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 ممخص البحث
 اي الوقت الحاضر، وذلؾ لمتواجو العالـ ف ىالرئيسية الت رمشكمة اإلعاقة أحد األخطا تعتبر   

 ىيجعؿ المعوؽ ف اً عدـ مواجيتيا عمميو  ى،واالجتماع ىوالنفس ىمكياف اإلنسانلتحممو مف تدمير 
صراع مع أسرتو ومع المجتمع المحيط بحيث ال يكاد يخمو مجتمع مف المجتمعات اإلنسانية مف 

ية ومكمالتيا لممراىقيف مرضى لى تصميـ المالبس الشتو إيدؼ البحث الحالى وي، يفقوجود أفراد معا
( 04عينة قواميا ) مفعينة الدراسة  وتكونت( سنة، 21-21الشمؿ الدماغى فى المرحمة العمرية مف )

( سنة مف محافظة 21-21أـ مف أميات المراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى فى المرحمة العمرية مف )
استبانة  مف بحثوتمثمت أدوات ال ،بىواسُتخدـ المنيج الوصفى التحميمى والمنيج التجري، المنيا

استطالع رأى األميات عف ما يفضمونو مف تصميمات تناسب أبنائيف المراىقيف مرضى الشمؿ 
 توصؿالدماغى واستبانة استطالع رأى األساتذة المتخصصيف واألميات فى التصميمات المقترحة و 

مرضى الشمؿ الدماغى فى المرحمة  تصميمات المالبس الشتوية والمكمالت لممراىقيفالى أف  البحث
العبء اثناء عممية االرتداء والخمع، وايضا تحقيؽ التدفئة  تخفؼ( سنة 21-21العمرية مف )

 المطموبة ليؤالء المرضى .
 وأسفرت النتائج عما يمي:

 وعناصر أسس" تحقيؽ في لؤلوالد العشر التصميمات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود .1
 المتخصصيف. ألراء وفقا" المكمالت الجمالى، الجانب الوظيفى، الجانب التصميـ،

 وعناصر أسس" تحقيؽ في لمبنات العشر التصميمات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ دوجو  .2
 المتخصصيف. ألراء وفقا" المكمالت الجمالى، الجانب الوظيفى، الجانب التصميـ،

 وعناصر أسس" تحقيؽ في والدلؤل العشر التصميمات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود .3
 األميات. ألراء وفقا" المكمالت الجمالى، الجانب الوظيفى، الجانب التصميـ،

 وعناصر أسس" تحقيؽ في لمبنات العشر التصميمات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ دوجو  .4
 األميات. ألراء وفقا" المكمالت الجمالى، الجانب الوظيفى، الجانب التصميـ،

 ة:يئيسالكممات الر 
 . المبكرة المراىقة الدماغى ، الشمؿ،  مكمالتال،   المالبس تصميـ
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Abstract 

The problem of disability is one of the main dangers facing the 

world at present, because of the destruction it carries for the human, 

psychological and social entity, and the failure to confront it 

scientifically puts the disabled person in conflict with his family and 

the surrounding community so that almost no society is devoid of the 

presence of disabled individuals, and the aim of the current research To 

design winter clothes and their supplements for adolescents with 

cerebral palsy in the age group (12-15) years, and the study sample 

relied on a sample of (40) mothers of adolescent mothers with cerebral 

palsy in the age group (12-15) years from Minya Governorate. The 

descriptive-analytical approach and the experimental approach were 

used. The study tools consisted of the mothers' opinion poll 

questionnaire about their preferred designs that suit their teenage 

children with cerebral palsy, and a questionnaire survey of the opinion 

of specialized professors and mothers on the proposed designs. 

Cerebral palsy in the age group (12-15) years, which eased the burden 

during the process of putting on and taking off and achieving the 

required heating for it. these patients. 

The results resulted in the following: 

1. There are statistically significant differences between the ten 

designs for boys in achieving "the foundations and elements of 

design, the functional side, the aesthetic side, the complements" 

according to the opinions of specialists. 
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2. There are statistically significant differences between the ten 

designs for girls in achieving "the foundations and elements of 

design, the functional side, the aesthetic side, the complements" 

according to the opinions of specialists. 

3. There are statistically significant differences between the ten 

designs of boys in achieving "the foundations and elements of 

design, the functional side, the aesthetic side, the complements" 

according to the mothers' opinions. 

4. There are statistically significant differences between the ten 

designs for girls in achieving "the foundations and elements of 

design, the functional side, the aesthetic side, the complements" 

according to the mothers' opinions. 

The key words: 

Fashion design, Accessories, cerebral palsy, Early adolescence. 
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 مقدمة البحث:

الرئيسة التى تواجو العالـ في الوقت الحاضر،  تحدياتمشكمة اإلعاقة أحد ال تعتبر

وذلؾ لما تحممو مف تدمير لمكياف اإلنسانى والنفسى واالجتماعى، وعدـ مواجيتيا عمميًا يجعؿ 

تمع مف المجتمعات المعوؽ فى صراع مع أسرتو ومع المجتمع المحيط بحيث ال يكاد يخمو مج

 . (0101-6102)جعفر العرجان: اإلنسانية مف وجود أفراد معاقيف. 

أف لكؿ فرد مف األفراد المعاقيف ( 6112)صالح سيد ،آمال عثمان: أشار كال مف 

حقًا فى الرعاية الصحية والتعميمية والتأىيمية فى جميع مراحؿ نموه، وأيضا لو الحؽ فى العمؿ 

لعمؿ ولو حؽ تكويف أسرة بالزواج ما لـ يكف ىناؾ حائؿ يمنع ذلؾ، والتوظيؼ فى مرحمة ا

حيث ،  كما أف لو الحؽ فى الحياة والتمتع بكافة الحقوؽ المادية واالجتماعية والقانونية

أف الشمؿ الدماغى واحد مف أىـ  (Christopher Morris: 2007-3:7) أوضح 

تطور حركة الجسـ، األمر الذى يتسبب  عاقات التى تتميز بحدوث اضطرابات مستمرة أثناءإلا

فى التأثير عمى نشاط الجسـ وعجزه بسبب حدوث مجموعة مف االضطرابات واالختالالت 

فى مراحؿ عمره األولى، فتظير مشكالت  التى سبؽ وتعرض ليا دماغ الشخص وىو جنيف أو

بالجانب  دراؾ الحسى والمعرفى والتواصؿ مع اآلخريف، وأيضًا مشكالت تتعمؽإلتتعمؽ با

 ضافة إلى مرض الصرع . إلالعضمى الييكمى الثانوى با

حالة مف  الشمؿ الدماغى بأنو Tattersall:2002-227:229 ) ( Robertعرؼ 

التمؼ تحدث لممخ أثناء النمو ينتج عف ىذه اإلصابة خمؿ فى مراكز الحركة، وعدـ القدرة عمى 
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لتوازف وتناسؽ القواـ، وقد يحدث السيطرة عمى حركة العضالت وأيضًا ضعؼ القدرة عمى ا

الشمؿ الدماغى نتيجة عدـ اكتماؿ المناطؽ المتحكمة فى الحركة أثناء فترة الحمؿ، وىناؾ 

عوامؿ تتعمؽ بالطفؿ  أسباب تتعمؽ بالرعاية الطبية أثناء فترة الحمؿ والوالدة، وأسباب أو

 . (5-6112)أحمد يحيي:

تأثير برنامج تأىيمى مقترح عمى  بالتعرؼ عمى( 66:60 -6101)رضا محمد:قاـ 

)يسرى  ، وىوما أكدهاألطفاؿ المصابيف بالشمؿ الدماغىبعض المتغيرات البدنية لدى 

فى نتائج دراستو عمى أف ألستخداـ التمرينات التأىيمية والجبائر الطبية أثر ( 6111عاطف:

 .الشمؿ الدماغى المصابيف بحاالت إيجابى عمى تحسيف مستوى الوقوؼ واالتزاف لدى األطفاؿ

المالبس ىى محور اىتماـ األفراد فى جميع المراحؿ العمرية، حيث إنيا تشكؿ 

اىتمامًا واسعًا مف جميع الفئات لما ليا مف أىمية قصوى مف الناحية الوظيفية والجمالية وما 

تحققو مف راحة نفسية وفسيولوجية لدى الفرد، وال سيما حمايتو مف األخطار واألمراض 

ة الفيروسية والبكتيرية، التي يمكف أف تصيب الجمد وتؤثر عمي وظيفتة الحيوية، فيى الصحي

(،)شيماء شعبان: 065-6161)ىند صالح:  محور ىاـ بالنسبة لمبنات والشباب بشكؿ عاـ.

6102-011. ) 

تعتبر المالبس واحدة مف أىـ الحاجات لدى االنساف والتى يستطيع مف خالليا إشباع 

ث إنيا تحقؽ لو قدرًا مف االرتياح واالشباع النفسى، فيى تعكس صورتو احتياجاتو، حي

تمعب المالبس دورًا ىامًا بالنسبة  ، و( 021-6100)منال البكرى:الخارجية أماـ اآلخريف 
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لؤلشخاص المعاقييف )ذوي االحتياجات الخاصة( فى تحديد مكاف االعاقة وأيضا طريقة 

لمشخص  ةالتعرؼ عمى طبيعة االعاقة والحركة المحدود االرتداء، لذلؾ ُيراعى قبؿ تصميميا

 (05-6106محمود: )سمر المعاؽ .

عمى ضرورة البناء التصميمى  (Wei chang ,Yu zhao:2009) أكدت دراسة  

ووضع مجموعة مف األسس والعناصر التى تحقؽ  األفراد ذوي االحتياجات الخاصة، لمالبس

 الجانب الوظيفى والجمالى . 

إلى عمؿ مجموعة مف تصميمات مالبس ( Jains Stone:2003)اسة أشارت در 

ومستوى األداء  لحالتيـ الجسمية وطبيعة االعاقة األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة، وفقا

المشاكؿ ( 02-6106)سمر محمود: الحركى ليـ، وفقا آلراء المتخصصيف، كما ذكرت

ة عند شراء واختيار مالبسيـ، و والصعوبات التى تواجو األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاص

فى نتائج دراستيا أف مجموعة التصميمات المقترحة  (6:0-6102)بييرة جبالى: أكدت 

بالدراسة لؤلطفاؿ مرضى الشمؿ الدماغى حققت الغرض المطموب فى التصميمات المنفذة 

 منيا، وىو راحة الطفؿ مريض الشمؿ الدماغى أثناء عممية االرتداء والخمع .

