف الفقري

الخاص بتمبيس المانيكان ثالثي االبعاد لبموزة  يبمغ معامل الجودة لممحور الثان -
% : 90.9تراوحت معامالت الجودة لبنودة من)و  ،)% 96.96)النماذج باستخدام

100% ). 
ان النموذج المطور يسيم بشكل كبير في التقميل من  يف أراءىمحيث اتفقت معظم  -

 يالمطموب فطابق والتناسق القفص الصدري ويحقق التو عدم التماثل في الجانبين 
 .ياحة لمالبس االطفال بالشكل الكافخطوط الممبس المنفذ عمى الجسم والضبط والر 

من جانب المتخصصين  والثانياتساق  نتائج معامل الجودة لممحورين االول   -
%  96.96 يحين بمغ ف المحور الثان ي% ف95.66المحور األول  يحيث بمغ ف

 .النموذج المطور يف المتخصصين قبول عمى درجةوكالىما متقاربين  مما يؤكد 
التساؤل الرابع  : ما إمكانية تطوير النماذج المسطحة لمالبس االطفال الخارجية 

سنوات وفقا لمشكمة انحراف العمود الفقري في ضوء نتائج  ٦)البنطمون ( لعمر 
 االجراءات المستخدمة لمتطوير ؟

   -: االجراءات وهياتباع عدد من تم إلجابة عمى هذا التساؤل ل 
 CLOباستخدام برنامج )البنطمون التحميل الموني لالختبارات المستخدمة في تمبيس  -1

3D  ومن أىم االختبارات التي توضح مالئمة القطعة الممبسية عمى الجسم ىي )
 )خريطة اإلجياد )الضغط الخارجي(، خريطة الشد )الشد الخارجي(، خريطة المالئمة(
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المقارن لنتائج اختبارات التمبيس عمى البرنامج ثالثي األبعاد لمحصول عمى التحميل  -2
 سنوات 6نسب وأماكن التطوير لمبنطمون األساسي لعمر 

التحميل المقارن لنتائج اختبارات التمبيس عمى البرنامج ثالثي ( يوضح 14جدول ) 
 سنوات 6األبعاد لمحصول عمى نسب وأماكن التطوير لمبنطمون األساسي لعمر 

 
 ( اختبار اإلجهاد الخارجي )الضغط(:1االختبار )

 

 

 
 نتائج اختبار اإلجهاد الخارجي لتلبيس بنطلون على جسم طبيعي:

% 0يظهر االختبار أن االجهاد اخلارجي يف كامل البنطلون ميثل أقل نسبة وىي اليت تظهرىا البقع باللون األزرق بنسبة 
 باسكال.

 

 

 
 المشكالت الجسمية )انحراف العمود الفقري(:ذوي نتائج اختبار اإلجهاد الخارجي لتلبيس بنطلون على جسم من 

يظهر االختبار أن اإلجهاد اخلارجي يف اجلزء العلوي من البنطلون للجنب األيسر حقق معدل اجهاد أعلى وضغط على 
 % باسكال.42,86اجلسم حيث حقق نسبة تقارب 
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 التحليل: 

 املشكالت اجلسمية )احنراف العمود الفقري(ذوي  مع حدوث بروز وتشوه يف البنية اجلسمانية غري اعتيادي للجسم اخلاص
للحالة حمل الدراسة حتقق معدل إجهاد أعلى للجزء العلوي من البنطلون للجنب االيسر حبيث صار ىذا اجلزء ضاغطاً بصورة 

 أكرب علي اجلسم ويف أماكن متعددة.
 
 

 ( اختبار الشد الخارجي:2االختبار )

 

 

 
 نتائج اختبار الشد الخارجي لتمبيس البنطمون عمى جسم طبيعي:

يظير االختبار أن الشد الخارجي لمبنطمون بالنسبة لمجسم الطبيعي ال يظير بشكل كبير إال في 
 منطقة الفخذين وبنسبة محدودة جدًا في منطقة االستك.