عبد  نشوه عمى، )وسام (،506-6106ابراىيم: )عبير مف كال أوضح

أف المكمالت ىى قطع خارجية ( 50-6101(،)حنان حسنى وآخرون:0601-6105الرءوف:

أو اضافات تصاحب الممبس الرئيسى وتضيؼ قدرًا مف األناقة والجماؿ لمممبس، وىذه 

استخداـ مكمالت المالبس ما أف تكوف ثانوية أو أساسية كاألحذية، وأف أىمية إالمكمالت 
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ترجع إلى قدرتيا عمى إضافة لمسات مف الجماؿ و األناقة لمزى باالضافة إلى جذب انتباه 

 .لجميؿ لمزىاآلخريف لممظير ا

مرحمة المراىقة تعتبر مف أىـ وأدؽ المراحؿ  أف (672-6101)عماد حسين:أشار

رحمة عف غيرىا مف المراحؿ العمرية التى يمر بيا اإلنساف، وذلؾ لما تتميز بو ىذه الم

العمرية، حيث تشيد المراىقة العديد مف التغييرات السريعة والجذرية والتى تظير آثارىا عمى 

 الجوانب الجسمية واالنفعالية واالجتماعية والعقمية لمفرد. 

المراىقة بأنيا تمؾ المرحمة التى ينتقؿ ( 2-6160)دعاء نبيل، صفاء فتحى:عرفت 

جيا نحو المزيد مف النمو الجسدى والنضج الجنسى والنفسى والعقمى ، ويختمؼ فييا الفرد تدري

مصطمح المراىقة عف البموغ ، فالمراىقة ىى التدرج نحو النضج أما البموغ فيو يعنى نضج 

األعضاء الجنسية لدى الجنسيف واكتماليا لمقياـ بوظائفيا الفسيولوجية ، لذلؾ يعتبر البموغ 

 جزء مف المراىقة  .

تعتبر المالبس واحدة مف أىـ الحاجات األساسية لؤلشخاص ذوي االحتياجات 

الخاصة وخاصة المراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى والتى يتسبب عدـ توافر مالبس مالئمة 

بسبب  عند األختيار، السيمالحالتيـ فى حدوث حالة مف الضغط والصراع النفسى لذوييـ 

ص ذوي االحتياجات الخاصة باألسواؽ وخاصة فئة عدـ توفر مالبس مناسبة خاصة باألشخا

المراىقوف مرضى الشمؿ الدماغى فى مرحمة المراىقة المبكرة حيث تشيد ىذه الفترة مجموعة 

مف التغيرات الفسيولوجية المختمفة لكال الجنسيف، وتعانى األـ أو الشخص الُمعيؿ مف معاناه 
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ضغوط نفسية شديدة وانفعاالت تؤثر عمى أثناء عممية االرتداء والخمع، ويعانى بعضيـ مف 

 جودة الحياة لدييـ.

إلى ضرورة  توعية األميات عف   (6101) سيام السالمونى:قد ىدفت دراسة 

طبيعة اإلعاقات الشديدة والمتعددة لدى األبناء مف ذوي االحتياجات الخاصة وأسس التعامؿ 

الليو األمر الذى يسيـ فى خفض معيـ، وذلؾ عف طريؽ تنمية مياراتيـ االجتماعيو واالستق

عمى وجود  (6106) فاطمو عبد الجيد:الضغوط التى تواجو األميات، وقد أكدت نتائج دراسة 

فروؽ بيف آباء األطفاؿ المصابيف بالشمؿ الدماغي الذكور واإلناث مف حيث الضغوط األسرية 

و الضغوط  و الضغوط االنفعالية والضغوط الترويحية أكثر مف الضغوط االجتماعية

االقتصادية والضغوط الطبية والضغوط التعميمية، كذلؾ ىناؾ فروؽ مف حيث الضغوط 

 النفسية بيف آباء األطفاؿ المصابيف بالشمؿ الدماغى المقيميف بالريؼ والحضر.

تحديد مستوى جودة الحياة و الضغوط  أىمية( 6102تيسير فيمي :أوضحت )

الضغوط النفسية لدى أميات األطفاؿ ذوي الشمؿ الدماغي النفسية و العالقة بيف جودة الحياة و 

و أيضا إلقاء الضوء عمى الدور الميـ الذى تقوـ بو األـ نحو رعاية الطفؿ ذو الشمؿ الدماغي 

وما تحتاجو مف دعـ ومساندة مف األسرة والمجتمع حتى تستطيع القياـ بواجباتيا األسرية عمى 

 أكمؿ وجو.

مرحمة أف مرحمة المراىقة تنقسـ إلى ثالث مراحؿ وىى:  (6107)سميحة محمد:أشارت  

 مرحمة المراىقة المتأخرة . المراىقة المبكرة، مرحمة المراىقة الوسطى، و
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  مشكمة البحث :

تشيده مف تغيرات فسيولوجية لما نظرًا  مرحمة صعبة تعد مرحمة المراىقة المبكرة

الدماغى، األمر الذى دعى الباحثة سريعة وتغير فى شكؿ الجسـ وخاصة لفئة مرضى الشمؿ 

لتصميـ وتنفيذ مالبس شتوية ومكمالت لممراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى فى المرحمة العمرية 

 ( سنة .26-23مف )

حيث أف مريض الشمؿ الدماغى يعتمد كؿ االعتماد عمى األسرة فى الرعاية مف ناحية 

ألسرة بالتعاوف فيما بينيـ، وذلؾ نتيجة المأكؿ والمشرب والممبس وكؿ ما يخصو يقـو بو أفراد ا

عدـ قدرتو عمى الحركة بسبب تيبس العضالت نتيجة إصابة أو تمؼ المخ، و بالتالى فإنو 

يعانى مف برودة الجسـ وخاصة فى فصؿ الشتاء بسبب عدـ قدرتو عمى تحريؾ أطرافو، لذلؾ 

ية ارتداء وخمع المالبس فإف أصعب ماتقوـ بو األـ أو األسرة لمريض الشمؿ الدماغى ىو عمم

وىذا نتيجة اإلعاقات الحركية المصاب بيا مريض الشمؿ الدماغى، وقد رأت الباحثة أف معظـ 

الدراسات تناولت المالبس ومكمالتيا لؤلفراد األسوياء فى حيف لـ ينؿ مرضى الشمؿ الدماغى 

تصميمات لممالبس الباحثة إلى اختيار أنسب الخامات وال ىنفس القدر مف االىتماـ، مما دع

والمكمالت الشتوية التى تناسب ىؤالء المراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى فى المرحمة العمرية 

( سنة حتى نقدـ ليـ الراحة والتدفئة المناسبة لظروفيـ الصحية فى فصؿ الشتاء 26-23مف )

 باإلضافة إلى تسييؿ ميمة األـ واألسرة فى رعاية ىؤالء األفراد مف األسرة.

سبق يمكن صياغة مشكمة البحث الحالية فى التساؤالت اآلتية : ومما  
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الخصائص الواجب توافرىا عند تصميـ مالبس مراىقيف مرضى الشمؿ ىى ما  .2

 ( سنة ؟26-23الدماغى فى المرحمة العمرية مف )

آراء المتخصصيف فى التصميمات المقترحة لممالبس الشتوية لمراىقيف ىى  ما  .3

( سنة مف حيث : عناصر 26-23المرحمة العمرية مف ) مرضى الشمؿ الدماغى فى

 وأسس التصميـ، الجانب الوظيفى، الجانب الجمالى، المكمالت ؟

األميات )األسر الُمعيمة( فى التصميمات المقترحة لممالبس الشتوية  ىو راىما  .4

( سنة مف حيث : 26-23لمراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى فى المرحمة العمرية مف )

 سس التصميـ، الجانب الوظيفى، الجانب الجمالى، المكمالت ؟عناصر وأ

 : أىداف البحث

وضع مجموعة مف الخصائص الواجب توافرىا عند تصميـ المالبس الشتوية  .2

 .( سنة26-23المرحمة العمرية مف )ومكمالتيا لمراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى فى 

الشتوية لمراىقيف مرضى  اقتراح مجموعة مف التصميمات المالئمة وظيفيًا لممالبس .3

 ( سنة .26-23الشمؿ الدماغى فى المرحمة العمرية مف )

اقتراح مجموعة مف التصميمات تحقؽ الجانب الجمالى لممالبس الشتوية لمراىقيف  .4

 .( سنة 26-23العمرية مف ) مرضى الشمؿ الدماغى فى المرحمة

ية المقترحة لممراىقيف اقتراح مجموعة مف المكمالت الممبسية المالئمة لمالبس الشتو  .5

 ( سنة .26-23مرضى الشمؿ الدماغى فى المرحمة العمرية مف )
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 : أىمية البحث

 األـ أو الشخص الُمعيؿ لمريض الشمؿ الدماغى. معاناةتخفيؼ االىتماـ ب .2

جديدة مف المالبس التى تخدـ مراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى فى عمؿ تصميمات  .3

 إلمداد األسواؽ بيا . ( سنة26-23المرحمة العمرية مف )

كال مف الباحثيف والدارسيف بالكميات والمعاىد المتخصصة فى مجاؿ تصميـ  افادة .4

 المالبس لممرضى بشكؿ عاـ.

منتجى ومصنعى المالبس إلى ضرورة االىتماـ بإنتاج مالبس ومكمالت عمى  التاكيد .5

 شتوية لممراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى.

 : منيج البحث

ة كال مف :استخدمت الباحث  

طار النظرى إللوصؼ وتحميؿ الدراسات السابقة و إعداد االمنيج الوصفي التحميمي:  .2

 وتحميؿ وتفسير النتائج . 

( تصميمات لممالبس الشتوية ومكمالتيا 21تفيذ )في  والمتمثؿ المنيج التجريبى: .3

( 6( سنة، )26-23لممراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى فى المرحمة العمرية مف )

مثؿ ( تصميمات بناتى جمعييا مزودة بأدوات )وسائؿ( غمؽ 6ات أوالدى و)تصميم
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ستيؾ واألزرار، لتسييؿ عممية االرتداء والخمع وتخفيؼ السوست وشريط الكباسيف واأل

 العبء الواقع عمى األـ أو الشخص الُمعيؿ . 