 

 

 
الشد الخارجي لتمبيس بنطمون عمى جسم طفمة لذوي المشكالت الجسمية )انحراف  نتائج اختبار

 العمود الفقري(:
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يظير االختبار أن الشد الخارجي لمبنطمون بالنسبة لجسم ذوي المشكالت الجسمية )انحراف العمود 
وبصورة كبيرة الفقري( في الحالة محل الدراسة يظير بشكل كبير في المنطقة العموية والجنبين كافة 

 %.120مع الجانب المائل من الجسم وجزء من الساق في الجية اليسرى 
 

 ( اختبار المالئمة:3االختبار )

 

 

 
 نتائج اختبار المالئمة لتمبيس البنطمون لجسم طبيعي:

 يظير االختبار ان البنطمون مالئم بشكل كبير لكل أجزاء الجسم بالنسبة لمجسم الطبيعي حيث أن قيم
 %0% إلى جانب قيمة عدم مالئمة التمبيس أيضًا 0الضيق تمثل 

 

 

 
 نتائج اختبار المالئمة لتمبيس بنطمون لجسم ذوي المشكالت الجسمية )انحراف العمود الفقري(:

% في بعض األماكن من 474يظير االختبار أن قيمة عدم مالئمة التمبيس تصل لدرجة ما يقارب 
 % في بعض األماكن األخرى. 579قيمة الضيق تمثل  القطعة الممبسية بينما
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بارتفاع اعمى خط  تم تطوير نموذج البنطمون: نطمونالنموذج المسطح المطور لمب -1
الوسط من جية خط الجنب لألمام والخمف وتوسيع في خط الجنب من أعمى لألمام 

تمبيس تم  (18،19يتضح بالصور)والخمف وتوسيع عند الساق في الخمف ، كما 
لمتأكد من الضبط  و التحميل المقارنة لمنماذج قبل وبعد التطويرلمانيكان ثالثي االبعاد ا

 .النماذج المسطحة والتمبيس الجيد وفيما يمي
 
 
 
 
 
 

 
 الخمف ن( النموذج المسطح المطور لمبنطمو 19صورة )  االمام  ن(النموذج المسطح المطور لمبنطمو 18صورة )

 
 

المقارن لهيئة التمبيس عمى البرنامج ثالثي االبعاد بعد تطوير النموذج  ( التحميل15 جدول )
 سنوات. 6المسطح لمبنطمون االساسي لعمر 

ىيئة التمبيس لبنطمون عمى (1نموذج مقارنة )
 قبلجسم من ذوي مشكمة انحراف العمود الفقري 

 تطوير النموذج المسطح

ىيئة التمبيس لنفس البنطمون (2نموذج مقارنة )
)انحراف العمود مشكمة ذوي جسم من  عمى

 تطوير النموذج بعدالفقري( 
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التساؤل الخامس  : ما درجة قبول  المتخصصين  في  تطوير النماذج المسطحة 
سنوات لضبط المالبس الخارجية  ٦لمالبس االطفال الخارجية )البنطمون ( لعمر 

 الجسمية )انحراف العمود الفقري (  ؟لألطفال وفقا لممشكالت 
لإلجابة عمى ىذا التساؤل تم حساب التكرارات والنسب المئوية ومعامالت الجودة      

  كالتاليوتتضمن محورين  ،المتخصصين  لدرجة قبول
المحور األول : تطوير النموذج المسطح لمبنطمون ليتناسب مع اجسام االطفال من 

 العمود الفقريدييم مشكمة انحراف ل

 النماذج المطور باستخدام تمبيس المانيكان ثالثي االبعاد لمبنطمون : يالمحور الثان

المتخصصين في  تطوير  لدرجة قبول( التكرارات والنسب المئوية ومعامالت الجودة  16جدول)  
 وفقا لممشكالت الجسمية  الطفال الخارجية )البنطمون(النماذج المسطحة لمالبس ا

 البنود المحاور

 النسبة %  

معامالت 
 موافق الجودة 

موافق 
إلى 
حد 
 ما

غير 
موافق إلى  موافق موافق

 حد ما
غير 
 موافق

ول
 اال

ور
مح
ال

/ 
ور 

املط
ذج 

نمو
ال

ال 
الطف

ام ا
جس

ب ا
ناس

  لي
لون

بنط
لل

ر )
عم

6
ف 

حنرا
لة ا

شك
قا مل

ت وف
سنوا

)
ري

لفق
ود ا

لعم
ا

 

يحقق تطوير النماذج المسطحة  -1
 %87.87 %9.09 %18.18 %72.72 1 2 8 النسبة والتناسب بين ابعاده. 

تتناسب خطوط تطوير النموذج  -2
المسطح مع األطفال عمر 

 )سنوات. ٦)
9 2 0 81.18% 18.18% 0% 93.93% 

وضوح خطوط التطوير عمى  -3
 %87.87 %0 %36.36 %63.63 0 4 7 النماذج المسطحة لمبنطمون. 