 حدود البحث :

 حدود زمنية: -0

 ـ3133 – 3131تـ تطبيؽ ىذا البحث خالؿ عاـ 

 ود مكانيةحد  -6

 : (بمدينة المنيا مراكزعالج طبيعى)محافظة المنيا  -

 مركز نور الحياة لمعالج الطبيعى المكثؼ. -2

 مركز نور الصباح لمعالج الطبيعى. -3

 مركز دراية لمعالج الطبيعى. -4

 مستشفى الجامعة )قسـ الروماتيـز والعالج الطبيعى(. -5

 حدود بشرية: -1

( أـ مف 51)وذة المتخصصيف فى مجاؿ المالبس والنسيج ( مف األسات22قاـ عدد )

 أميات المراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى بتحكيـ التصميمات المقترحة بالبحث .
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 حدود موضوعية:-1

لمالبس األوالد ومكمالتيا الشتوية لممراىقيف مرضى ( تصميمات مقترحة 21عدد ) ( أ

( تصميمات 6، وتـ تنفيذ )( سنة26-23الشمؿ الدماغى فى المرحمة العمرية مف )

منيـ بمكمالتيا والتى أجمعت آراء المتخصصيف عمى مناسبتيا ليـ، مزودة بمجموعة 

مف وسائؿ الغمؽ كالسوست والكباسيف واألستيؾ لتسييؿ عممية االرتداء و الخمع و 

 تخفيؼ العبء الواقع عمى األـ أو الشخص المُعيؿ .

ومكمالتيا الشتوية لممراىقات مرضى  لمالبس البنات ( تصميمات مقترحة21عدد ) ( ب

( تصميمات 6( سنة، وتـ تنفيذ )26-23الشمؿ الدماغى فى المرحمة العمرية مف )

منيـ بمكمالتيا والتى أجمعت آراء المتخصصيف عمى مناسبتيا ليف، مزودة بمجموعة 

مف وسائؿ الغمؽ كالسوست والكباسيف واألستيؾ لتسييؿ عممية االرتداء و الخمع و 

 يؼ العبء الواقع عمى األـ أو الشخص المُعيؿ .تخف

 :عينة البحث

 تتكوف عينة البحث مف:

( أـ مف محافظة المنيا ومراكزىا الستطالع 31تتكوف مف ) العينة االستطالعية: .2

أرائيف فيما يفضمف مف تصميمات تسيؿ عمييف مساعدة أوالدىف مرضى الشمؿ 

وخاصة خالؿ عممية ارتداء وخمع  ( سنة26-23الدماغى فى المرحمة العمرية مف )

 المالبس.



 

 

 300 

 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 في مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث 

( أـ مف أميات مرضى الشمؿ الدماغى فى المرحمة 51تتكوف مف ) العينة األساسية: .3

 ( سنة.26-23العمرية مف )

 أدوات البحث :

استبانو استطالع آراء األميات )األسر الُمعيمة( لممراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى فى  .2

نة لمعرفة ما يفضمونو مف تصميمات لممالبس ( س26-23المرحمة العمرية مف )

 (6ممحق) الشتوية التى تسيؿ عمييـ عممية االرتداء والخمع .

استبانو تحكيـ تصميمات المالبس الشتوية المقترحة ومكمالتيا لممراىقيف مرضى  .3

( سنة مف قبؿ األساتذة 26-23الشمؿ الدماغى فى المرحمة العمرية مف )

 (1ممحق)س والنسيج . المتخصصيف فى مجاؿ المالب

استبانو تحكيـ تصميمات المالبس الشتوية المقترحة ومكمالتيا لممراىقيف مرضى  .4

 (1ممحق) ( سنة مف قبؿ األميات.26-23الشمؿ الدماغى فى المرحمة العمرية مف )

 : فروض البحث

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التصميمات العشر لؤلوالد في تحقيؽ "أسس  .2

تصميـ، الجانب الوظيفى، الجانب الجمالى، المكمالت" وفقا ألراء وعناصر ال

 المتخصصيف.
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توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التصميمات العشر لمبنات في تحقيؽ "أسس  .3

وعناصر التصميـ، الجانب الوظيفى، الجانب الجمالى، المكمالت" وفقا ألراء 

 المتخصصيف.

ميمات العشر لؤلوالد في تحقيؽ "أسس توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التص .4

وعناصر التصميـ، الجانب الوظيفى، الجانب الجمالى، المكمالت" وفقا ألراء 

 األميات.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التصميمات العشر لمبنات في تحقيؽ "أسس  .5

وعناصر التصميـ، الجانب الوظيفى، الجانب الجمالى، المكمالت" وفقا ألراء 

 ت.األميا

 : مصطمحات البحث

 :Design  تصميم  

بأنو العممية الشاممة لمتخطيط لشئ ( 621-6160)شيماء مصطفى،إيمان رأفت: تعرفو -

ما، باسموب ليس فقط مرضى مف الناحية النفعية أو الوظيفية فقط ولكف بتحقيؽ درجة 

 . مف السعادة والرضا، فيو ابداع وابتكار أشياء جميمة تخدـ االنساف 

عمؿ فنى يتميز باالبداع واالبتكار، يسعى المصمـ مػف الباحثة إجرائيًا بأنو :  وتعرفو -

خاللػػػو إلػػػى إنتػػػاج تصػػػميمات لمالبػػػس مختمفػػػة كػػػالمالبس الشػػػتوية لممػػػراىقيف مرضػػػى 
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الشمؿ الدماغى فى مرحمة المراىقة المبكرة معتمدًاعمى أسس وعناصر التصميـ، وذلؾ 

 عممية االرتداء والخمع .لتحقيؽ الغرض المطموب منيا وىو تسييؿ 

:Clothes المالبس  

بأنيا تمؾ القطع التى يستخدميا االنساف مف ( 121-6101)يسرى معوض: يعرفيا -

أجؿ تغطية وستر الجسد، وتختمؼ المالبس الخارجية عف المالبس الداخمية مف ناحية 

ؾ باختالؼ المناسبات وفصوؿ كسسوار والخامة وذلإلالشكؿ والنوع والتصميـ وا

 .لسنةا

تمؾ القطع التى يستخدميا االنساف لستر وحماية وتعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا :  -

جسده وتدفئتو فى فصؿ الشتاء، ومنيا المالبس الشتوية التى يرتدييا المراىقوف 

( سنة، وتحتوى ىذه 26-23مرضى الشمؿ الدماغى فى المرحمة العمرية مف )

لكباسيف واالستيؾ، لتسييؿ عممية االرتداء المالبس عمى وسائؿ غمؽ مثؿ السوست وا

والخمع وذلؾ لعدـ قدرتيـ عمى الحركة نتيجة حدوث إصابة أو تمؼ بالمخ ولتخفيؼ 

 العبء عف األميات أو األسر الُمعيمة .

:"Accessories"مكمالت المالبس  

بأنيا الكماليات التى تضاؼ لتحسيف وتجميؿ ( 6101)ىدى عبدالرحيم:تعرفيا -

إنيا إضافات أو قطع سواء كانت كمؼ أو إكسسوارات تبرز الموديؿ أكثر  المظير أى
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رونقًا وجمااًل متأثرة بعدة عوامؿ عند القياـ بتصميميا مف أىميا الخامات المستخدمة 

 .فى إنتاج المكمؿ والوظيفة التى سيقوـ بيا والفكرة العامة لموديؿ المكمؿ

ع أو الكماليات التى تضاؼ إلى الممبس، تمؾ القط وتعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا : -

ويكوف ليا غرض وظيفى أو غرض جمالى مثؿ قطع المكمالت المنفصمة التى 

يرتدييا مرضى الشمؿ الدماغى )غطاء الرأس ، القفاز ، الجورب ( بغرض التدفئة 

خالؿ فصؿ الشتاء نظرًا لبرودة أطرافيـ وذلؾ لعدـ قدرتيـ عمى الحركة، وأيضًا 

 جمالى لمشكؿ العاـ لممريض، فتساعد المجتمع عمى تقبميـ .تضيؼ جانب 

Adolescence:" المراىقة  " 

بأنيا سمسمة طويمة مف متطمبات ( 01:1-6160) دعاء نبيل، صفاء فتحى تعرفيا -

النمو المختمفة كالجسمى والعقمى واالنفعالى واالجتماعى، وىذه الفترة الطويمة تشيد 

ع حاجاتو ورغباتو فيو يقؼ حائر ما بيف عالـ الصغار إلحاحًا مف قبؿ المراىؽ إلشبا

وعالـ الكبار، لذلؾ فيى مرحمة خطيرة فى عمر الفرد، بسبب الصعوبات والتحديات 

 التى يواجييا المراىؽ والتى يسعى لمتغمب عمييا بنجاح . 

اب تمؾ الفترة التى تتوسط مرحمة الطفولة ومرحمة الشبوتعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا :  -

والتى يعانى خالليا المراىقوف مف مجموعة مف التغيرات الجسدية، فالمراىقوف مرضى 

الشمؿ الدماغى يعانوف خالؿ ىذه الفترة مف تغيرات جسمية لذلؾ يحتاجوف إلى 
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مالبس خاصة تناسب تغيرات تمؾ المرحمة، وعدـ قدرتيـ عمى الحركة وارتداء وخمع 

 يـ أو األسر الُمعيمة .مالبسيـ بنفسيـ واعتمادىـ عمى أميات

:The early adolescence المراىقة المبكرة  

بأنيا سمسمة سريعة وطويمة مف التغيرات التى ترتبط ( 6102)عيود خميل:تعرفيا -

بالنمو الجسمى واالنفعالى واالجتماعى، وىذه السمسمة مف التغيرات المتتالية والمتوازية 

 مع بعضيا ُترىؽ الجسـ مف شدتيا وسرعتيا.

الفترة األولى مف مرحمة المراىقة والتى يعانى فييا وتعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا :  -

المراىقمف سمسمة مف التغيرات الجسمية، والمراىؽ مريض الشمؿ الدماغى مف 

مجموعة مف التغيرات الفسيولوجية يحتاج عمى أثرىا مالبس خاصة خالؿ ىذه الفترة 

 تناسب ىذه التغيرات .

 :"Cerebral Palsy (C.P)"الشمل الدماغى  

مصطمح شامؿ لما يحدث مف ضرر وتمؼ  بأنو ( 1:6-6100) نوران خالد:تعرفو -

فى المخ أثناء النمو، ويشمؿ درجات متباينة فى قدرة الفرد عمى الحركة وبالتالى 

نشاطو الحركى، واليتوفر نوع معيف أو عالج معروؼ لحاالت الشمؿ الدماغى 

 نواع الفرعية .األساسية أو حتى األ
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حالة مف العجز والضعؼ يعانى فييا المراىؽ مريض وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو :  -

الشمؿ الدماغى نتيجة حدوث إصابة أو تمؼ فى المخ تؤثر عمى مياراتو الحركية 

وتحد مف نشاطو، فيعانى مف صعوبة فى تحريؾ أطرافو، وضعؼ عاـ فى حركة 

فى أطراؼ جسمة وخصوصًا فى فصؿ الشتاء، الجس،لذلؾ نجدىيعانى مف برودة 

تحريؾ جسمة أثناءعممية االرتداء والخمع لذلؾ يحتاج إلى تصميمات  وصعوبة فى

ممبسية خاصة تحتوى عمى وسائؿ غمؽ آمنو تسيؿ عمى األميات أو األسر الُمعيمة 

 عممية االرتداء والخمع .

 الخطوات اإلجرائية لمبحث :

 طوات التالية :تسير إجراءات البحث وفق الخ

 جراءات النظرية :إلأواًل: ا

 طالع عمى البحوث والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث التى تناولت كال مف:إلا

 مرضى الشمؿ الدماغى . أواًل :

 المالبس الشتوية ومكمالتيا لممراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى . ثانيًا :    

 

 جراءات التطبيقية :إلثانيًا: ا
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( مراكز بمحافظة 5باحثة بزيارة مجموعة مف مراكز العالج الطبيعى وعددىا )قامت ال -

 عمى النحو اآلتى : و لمدة شير تقريباً 3131 /6/4المنيا بتاريخ 

 مركز نور الحياة لمعالج الطبيعى المكثؼ.  

  .مركز نور الصباح لمعالج الطبيعى 

  .مركز دراية لمعالج الطبيعى 

 بيعى(تيـز والعالج الطمستشفى الجامعة )قسـ الروما. 

دراسة مراحؿ نمو مرضى الشمؿ الدماغى مف الناحية الفسيولوجية فى المرحمة العمرية  -

 ( سنة. 26-23مف )

التعرؼ عمى مدى المعاناة التى تتكبدىا أميات وأسر مرضى الشمؿ الدماغى فى  -

 ( سنة  وخاصة خالؿ عممية ارتداء وخمع المالبس.26-23المرحمة العمرية مف )

-23استطالع آراء أميات و أسر مرضى الشمؿ الدماغى فى المرحمة العمرية مف ) -

( سنة باستخداـ استبانو استطالع آرائيف لمعرفة ما يفضمونو مف تصميمات 26

 مالبس خارجية شتوية ومكمالت تسيؿ عمييـ عممية االرتداء والخمع. 

ى تالئـ مرضى الشمؿ اقتراح مجموعة مف تصميمات المالبس الشتوية ومكمالتيا الت -

 ( سنة.26-23الدماغى فى المرحمة العمرية مف  )

تحكيـ التصميمات المقترحة بالبحث باالستعانو باألساتذة المتخصصيف فى مجاؿ  -

  المالبس والنسيج واألميات.
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وضع مجموعة مف الخصائص التى يجب توافرىا عند تصميـ وتنفيذ مالبس  -

 ( سنة .26-23لمرحمة العمرية مف )لممراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى فى ا

 حصائية :إلجراءات اإلثالثًا: ا

 معالجة البيانات إحصائيا مف حيث عرض النتائج وتحميميا وتفسيرىا .   -

 تقديـ مجموعة مف التوصيات.  -

 : اإلطــار النظـري

قد عانى األفراد الذيف ابتموا بفقداف أو ضعؼ في واحدة أو أكثر مف قدراتيـ الحركية 

قمية أو الحسية أو االنفعالية معاناة شديدة عمى مر العصور، فقد عاممتيـ بعض األمـ أو الع

، لذلؾ كاف ُيمقى ، )اعتبارىـ نذير شؤـ عمى أىميـ(قديمًا بقسوة بالغة معتبرة إياىـ عبًء ثقياًل 

بيـ بعيدًا ليكوف اليالؾ مصيرىـ، فالمجتمعات اإلنسانية ال تخمو مف المشاكؿ والصعوبات 

ى تواجو األفراد والجماعات ، إال أف حجـ ونوعية ىذه المشاكؿ يختمؼ مف فئة ألخرى، إال الت

أف الفرؽ يظير فى طبيعة نظرتيا وتعامميا مع ىذه الفئة مف فئات المجتمع فمكؿ مجتمع 

 ( .0161-6102)جعفر العرجان: خصوصيتو التاريخية والحضارية ومنظومة القيـ والمعايير

سواء  ةقص فى القدرات العقمية أو الجسدية أو النفسية أو االجتماعيتعتبر اإلعاقة  ن

كانت ظاىرة أو غير ظاىرة مع التفاوت فى الدرجات، فاإلنساف المعاؽ ينمو أقؿ مف اإلنساف 

العادى، ويواجو صعوبة فى تعمـ الميارات والتفاعؿ فى المجتمع الذى يعيش فيو، لذلؾ فإف 
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اـ يجب عمى كؿ مجتمع أف ينظر لو بعيف االعتبار حتى األىتماـ بفئة المعاقيف أمر ى

يحصؿ ىؤالء األفراد عمى كافة حقوقيـ االجتماعية كغيرىـ مف األفراد األسوياء فى المجتمع 

وذلكمف خالؿ وضع مجموعة مف القوانيف والتشريعات التى تكفؿ ليؤالء األفراد المعاقوف 

ختمؼ الجوانب كاإلنسانية والصحية حقوقيـ وتحمييـ مف ضياع ىذه الحقوؽ وذلؾ فى م

 . (05-6106سمر محمود: والتعميمية والوظيفية )

 أسباب حدوث الشمل الدماغى :

أف مرض الشمؿ الدماغى عبارة عف اضطراب فى ( 60-6102)محمد عادل:ذكر 

الحركة والذى يتسبب فى قصور فى النشاط الحركى، وىذا المرض نتج عف خمؿ فى مراحؿ 

تمفة أثناء الحياة الجنينية أو فى مرحمة ما بعد الوالدة مباشرة، وىناؾ أسباب نمو المخ المخ

تتعمؽ بمرحمة الحمؿ وما يتعرض لو الجنيف و األـ مف عوامؿ و أثناء عممية الوالدة مثؿ 

نقص األكسجيف والدـ فى المخ لمجنيف أثناء الوالدة، وما بعد الوالدة مثؿ التياب أغشية المخ 

   أو التياب المخ

أف قمة نسبة األكسجيف  Stéphane Armand, et.al., :2016-452)) أوضح

أثناء عممية الوالدة تعتبر السبب الرئيسى واألساسى في حدوث الشمؿ الدماغى ، ولكف مع 

الوقت استطاعوا أف يتوصموا إلى أسباب أخرى ويتعرفوا عمييا وذلؾ مف خالؿ الدراسات 

وا أسبابًا أخرى أكثر تعقيدًا مف نقص النسبة أو كمية واألبحاث العممية المتطورة، فوجد
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األكسجيف، وتعتبر حاالت الوالدة المتغيرة إحدى أعراض مرض الشمؿ الدماغى ولكنيا ليست 

 مف األسباب المتدخمة فى اإلصابة.

 تصنيف مرض الشمل الدماغى :

 ىناك ثالث أنواع من التصنيفات التى تصنف ىذا المرض وىى كاآلتى :

 : تبعًا ألطراف الجسم المصابة :  أوالً 

 .شمؿ نصفى 

  .شمؿ رباعى    

 .شمؿ في طرؼ واحد 

  .شمؿ ثالثى االطراؼ 

 ثانيًا: تبعًا لطبيعة الضعف العضمى : 

 .تشنجى 

 .)التوائى )الكنعى 

  .)الالتوازنى )الترنحى 

   .ارتعاشى  

  .تيبسى 

 ثالثًا: تبعًا لشدة اإلعاقة : 
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 .بسيط 

 .متوسط 

  .شديد 

يعتبر تصنيؼ الشمؿ الدماغى تبعًا لطبيعة الضعؼ العضمي ىو مف أكثر التصنيفات      

 American Academy ofشيوعًا، كما قدمتو األكاديمية األمريكية لمشمؿ الدماغى )

Cerebral Palsy )(www. Barfe . net : 12-6-2021)  

المالبس ومالبس المرضى بشكؿ خاص تعتبر محورًا ىامًا مف المحاور الخاصة ب

الخاصة ، لما تقدمو ىذه المالبس مف وظائؼ فعالة تجاه أسرة المريض وأيضًا تجاه األطقـ 

الطبية المشرفة عمى عالجو، فيي تصؿ بالمريض لحالة مف الرضا واإلشباع النفسي 

،  لذا فيراعى تصميـ ىذه المالبس بالطريقة التى (076-6112)شيرين رياض: واالجتماعي

مريض، والتى تسمح بقدر مف النشاط والحيوية، والحفاظ عمى االتزاف الحرارى ال تعيؽ حركة ال

 ( 027-6101)سوزان سمير: داخؿ الجسـ. 

إلى إنتاج تصميمات ممبسية  (216-6101)نانسي سامي: حيث ىدفت دراسة 

جديدة تناسب المرأة ذات اإلعاقة الحركية، وقد دلت نتائج الدراسة عمي مساىمة التصميمات 

ثراء صناعة المق ترحة في مساعدة المرأة ذات اإلعاقة الحركية وشعورىا باالطمئناف والراحة، وا 

 المالبس الجاىزة الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة. 
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ىناؾ العديد مف الدراسات التى تؤكد أف أغمب المشكالت التى يعانى منيا المعاؽ 

عدـ توفر المالبس المناسبة لطبيعة  خالؿ حياتو اليومية باإلضافة إلى اإلعاقة الجسدية، ىى

ىذه اإلعاقة، فيشعر بالنقص عف غيره مف األفراد األسوياء، وأيضًا تطوؿ ىذه المعاناة أسر 

  ( 021-6101)ميدي محمد، األفراد المعاقيف. 