يساىم توسيع خط جنب االمام  -4
 %87.87 %0 %9.09 %90.90 0 1 10االيمن في تطوير النموذج المسطح 
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لمبنطمون ليناسب مشكمة انحراف 
 العمود الفقري . 

يساىم توسيع خط جنب االمام  -5
االيسر في تطوير النموذج المسطح 

لمبنطمون ليناسب مشكمة انحراف 
 العمود الفقري 

9 1 1 81.18% 9.09% 9.09% 90.90% 

يساعد التوسيع في جنب الخمف  -6
االيسر من اعمى في تطوير النموذج 

المسطح لمبنطمون ليناسب مشكمة 
 انحراف العمود الفقري . 

8 3 0 72.72% 27.27% 0% 90.90% 

يساعد توسيع خط جنب الساق  -7
األيمن لمخمف في تطوير النموذج 
المسطح لمبنطمون ليناسب مشكمة 

 انحراف العمود الفقري . 

10 1 0 90.90% 9.09% 0% 96.96% 

 
 
 
 
 

 المتوسط

79.03% 18.18% 2.59% 
90.9% 
 
 

 الث
ور
مح
ال

 /يان
طورة

ج امل
ماذ

م الن
خدا

است
ن ب

طلو
 للبن

عاد
االب

ثي 
 ثال

كان
ملاني

س ا
تلبي

 

يوفر تطوير النماذج المسطحة  -1
التقميل من عدم التساوي لخصر 

  البنطمون
10 1 0 90.90% 9.09% 0% 96.96% 

يحقق تطوير النماذج المسطحة  -2
التقميل من اختالف طول الساقين 

  لبنطموناب
7 4 0 63.63% 36.36% 0% 87.87% 

تطابق خطوط الممبس المنفذ بعد  -3
تطوير النماذج المسطحة لألطفال 
  .وفقا لمشكمة انحراف العمود الفقري

9 1 1 81.18% 9.09% 9.09% 90.90% 

يساعد تطوير النماذج المسطحة -4
 %90.90 %0 %27.27 %72.72 0 3 8  .في إخفاء الزيادات  في البنطمون

النماذج المسطحة يحقق تطوير  -5
الضبط لمالبس االطفال وفقا لمشكمة 

  .انحراف العمود الفقري
11 0 0 100% 0% 0% 100% 

يساعد تطوير النماذج المسطحة  -6
في الراحة لمالبس االطفال وفقا 
  .لمشكمة انحراف العمود الفقري

10 1 0 90.90% 9.09% 0% 96.96% 

يساىم تطوير النماذج في تناسق  -7
 %100 %0 %0 %100 0 0 11  .الشكل العام لمبنطمون

 
 %94.79 %1.28 %12.98 %85.61 المتوسط
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  (7، 6( والشكمين ) 16يتضح من الجدول )
بنود  كل محور   هتجا  المتخصصين لدرجة قبولإيجابية  نسب معامالت الجودة   -

 .)البنطمون(لالطفاللمالبس الخارجية لضبط اتطوير النماذج المسطحة  من محاور
الخاص بتناسب النموذج المطور لمبنطمون مع  بمغ معامل الجودة لممحور األول -

وتراوحت معامالت  )%90.9 (اجسام االطفال من لدييم مشكمة انحراف العمود الفقري
 % ( 96.96% : 87.87ودة لبنودة من )جال
ان النموذج المطور يحقق النسبة والتناسب بين ابعاده  يف أراءىمحيث اتفقت معظم -
سنوات  ، كذلك مالئمة مقدار التوسيعات مع ٦وتناسب خطوطو مع األطفال عمر ,

االمام  االيمن وااليسر  يمقدار التوسيع  من جانبويسيم ير النموذج  ، أماكن تطو 
 .جسام ذوي مشكمة انحراف العمود الفقريليناسب أ في الضبط الخمف االيسر وجنب

المتخصصين  في تطوير النماذج المسطحة  لدرجة قبول( معامالت الجودة  6) شكل 
 لمالبس االطفال الخارجية )البنطمون( لضبط المالبس الخارجية وفقا لممشكالت الجسمية

 

  ي( متوسط معامالت الجودة لمحور 7) شكل 
تطوير النماذج المسطحة لمالبس االطفال 
 الخارجية )البنطمون( لضبط المالبس الخارجية
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الخاص بتمبيس المانيكان ثالثي االبعاد لبنطمون  بمغ معامل الجودة لممحور الثاني- 
ودة لبنودة من ، وتراوحت معامالت الج )% 94.79النماذج المطورة ) باستخدام