 :الدراسة التطبيقية

 الزيارات الميدانية: -أواًل :

اخؿ محافظة المنيا شممت مراكز قامت الباحثة بعمؿ مجموعة مف الزيارات الميدانية د

و لمدة  6/4/3131وأقساـ العالج الطبيعى داخؿ المستشفيات والمراكز الخاصة وذلؾ بتاريخ 

 شممت ىذه األماكف:شير تقريبًا ، 

 . مركز نور الحياة لمعالج الطبيعى المكثؼ 

 . مركز نور الصباح لمعالج الطبيعى 

 . مركز دراية لمعالج الطبيعى 

 الج الطبيعى المكثؼ لالطفاؿ والكبار والتخاطب .مركز مصر لمع 

 . مركز الحرية لمعالج الطبيعى 

 . مركز التأىيؿ االجتماعى لمعالج الطبيعى 

 . مركز بداية لمعالج الطبيعى المكثؼ 
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 . مركز بف خصيب لمعالج الطبيعى والسمنة 

 . ) مستشفى المنيا الجامعى ) قسـ الروماتيـز والعالج الطبيعى 

استطالع رأى األساتذة المتخصصين وأميات المراىقين مرضى الشمل  -ثانيًا:

 ( سنة:05-06الدماغى فى المرحمة العمرية  من )

 ا( استبانة استطالع رأى األميات:

الباحثة لحاالت مرضى الشمؿ الدماغى مف خالؿ الزيارات الميدانية  دراسةمف خالؿ 

الحالة المرضية ليـ وسموكيـ وطبيعة  التى قامت بيا داخؿ مراكز العالج الطبيعى ودراسة

إعاقتيـ واإلطالع عمى التصميمات والموديالت الموجودة باألسواؽ ومحاولة توظيفيا بشكؿ 

يتناسب مع اإلعاقة، قامت الباحثة بإعداد استبانو لؤلميات تتكوف مف مجموعة مف األسئمة 

كؿ والصعوبات التى تتضمف طريقة اختيار المالبس، وطرؽ الحصوؿ عمييا، وأيضا المشا

عمييا استنباط ما  تواجييـ عند ارتداء وخمع ىذه المالبس، والتى يمكف مف خالؿ اإلجابة

تفضمو األميات مف قطع المالبس والمكمالت الشتوية المناسبة ألبنائيف المراىقيف مرضى 

( سنة، والتى تخفؼ مف العبء الواقع 26-23الشمؿ الدماغى فى المرحمة العمرية مف )

 (6ممحق رقم )مييف أثناء عممية االرتداء والخمع. ع

استبانة استطالع رأى األساتذة المتخصصين وأميات مرضى الشمل الدماغى فى ب( 

 التصميمات المقترحة:
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قامت الباحثة بإعداد استبانة تـ عرضيا عمى المحكميف مف األساتذة المتخصصيف، إلبداء 

، تتكوف مف مجموعة مف  (1ممحق رقم ) رة النيائيةالرأى فى ىذه األسئمة حتى وصمت إلى الصو 

البنود والتى يشمؿ كؿ بند فييا مجموعة مف العبارات )األسئمة( كال عمى حدة، والتى يمكف مف 

 خالؿ اإلجابة عمييا استنتاج أفضؿ التصميمات التى يمكف تنفيذىا وفقا لآلراء.

ت المراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى فى وأيضا قامت الباحثة بإعداد استبانة ـت عرضيا عمى أميا

ات األسئمة داخؿ ار حرصت الباحثة عمى تغيير صيغة عب( سنة، حيث 26-23المرحمة العمرية مف )

المتخصصيف، حتى يسيؿ عمى األميات فيميا   األساتذة  االستبانة عف عبارات األسئمة فى استبانة

 . (1ممحق رقم )ية وامكانية اإلجابة عمييا، حتى وصمت إلى الصورة النيائ

 

 البحث :ثالثًا: مجموعة من التصميمات المقترحة ب

ممراىقيف ل ياومكمالتالشتوية مجموعة مف تصميمات المالبس بتصميـ قامت الباحثة 

ختيارات األساتذة ال  ( سنة، وذلؾ وفقاً 26-23مرضى الشمؿ الدماغى فى المرحمة العمرية مف )

( 6ممحق رقم ). عمييا الباحثة مف خالؿ االستبانات السابقة المحكميف واألميات، والتى أستدلت 

 (1و )
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 مكمالتالب بالبحث المقترحة األوالدى مجموعة التصميمات
 رقم

 توصيف التصميمات لبحثالتصميمات المقترحة با التصميم

2 

  

   

ىذا التصمم عبارة عن "سويت 
شيرت" شتوى لونو أصفر مموج 

 ةرقبة دائري بكم طويل وفتحة بأسود
طقم  ويشمل وفيسيةأعمييا كول 

عبارة عن  مكمالت من الكروشيو
غطاء لمرأس و قفاز و جورب 
تحتوى جميعا عمى وسائل غمق 

 .لسيولة االرتداء والخمع 

3 

  
   

ىذا التصميم عبارة عن "سويت 
شيرت" شتوى من خامة الميمتون 
رمادى المون مع خطين نبيتى 

من  ينتيى بكمر وأزرق من الجنبين
و  البميسيو، بكول أوفيسية عالى

ويشمل طقم مكمالت  ،بكم طويل 
عبارة عن غطاء  من الكروشيو

لمرأس و قفاز و جورب تحتوى 
جميعا عمى وسائل غمق لسيولة 

 .االرتداء والخمع 
4 

 
  

ىذا الموديل عبارة عن "سويت 
شيرت" شتوى من خامة )قماش( 

ين العموى الميمتون، يتكون من جزئ
منو عبارة عن سفرة حتى نصف 
حردة اإلبط بالمون الرمادى والجزء 
السفمى بالمون األحمر، وبو كول 
 كروازيو عالى بالمون الرمادى

ويشمل طقم مكمالت من الكروشيو 
عبارة عن غطاء لمرأس و قفاز و 
جورب تحتوى جميعا عمى وسائل 

 غمق لسيولة االرتداء والخمع .
5 

 

تصميم عباره عن بدلة من ىذا ال
الجينز تتكون من جزئين، الجزء 
العموى عبارة عن جاكيت من الجينز 

والجزء  بالمون األزرق الغامق
السفمى عبارة عن بنطمون طويل من 
الجينز بالمون االزرق الغامق 
ويشمل طقم مكمالت من الكروشيو 
عبارة عن غطاء لمرأس و قفاز و 
جورب تحتوى جميعا عمى وسائل 

 غمق لسيولة االرتداء والخمع .
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 رقم
 توصيف التصميمات لبحثالتصميمات المقترحة با التصميم

6 

  
  
 

ىذا التصميم عبارة عن جاكيت 
طويل صدره من األمام بالمون 
النبيتى من الجمد المبطن بالفيبر 
وعمية تطريز بخياطات خارجية بارزة 
بنفس المون ومرد من األمام 

غطاء لمرأس  لوو  بسوستو كحمى
ويشمل طقم  متصل بالجاكيت

و عبارة عن مكمالت من الكروشي
قفاز و جورب تحتوى عمى وسائل 

 غمق لسيولة االرتداء والخمع .

7 

  
   

 

8 

  

   

 

9 
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 رقم
 توصيف التصميمات لبحثالتصميمات المقترحة با التصميم

: 

  
  
 

 

21 

  
  

 

 

 

 مكمالتالب ا( تصميمات مني5وتم تنفيذ ) بالبحث المقترحة البناتى مجموعة التصميمات
 

2 

  
  

 

عن جاكيت ىذا التصميم عبارة 
قصير من خامة الواتربووف بالمون 
الموف الفاتح ومبطن من الداخل 
بالفرو األبيض وبو مرد من األمام 

 لوو  بسوستة سوداء بطول الجاكيت
 غطاء لمرأس متصل بالجاكيت

ويشمل طقم مكمالت من الكروشيو 
 قفاز و جورب تحتوىعبارة عن 

عمى وسائل غمق لسيولة االرتداء 
 والخمع .
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3 

  
  

 

ىذا التصميم عبارة عن جاكيت 
طويل شمواه بالمون األخضر الفاتح 
مفتوح بمرد من األمام بطول 
الجاكيت بسوستو بالستيك سوداء، 
وقصة برنسيس من منتصف حردة 
اإلبط من األمام والخمف حتى نياية 

ولو غطاء لمرأس  الجاكيت من أسفل
ويشمل طقم  متصل بالجاكيت

عبارة عن  مكمالت من الكروشيو
قفاز و جورب تحتوى عمى وسائل 

 غمق لسيولة االرتداء والخمع .

4 

  
  

 

ىذا التصميم عبارة عن جاكيت 
كروازيو قصير من الشمواه بالمون 
البرتقالى الغامق ومغمق بسوستو 
من األمام وبقصة برنسيس من 
منتصف اإلبط حتى نياية خط الذيل 
وبكول تايور مثبت عميو قطعة من 

ويشمل طقم  الفرو بالمون البرتقالى
مكمالت من الكروشيو عبارة عن 
غطاء لمرأس و قفاز و جورب 
تحتوى جميعا عمى وسائل غمق 

 لسيولة االرتداء والخمع .
5 

  
  

 

ىذا التصميم عبارة عن بموزه شمواه 
بالمون الكافيو بحردة رقبة دائرية 
مكونة من جزئين العموى منيا مزود 

من الجانب األيمن واأليسر  بقطعتين
بيا كسرات والجزء السفمى عبارة عن 

ويشمل طقم  طبقتين درابيو كموش
مكمالت من الكروشيو عبارة عن 
غطاء لمرأس و قفاز و جورب 
تحتوى جميعا عمى وسائل غمق 

 لسيولة االرتداء والخمع .

6 

 

ىذا التصميم عبارة عن بدلة جينز 
عموى تتكون من جزئين، الجزء ال

عبارة عن جاكيت جينز بالمون 
أما الجزء السفمى  األزرق الفاتح

عبارة عن بنطمون طويل بكمر بو 
أستيك مطاط ليتناسب مع مقاسات 

ويشمل طقم  الجسم المختمفة
مكمالت من الكروشيو عبارة عن 
غطاء لمرأس و قفاز و جورب 
تحتوى جميعا عمى وسائل غمق 
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 لسيولة االرتداء والخمع .
7 

  
  

 

 

8 

  
  

 

 

9 

  
  

 

 

: 

  
  

 

 



 

 

 319 

 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 في مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث 

21 

  
  

 

 

جازتيا:   رابعًا: إعداد أدوات البحث وا 

 استبيان أراء المتخصصين: .0

آراء المتخصصيف  التعرؼ عمى بيدؼ والنسيج المالبس مجاؿ في المتخصصيف آراء استبياف

لشمؿ الدماغى فى المرحمة العمرية مف في التصميمات العشريف المقترحة لممراىقيف مرضى ا

( سنة )عشرة لؤلوالد وعشرة لمبنات(، وأيضا آراء المتخصصيف نحو قطع مكمالت 23-26)

 ( درجة211( عبارة بموجب )31المالبس الشتوية مع التصميمات العشريف، واشتممت عمى )

بالجانب  ( عبارات خاصة6( عبارات خاصة بأسس وعناصر التصميـ، وعدد )6منيـ عدد )

( عبارات خاصو بمكمالت المالبس 6( عبارات خاصة بالجانب الجمالى، و)6الوظيفى، و)

غير  –أوافؽ إلى حد ما  –أوافؽ  -ويتكوف األستبياف مف ميزاف خماسي )أوافؽ بشدة الشتويو،

غير موافؽ تمامًا( حيث تـ توزيع الدرجات بموجب خمس درجات ألوافؽ بشدة وأربع  –موافؽ 

ألوافؽ  وثالث ألوافؽ إلى حد ما ودرجتاف لغير موافؽ ودرجة لغير موافؽ تمامًا . درجات 

 (6ممحق رقم )
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 صدق وثبات أدوات البحث

استبيان تقييم المتخصصين لتصميمات المالبس والمكمالت الشتوية المقترحة  -0

 لممراىقين مرضى الشمل الدماغي:

 صدق االستبيان:

 اس ما وضع لقياسو .يقصد بو قدرة االستبياف عمى قي

 صدق االتساق الداخمي

حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف العبارات المكونة لكؿ محور، والدرجة  .2

 الكمية لممحور باالستبياف.

حساب معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ محور مف محاور االستبياف والدرجة  .3

 الكمية باالستبياف.

4.  

 وعناصر التصميم : المحور األول: أسس

تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط )معامؿ ارتباط  

بيرسوف( بيف درجة كؿ عبارة ودرجة المحور )أسس وعناصر التصميـ(، والجدوؿ التالي 

 يوضح ذلؾ:
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 ر التصميم(( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور )أسس وعناص1جدول )

 الداللة االرتباط م

0 12265 1210 
6 12211 1215 
1 12721 1210 
1 12227 1210 
5 12116 1210 

(  1016– 1012يتضح مف الجدوؿ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى )

  القترابيا مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات االستبياف .

 لجانب الوظيفي:المحور الثاني: ا

تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط )معامؿ 

ارتباط  بيرسوف( بيف درجة كؿ عبارة ودرجة المحور )الجانب الوظيفي(، والجدوؿ التالي 

 يوضح ذلؾ: 

 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور )الجانب الوظيفي(1جدول )
 الداللة االرتباط م
0 12216 1215 
6 12711 1210 
1 12252 1210 
1 12712 1210 
5 12105 1210 

 (1016– 1012يتضح مف الجدوؿ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى )
 الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات االستبياف .   القترابيا مف

 لي:المحور الثالث: الجانب الجما
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تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط )معامؿ ارتباط  
 بيرسوف( بيف درجة كؿ عبارة ودرجة المحور )الجانب الجمالي(، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور )الجانب الجمالي(5جدول )
 لداللةا االرتباط م
0 12711 1210 
6 12212 1210 
1 12202 1215 
1 12211 1215 
5 12217 1210 

( 1016– 1012يتضح مف الجدوؿ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى ) 
 القترابيا مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات االستبياف .  

 
 

 المحور الرابع: المكمالت:

دؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط )معامؿ ارتباط  تـ حساب الص

 بيرسوف( بيف درجة كؿ عبارة ودرجة المحور )المكمالت(، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: 

 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور )المكمالت(2جدول )

 الداللة االرتباط م

0 12775 1210 

6 1.216 1210 

1 12702 1210 
1 12221 1210 
5 12261 1215 
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( 1016– 1012يتضح مف الجدوؿ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى ) 

 القترابيا مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات االستبياف .  

 ة الكمية لالستبيان:الصدق باستخدام االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية لكل محور والدرج

تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط )معامؿ       

ارتباط  بيرسوف( بيف الدرجة الكمية لكؿ محور )أسس وعناصر التصميـ، الجانب الوظيفي، 

 الجانب الجمالي، المكمالت( والدرجة الكمية لالستبياف، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

( قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل محور )أسس وعناصر التصميم، 7دول )ج

 الجانب الوظيفي، الجانب الجمالي، المكمالت( والدرجة الكمية لالستبيان

 الداللة االرتباط 

 1012 10854 المحور األول: أسس وعناصر التصميم

 1012 10986 المحور الثاني : الجانب الوظيفي

 1012 10837 ر الثالث : الجانب الجماليالمحو 

 1012 10929 المحور الرابع : المكمالت

( القترابيا مف 1012يتضح مف الجدوؿ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى )

 الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس محاور االستبياف.         
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 الثبات:

ار في القياس والمالحظة، وعدـ تناقضو مع دقة االختب reabilityيقصد بالثبات  

نفسو، واتساقو  واطراده فيما يزودنا بو مف معمومات عف سموؾ المفحوص، وىو النسبة بيف 

تبايف الدرجة عمى االستبياف التي تشير إلى األداء الفعمي لممفحوص، و تـ حساب الثبات عف 

 طريؽ:

 Alpha Cronbachمعامؿ الفا كرونباخ      .2

    Split-halfتجزئة النصفية  طريقة ال .3

 ( قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان2جدول )

 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

 10888– 10822 10852  : أسس وعناصر التصميمالمحور األول

 :1099– 10937 10963 المحور الثاني : الجانب الوظيفي

 10:64– 109:2 10:35 المحور الثالث : الجانب الجمالي

 10917– 10851 10887 المحور الرابع : المكمالت

 10983– 10924 :1095 ثبات االستبيان ككل

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت الثبات: معامؿ الفا، التجزئة 

 مما يدؿ عمى ثبات االستبياف.  1012النصفية دالة عند مستوى
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 .استبيان أراء األميات:6

ألميات بيدؼ التعرؼ عمى آرائيف في التصميمات العشريف المقترحة لممراىقيف استبياف آراء ا

( سنة )عشرة لؤلوالد وعشرة لمبنات(، 26-23مرضى الشمؿ الدماغى فى المرحمة العمرية مف )

( 31وأيضا آراء األميات نحو قطع المكمالت الشتوية المقترحة مع التصميمات، وأشتممت عمى )

( 6( عبارات خاصة بأسس وعناصر التصميـ، وعدد )6جة منيـ عدد )( در 211عبارة بموجب )

( عبارات خاصو 6( عبارات خاصو بالجانب الجمالى، و)6عبارات خاصة بالجانب الوظيفى، و)

أوافؽ إلى  –أوافؽ  -بمكمالت المالبس الشتويو، ويتكوف األستبياف مف ميزاف خماسي )أوافؽ بشدة

تمامًا( حيث يتـ توزيع الدرجات بموجب خمس درجات ألوافؽ غير موافؽ  –غير موافؽ  –حد ما 

بشدة وأربع درجات ألوافؽ  وثالث ألوافؽ إلى حد ما ودرجتاف لغير موافؽ ودرجة لغير موافؽ 

 (6ممحق رقم ) تمامًا( .

استبيان تقييم األميات لتصميمات المالبس والمكمالت الشتوية المقترحة لممراىقين  -0

 ي:مرضى الشمل الدماغ

 صدق االستبيان :

 يقصد بو قدرة االستبياف عمى قياس ما وضع لقياسو .
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 صدق االتساق الداخمي

حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف العبارات المكونة لكؿ محور،  .2

 والدرجة الكمية لممحور باالستبياف .

تبياف والدرجة الكمية حساب معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ محور مف محاور االس .3

 باالستبياف .

 المحور األول: أسس وعناصر التصميم:

تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط )معامؿ 

ارتباط  بيرسوف( بيف درجة كؿ عبارة ودرجة المحور )أسس وعناصر التصميـ(، والجدوؿ 

 التالي يوضح ذلؾ:

 الرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور )أسس وعناصر التصميم(( قيم معامالت ا1جدول )

 الداللة االرتباط م

0 12115 1210 
6 12216 1210 
1 12210 1215 
1 12720 1210 
5 12115 1210 

( 1016– 1012يتضح مف الجدوؿ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى ) 

   ى صدؽ وتجانس عبارات االستبياف .القترابيا مف الواحد الصحيح مما يدؿ عم
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 المحور الثاني: الجانب الوظيفي:

تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط )معامؿ  

ارتباط  بيرسوف( بيف درجة كؿ عبارة ودرجة المحور )الجانب الوظيفي(، والجدوؿ التالي 

 يوضح ذلؾ: 

 باط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور )الجانب الوظيفي(( قيم معامالت االرت01جدول )

 الداللة االرتباط م
0 12711 1210 
6 12256 1210 
1 12721 1210 
1 12212 1215 
5 12107 1210 

( 1016– 1012يتضح مف الجدوؿ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى ) 

   جانس عبارات االستبياف .القترابيا مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وت

 المحور الثالث: الجانب الجمالي:
تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط )معامؿ ارتباط  

 بيرسوف( بيف درجة كؿ عبارة ودرجة المحور )الجانب الجمالي(، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
 جة كل عبارة ودرجة المحور )الجانب الجمالي(( قيم معامالت االرتباط بين در 00جدول )

 الداللة االرتباط م
0 12221 1210 
6 12717 1210 
1 12261 1210 
1 12112 1210 
5 12205 1215 
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( 1016– 1012يتضح مف الجدوؿ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى ) 

  ت االستبياف .القترابيا مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارا

 المحور الرابع: المكمالت:

تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط )معامؿ ارتباط  

 بيرسوف( بيف درجة كؿ عبارة ودرجة المحور )المكمالت(، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

 ر )المكمالت(( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحو 06جدول )

 الداللة االرتباط م

0 12717 1210 
6 12216 1215 
1 12225 1210 
1 12776 1210 
5 12160 1210 

( 1016– 1012يتضح مف الجدوؿ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى ) 

  القترابيا مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات االستبياف .

 االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية لالستبيان: الصدق باستخدام

تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط )معامؿ 

ارتباط  بيرسوف( بيف الدرجة الكمية لكؿ محور )أسس وعناصر التصميـ، الجانب الوظيفي، 

 الكمية لالستبياف، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:الجانب الجمالي، المكمالت( والدرجة 
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 في مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث 

( قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل محور )أسس وعناصر التصميم، 01جدول )

 الجانب الوظيفي، الجانب الجمالي، المكمالت( والدرجة الكمية لالستبيان

 الداللة االرتباط 

 1012 10949 المحور األول: أسس وعناصر التصميم

 1012 10857 حور الثاني : الجانب الوظيفيالم

 1012 :1091 المحور الثالث : الجانب الجمالي

 1012 10826 المحور الرابع : المكمالت

( القترابيا مف 1012يتضح مف الجدوؿ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى )

 الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس محاور االستبياف.        

 الثبات:

دقة االختبار في القياس والمالحظة، وعدـ تناقضو مع  reabilityيقصد بالثبات 

نفسو، واتساقو  واطراده فيما يزودنا بو مف معمومات عف سموؾ المفحوص، وىو النسبة بيف 

تبايف الدرجة عمى االستبياف التي تشير إلى األداء الفعمي لممفحوص، و تـ حساب الثبات عف 

 طريؽ:

 Alpha Cronbachؿ الفا كرونباخ     معام .2

    Split-halfطريقة التجزئة النصفية   .3
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 ( قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان01جدول )

 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

 10:43– 10984 :10:1  : أسس وعناصر التصميمالمحور األول

 10875– 10818 10844 المحور الثاني : الجانب الوظيفي

 10987– :1092 10952 المحور الثالث : الجانب الجمالي

 108:6– 10849 10873 المحور الرابع : المكمالت

 ::109– 10942 10975 ثبات االستبيان ككل

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت الثبات: معامؿ الفا، التجزئة 

 ياف.مما يدؿ عمى ثبات االستب  1012النصفية دالة عند مستوى

 ومناقشتيا بحثنتائج ال

 الفرض األول:  

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التصميمات العشر لؤلوالد في تحقيؽ "أسس 

وعناصر التصميـ، الجانب الوظيفي، الجانب الجمالي، المكمالت" وفقا ألراء المتخصصيف، 

ت العشر لؤلوالد ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط درجات التصميما

في تحقيؽ "أسس وعناصر التصميـ، الجانب الوظيفي، الجانب الجمالي، المكمالت" وفقا 

 ألراء المتخصصيف، والجداوؿ التالية توضح ذلؾ:
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 في مجاالت التربية النوعيةمجلة البحوث 

( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات العشر لألوالد في تحقيق أسس 05جدول )

 وعناصر التصميم وفقا ألراء المتخصصين

صر أسس وعنا

 التصميم
 مجموع المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 : 7920117 723:0169 بين المجموعات

 داؿ 1012 :53051
 211 270169 27160929 داخل المجموعات

   :21  88450987 المجموع

( وىى قيمة دالة إحصائيا عند 530279( إف قيمة )ؼ( كانت )26يتضح مف جدوؿ )

(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات العشر لؤلوالد في تحقيؽ أسس 1012مستوى )

 LSDوعناصر التصميـ وفقا ألراء المتخصصيف، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 

 لممقارنات المتعددة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 02جدول )

وعناصر  أسس
 صميمالت

التصميم 
 األول

 612711م = 

التصميم 
 الثاني

 062011م = 

التصميم 
 الثالث

 662111م = 

 التصميم
 الرابع

 612215م = 

التصميم 
 الخامس
م = 

012111 

التصميم 
 السادس
م = 

022110 

التصميم 
 السابع
م = 

012210 

التصميم 
 الثامن
 م =

52621 

التصميم 
 التاسع
 م =

72215 

التصميم 
 العاشر
 م =

5.54. 
          - التصميم األول
         - **062510 التصميم الثاني
        - **012711 *02717 التصميم الثالث
       - **62022 **22212 **12165 التصميم الرابع

      - **012712 **062211 **62011 **012210 التصميم الخامس
     - **72116 **62771 **12120 **52216 **22211 التصميم السادس
    - **12011 **12716 **52101 **22010 **62216 **12211 التصميم السابع
   - **12216 **062716 **12201 **052502 **072711 **22101 **012110 التصميم الثامن
  - **62102 **72622 **012162 **62111 **012611 **052122 **12511 **072065 التصميم التاسع
 - **62152 12621 **12116 **062126 **12551 **052652 **072111 **22251 **012020 التصميم العاشر

 بدون نجوم غير دال                                               1215* دال عند                                         1210** دال عند
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
لتصميمات العشر لألوالد في تحقيق أسس وعناصر التصميم وفقا ( يوضح متوسط درجات ا61شكل )

 ألراء المتخصصين
 

 ( يتضح أن:61( والشكل )02من الجدول )
 1012وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات العشر لؤلوالد عند مستوي داللة .2

" كاف أفضؿ التصميمات في تحقيؽ أسس وعناصر 2، فنجد أف التصميـ "
"، ثـ التصميـ 5"، ثـ التصميـ "4راء المتخصصيف، يميو التصميـ "التصميـ وفقا أل

"، ثـ :"، ثـ التصميـ "6"، ثـ التصميـ "3"، ثـ التصميـ "8"، ثـ التصميـ "7"
 ".      9"، وأخيرا التصميـ "21التصميـ "

" لصالح 4" والتصميـ "2بيف التصميـ " 1016كما توجد فروؽ عند مستوي داللة .3
 ".2التصميـ "

 " .21" والتصميـ "9نما ال توجد فروؽ بيف التصميـ "بي .4

ومما سبق يتضح أن ىناك درجة قبول ونجاح لتصميمات المالبس الشتوية 
( سنة في 05-06لألوالد المراىقين مرضى الشمل الدماغى فى المرحمة العمرية من )

ضوء تقييم المتخصصين ألسس وعناصر التصميم، حيث حصمت التصميمات المقترحة 
مى نسبة مرتفعة تدل عمى أن ىناك تحقق لعناصر األتزان واإليقاع والتناسب فى ع

التصميمات المقترحة، كذلك حصمت عمى نسبة مرتفعة فى توافق التصميمات مع الفئو 
( سنو، وحصمت ايضا عمى نسبة مرتفعة 5-06العمرية لمرضى الشمل الدماغى من )

الفئة العمرية لممراىقين مرضى الشمل  تثبت مدى تناسب القطع الممبسية المنفذة مع
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

(،)رانيا 15-6161:كرامة ثابت( سنة، وتتفق ىذه النتيجة مع )05-06الدماغى )
 (.511-6160سعد:

( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات العشر لألوالد في تحقيق الجانب 07جدول )
 الوظيفي

 وفقا ألراء المتخصصين

مجموع  الجانب الوظيفي
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 : 7980934 :72:1051 بين المجموعات
460112 

1012 
 211 2:0763 2:760286 داخل المجموعات داؿ

   :21  92660695 المجموع
( وىى قيمة دالة إحصائيا 460112( إف قيمة )ؼ( كانت )28يتضح مف جدوؿ )

وجود فروؽ بيف التصميمات العشر لؤلوالد في تحقيؽ  (، مما يدؿ عمى1012عند مستوى )
 LSDالجانب الوظيفي وفقا ألراء المتخصصيف، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 

 لممقارنات المتعددة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 لممقارنات المتعددة   LSD  ( اختبار02جدول )

 الجانب الوظيفي

التصميم 
 األول

 612117م = 

التصميم 
 الثاني

 002125م = 

التصميم 
 الثالث

 052517م = 

التصميم 
 الرابع

 612111م = 

التصميم 
 الخامس

 012501م = 

التصميم 
 السادس

 612111م = 

التصميم 
 السابع
 م =

012656 

التصميم 
 الثامن

 22117م = 

التصميم 
 التاسع
م = 
22177 

التصميم 
 العاشر
م = 
52152 

          - التصميم األول
         - **062160 التصميم الثاني
        - **12550 **12171 التصميم الثالث
       - **72257 **002111 *02506 التصميم الرابع

      - **062221 **52167 02175 **012117 التصميم الخامس
     - **012121 **62111 **52151 **12115 **12102 التصميم السادس

    - *02712 **22716 **12010 **12705 **72627 **52251 بعالتصميم السا
   - **012115 **062211 **62026 **052117 **72011 **12212 **022521 التصميم الثامن
  - *02271 **062775 **012501 **12116 **022107 **12121 **52512 **022111 التصميم التاسع
 - 02001 **62121 **012211 **052216 **52050 **022112 **.01.11 **22267 **012511 التصميم العاشر
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
( يوضح متوسط درجات التصميمات العشر لألوالد في تحقيق الجانب الوظيفي وفقا ألراء 61شكل )

 المتخصصين
 

 ( يتضح أن:61( والشكل )02من الجدول )
 1012داللة وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات العشر لؤلوالد عند مستوي .2

" كاف أفضؿ التصميمات في تحقيؽ الجانب الوظيفي وفقا 2، فنجد أف التصميـ "
"، ثـ 8"، ثـ التصميـ "7"، ثـ التصميـ "5ألراء المتخصصيف، يميو التصميـ "

"، ثـ التصميـ 9"، ثـ التصميـ "6"، ثـ التصميـ "3"، ثـ التصميـ "4التصميـ "
 ".      21"، وأخيرا التصميـ ":"