(87.87 : % .100 ) % 
ان النموذج المطور يسيم بشكل كبير في التقميل من  يف أراءىمحيث اتفقت معظم  -

يحقق التطابق والتناسق خصر البنطمون واختالف طول الساقين ، و لعدم التماثل 
فال والضبط والراحة بالشكل خطوط الممبس المنفذ عمى الجسم لألط يالمطموب ف

البنطمون ويسيم  يفاء الزيادات فخإ يك رأوا أن النموذج المطور يسيم ف، كذل يالكاف
 مشكل العام لو.لتحقيق التناسق  يف
من جانب المتخصصين  يمل الجودة لممحورين االول والثاناتساق  نتائج معا  -

 % 94.79 يالمحور الثان يحين بمغ ف ي% ف90.9المحور األول  يحيث بمغ ف
 .النموذج المطور يف اتفاق أراء المتخصصين وكالىما متقاربين  مما يؤكد عمى

 : التوصيات
 دراسة متطمبات ذوي المشكالت الجسمية من المالبس لتوفيرىا ليم باألسواق. -1
التوسع في اجراء المزيد من االبحاث والدراسات لممشكالت الجسمية لألطفال  -2

 لعمل حمول تساعدىم عمى التكيف مع المجتمع.
االىتمام بتدريس النماذج المسطحة لألطفال ذوي المشكالت الجسمية وطرق  -3

 تنفيذىا داخل كميات التصاميم واالزياء.
االىتمام بذوي المشكالت الجسمية بإعداد نماذج مسطحة خاصة بحالتيم  -4

  وتزويد مصانع المالبس بيا.
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 : المراجع العربية اوالا 
بييرة جبالي جبر، الفت شوقي 

محمد، رييام احمد موسى 
(2018) 

تصميم وتنفيذ مالبس تحقق متطمبات الراحة "
مجمة العمارة "لمطفل المريض بالشمل الدماغي 

 والفنون ، العدد التاسع. 
دراسة مقارنة لطريقة تنفيذ النماذج باستخدام " (2003جييان محمد السيد )

االسموب المسطح والمجسم وتأثيرىما عمى 
رسالة ماجستير، كمية  "تحصيل الطالب

 لمنزلي، جامعة حموان، القاىرة.االقتصاد ا
 (2021يف )عطحنان عبداهلل ال 

 
 

ابتكار تصميمات لمالبس االطفال المصابين 
بالكسور تفي باالحتياجات الوظيفية والجمالية" 

 ،جامعة القصيم.جستير،كميةالتصاميم،رسالة ما
 الطفولة مشاكل وحمول" مكتبة نور، السعودية . (2000أسماء احمد البحيصي )
"مدخل لمتأىيل البدني _ لذوي االحتياجات  (2006حسن محمد النواصرة )

الخاصة"، دار الوفا لدنيا الطباعة والنشر 
 والتوزيع ، مصر.

"المعالجات التصميمية لمالبس االطفال ذوي  (2021رانيا سعد محمد)
اضطراب فرط الحركة في ضوء المتطمبات 

المجمة المصرية لالقتصاد  الوظيفية والجمالية"
،كمية االقتصاد  2،العدد37المنزلي،المجمد

  المنزلى ، جامعة حموان
رشدي عمي عيد، عال يوسف عبد 

الاله، ايريني اسحق شنودة 
 (2021،مريانة ابراىيم سميمان)

"رؤية تطبيقية إلعداد بعض تقنيات مالبس 
الطفل  المعاق حركيا"، بحث منشور  مجمة 

،كمية االقتصاد المنزلي، منزلياالقتصاد ال
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 . جامعة  المنوفية
سارة ابراىيم ميران؛ ووسام محمد 

 (2006ابراىيم )
عالم  ،"تصميم النماذج المسطحة النسائية

.الكتب، القاىرة " 
ذوي  لمالبس االطفال" وضع حمول تصميمية   (2021سارة ظافر آل محمد )

 بالساقين في ضوء القيم التشكيميةالتقوس 
رسالة ماجستير،  عمال الفنان اوجست ىربن"أل

  كمية التصاميم، جامعة القصيم.
ريم سعد  و سحر عمي زغمول؛

 (2019الدغيم )
المدرسة التفكيكية كمصدر الستميام معالجات "

، مجمة العمارة "تصميمية لمالبس الطفمة البدينة
 ، مصر.13والفنون والعموم اإلنسانية، العدد 

تصميم وتنفيذ مالبس جاىزة مالئمة وظيفيا " (2012سمر محمود مقالن )
، رسالة  "وجماليا لذوي االحتياجات الخاصة

جامعة ام  التصاميم والفنون ،كمية  ماجستير،
 القرى.

سيير محمود عثمان؛ وداليا فكري 
جمال؛ وندى سعد الدين محمد 

(2016) 

تصميم مالبس االطفال مواكبة التجاىات "
، مجمة "امنو بيئيا الموضة وطباعتيا بطرق

الجمعية  ،4، العدد6المجمد التصميم الدولية، 
 .العممية لممصممين

شيماء مصطفى عبدالعزيز 
(2021) 

"تصميم مالبس وظيفية تتالئم مع احتياجات 
االطفال الفتيات مستخدمي االطراف 
الصناعية" ،المجمة المصرية لالقتصاد 

،كمية االقتصاد 1،العدد37المنزلي، المجمد 
 المنزلي، جامعة المنوفية. 

دار  "القوام البشري وسبل المحافظة عمية" ، (2011صالح بشير سعد )
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 والتوزيع،االمارات العربية المتحدة .زىران لمنشر 
صفية عبد العزيز ساروخ 

(2015) 
، "دليمك المصور الى الخياطة وتصميم االزياء"

 دار الكتاب الحديث، القاىرة.
( 14-9دراسة مقارنة لباترون فستان طفمة من )" (2014)فاطمة نبيل كمال 

بين الطريقة االساسية وطريقة الدريتش لطالبات 
، "التعميم الثانوي الصناعي نظام السنوات الثالث

رسالة دكتوراه، كمية التربية النوعية، جامعة عين 
.شمس  

لمنشر "ادارة الجودة الشاممة" ، دار العموم  (2017محمد السيد الدسوقي )
 والتوزيع، مصر.

منى موسى غالب، نجدة عطية، 
( 2018حنان ابراىيم عمي)

 ابراىيم ماضي، شيماء محمد
 عطية 

"تصميم وتنفيذ مالبس وظيفية تتالئم مع 
احتياجات االطفال البنين المعاقين حركيا" 
،مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

جامعة ،كمية التربية النوعية،1،المجمد17،العدد
  المنيا.

"تفعيل دور المالبس في تنمية قدرات االطفال  (2016نيى عبدالحميم ىالل )
ذوي االحتياجات الخاصة" ،رسالة الدكتوراة، 

 جامعة المنوفية ،كمية االقتصاد المنزلي. 
ىنا عبداهلل النوواي، اماني 

 (2019مصطفى خمف )
"توظيف خصائص اقمشة التريكو في تصميم 
وانتاج مالبس االطفال متغيرة القياس" ،بحث 

 . 15منشور، مجمة العمارة والفنون، العدد 
ىند عمى عبد الحميم ، منى سالم  

زعزع ،  منى عبد اليادى شاىين 
 (2018) 

فاعمية إستخدام برنامج جيمنى في تعمم "
" ـ بحث  النموذج األساسي لفستان الطفل

 1منشور ، مجمة كمية التربية النوعية  ، العدد 
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Development flat models to adjust children's 

outerwear according to spinal deviation 

problem  
 

 

: Abstract 
The research aimed to develop flat models of children's outerwear 

"blouse and pants" according to the problem of spinal deviation at 

the age of 6 years.  A natural and three-dimensional mannequin 

Using a program (CLO)  that simulates the bodies of children with 

the problem of spinal deviation to facilitate dressing the basic 

models of the blouse and trousers before and after developing the 

models to get the best from the flat models from the point of view 

of specialists .The research followed the descriptive analytical 

approach with the application ,and the research tools were 

interviews with doctors  Children and orthopedics, numbering (9) 

for (6) children, and designing a questionnaire for parents, 

numbering (19), and questionnaires to measure the degree of 

acceptance of specialists, numbering (11).  Quality factor for the 

first axis (95.66% for the blouse) and (90.9% for the trousers), the 

second axis (96.96% for the blouse) and (94.79% for the trousers), 

and both  They are close together, which confirms the agreement 

of the specialists' opinions on the items included in both of them 

in terms of the suitability of flat models for children of 6 years old 

6 

keywords :-  Development-  Flat patterns –  Children Clothes- 

Deviation of the spine. 