" لصالح 5" والتصميـ "2بيف التصميـ " 1016ما توجد فروؽ عند مستوي داللةك .3
" والتصميـ 7بيف التصميـ " 1016"، كما توجد فروؽ عند مستوي داللة2التصميـ "

بيف التصميـ  1016"، كما توجد فروؽ عند مستوي داللة7" لصالح التصميـ "8"
 " .9" لصالح التصميـ ":" والتصميـ "9"

"، بينما ال توجد فروؽ بيف 6" والتصميـ "3وجد فروؽ بيف التصميـ "بينما ال ت .4
 " .21" والتصميـ ":التصميـ "

ومما سبق يتضح أن ىناك درجة قبول ونجاح لتصميمات المالبس الشتوية 
( سنة في 05-06لألوالد المراىقين مرضى الشمل الدماغى فى المرحمة العمرية من )

وظيفى، حيث حصمت التصميمات المقترحو عمى ضوء تقييم المتخصصين لمجانب ال
نسبة مرتفعة تدل عمى أن التصميمات تتناسب مع حالة المراىقين مرضى الشمل 
الدماغى من الناحية الوظيفية وتخفف العبء الواقع عمى األم او الشخص الُمعيل 
 لممراىقين مرضى الشمل الدماغى، وتتناسب مع األختالفات المتباينو فى نسب وأبعاد
الجسم، وتناسب توزيع أدوات الغمق )السوست، األزرار، المطاط، شريط الكباسين( مع 
الجانب الوظيفى، وتوفر ليم عنصر التدفئة فى فصل الشتاء كمطمب أساسى ليذه الفئو 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

-6102مع عدم قدرتيم عمى الحركو ، وتتفق ىذه النتيجة مع )بييرة جبالى و آخرون:
 . (121-6160(، )ياسمين احمد: 1:0

( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات العشر لألوالد في تحقيق الجانب 01جدول )
 الجمالي

 وفقا ألراء المتخصصين
مجموع  الجانب الجمالي

 المربعات
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 : 6940976 63650897 بين المجموعات
6:0:1: 

1012 
 211 0857: 850698: داخل المجموعات داؿ

   :21  733:0484 المجموع
( وىى قيمة دالة إحصائيا عند :6:0:1( إف قيمة )ؼ( كانت ):2يتضح مف جدوؿ )   

(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات العشر لؤلوالد في تحقيؽ 1012مستوى )
 LSDختبار الجانب الجمالي وفقا ألراء المتخصصيف، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ ا

 لممقارنات المتعددة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  لممقارنات المتعددة LSDاختبار  ( 61جدول )

 الجانب الجمالي

التصميم 
 األول

 612712م = 

التصميم 
 الثاني
 م =

72121 

التصميم 
 الثالث

 612211م = 

التصميم 
 الرابع

 612110م = 

التصميم 
 الخامس
م = 

012221 

التصميم 
 السادس
م = 

022026 

التصميم 
 السابع
 م =

022152 

التصميم 
 الثامن
م = 

012222 

التصميم 
 التاسع

 52651م = 

التصميم 
 العاشر
م = 
12110 

          - التصميم األول
         - **072650 التصميم الثاني
        - **022061 02067 التصميم الثالث
       - **12027 **062157 **12611 التصميم الرابع

      - **22572 **12715 **22171 **012276 التصميم الخامس
     - **62101 **12651 **72162 **22212 **22551 التصميم السادس
    - **62075 **12111 **62121 **52651 **012271 **22172 التصميم السابع
   - **72170 **52612 **62177 **12555 **062766 **12110 **012251 التصميم الثامن
  - **52215 **012017 **012110 **22206 **052011 **022152 **62611 **012125 التصميم التاسع
 - **12121 *02555 **12167 **22250 **12516 **002001 **012672 *02212 **052115 التصميم العاشر
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 عيةمجلة البحوث في مجاالت التربية النو 

 
حقيق الجانب الجمالي وفقا ألراء ( يوضح متوسط درجات التصميمات العشر لألوالد في ت65شكل )

 المتخصصين
 

 ( يتضح أن :65( والشكل )61من الجدول )
، 1012وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات العشر لؤلوالد عند مستوي داللة .2

" كاف أفضؿ التصميمات في تحقيؽ الجانب الجمالي وفقا 2فنجد أف التصميـ "
"، ثـ 8"، ثـ التصميـ "5التصميـ " "، ثـ4ألراء المتخصصيف، يميو التصميـ "

"، ثـ التصميـ 21"، ثـ التصميـ "9"، ثـ التصميـ "6"، ثـ التصميـ "7التصميـ "
 ".      :"، وأخيرا التصميـ "3"

" لصالح 21" والتصميـ "3بيف التصميـ " 1016كما توجد فروؽ عند مستوي داللة .3
" 9يف التصميـ "ب 1016"، كما توجد فروؽ عند مستوي داللة21التصميـ "
 " .9" لصالح التصميـ "21والتصميـ "

 " .4" والتصميـ "2بينما ال توجد فروؽ بيف التصميـ " .4
ومما سبق يتضح أن ىناك درجة قبول ونجاح لتصميمات المالبس الشتوية 

( سنة في 05-06لألوالد المراىقين مرضى الشمل الدماغى فى المرحمة العمرية من )
لمجانب الجمالى، حيث حصمت التصميمات المقترحة عمى ضوء تقييم المتخصصين 

نسبة مرتفعة تدل عمى أن ىناك توافق بين الخامات واأللوان المستخدمة في التصميمات 
-06التى تتناسب مع حالة المراىقين مرضى الشمل الدماغى فى المرحمة العمرية من )

تقبل شكل المراىقين، ( سنة من الناحية الجمالية، وايضا تساعد التصميمات عمى 05
وتحقيق عنصر التنوع والتجديد عن المالبس التقميديو الموجوده فى السوق، وكذلك 
تساعد ادوات الغمق عمى تجميل التصميمات، وتتفق ىذه النتيجة مع )سحر عمى: 

 ( .5-6102(، )فيفيان شاكر، رنده يسرى:6107-161
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 عيةمجلة البحوث في مجاالت التربية النو 

وفقا ألراء  العشر لألوالد في المكمالت( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات 60جدول )
 المتخصصين

متوسط  مجموع المربعات المكمالت
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 1 11122111 201162120 بين المجموعات
212120 

1210 
 011 0102012 010012775 داخل المجموعات دال

   011  155562012 المجموع
( وىى قيمة دالة إحصائيا 750192قيمة )ؼ( كانت ) ( إف32يتضح مف جدوؿ )

(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات العشر لؤلوالد في 1012عند مستوى )
 LSDالمكمالت وفقا ألراء المتخصصيف، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 

 لممقارنات المتعددة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  لممقارنات المتعددة  LSD اختبار  (66جدول )

 المكمالت

التصميم 
 األول

 612756م = 

التصميم 
 الثاني

 012172م = 

التصميم 
 الثالث

 602111م = 

التصميم 
 الرابع

 022567م = 

التصميم 
 الخامس
 م =

52111 

التصميم 
 السادس

 612110م = 

التصميم 
 السابع
 م =

052210 

التصميم 
 الثامن
م = 

012115 

التصميم 
 التاسع
 م =

22620 

التصميم 
 العاشر
م = 
22267 

          - التصميم األول
         - **012172 التصميم الثاني
        - **002151 **12160 التصميم الثالث
       - **62111 **22051 **22665 التصميم الرابع

      - **012062 **022110 **12177 **012151 التصميم الخامس
     - **022116 **12271 *02171 **012165 02151 التصميم السادس
    - **72501 **012116 **62215 **52511 **52505 **22221 التصميم السابع
   - **62122 **12112 **22112 **52060 **22165 **12161 **002117 التصميم الثامن
  - **52061 **72201 **052061 **62226 **012615 **012011 **62111 **022171 التصميم التاسع
 - *02251 **22772 **12621 **022771 02662 **002111 **012211 **12711 **022065 التصميم العاشر
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 ( يوضح متوسط درجات التصميمات العشر لألوالد في المكمالت وفقا ألراء المتخصصين62شكل )

 

 ( يتضح أن :62( والشكل )66من الجدول )
، 1012إحصائيا بيف التصميمات العشر لؤلوالد عند مستوي داللة وجود فروؽ دالة .2

" كاف أفضؿ التصميمات في المكمالت وفقا ألراء 2فنجد أف التصميـ "
"، ثـ التصميـ 5"، ثـ التصميـ "4"، ثـ التصميـ "7المتخصصيف، يميو التصميـ "

"، وأخيرا 21""، ثـ التصميـ :"، ثـ التصميـ "3"، ثـ التصميـ "9"، ثـ التصميـ "8"
 ".      6التصميـ "

" لصالح 7" والتصميـ "4بيف التصميـ " 1016كما توجد فروؽ عند مستوي داللة .3
" والتصميـ :بيف التصميـ " 1016"، كما توجد فروؽ عند مستوي داللة7التصميـ "

 ".:" لصالح التصميـ "21"

" 6وجد فروؽ بيف التصميـ ""، بينما ال ت7" والتصميـ "2بينما ال توجد فروؽ بيف التصميـ " .4
 " .21والتصميـ "

ومما سبق يتضح أن ىناك درجة قبول ونجاح لمكمالت المالبس الشتوية لألوالد 
( سنة من قبل 05-06المراىقين مرضى الشمل الدماغى فى المرحمة العمرية من )

المتخصصين، حيث حصمت المكمالت عمى نسبة مرتفعة تدل عمى أن ىناك توافق بين 
المكمالت والتصميمات المقترحة من حيث الشكل العام والخامة واأللوان، كما قطع 

حصمت عمى نسبة مرتفعة في مساىمة قطع المكمالت فى اخفاء شكل االعاقة الجسدية، 
وتحقيق التدفئة المطموبة كعامل اساسى لألوالد المراىقين مرضى الشمل الدماغى، كما 

ة فى قطع المكمالت )كالسوست واألزرار وشريط تساعد أدوات )وسائل( الغمق المستخدم
الكباسين( عمى سيولة استخدام المكمالت المقترحة اثناء عمميتى األرتداء والخمع، األمر 
الذى يخفف العبء عن أميات المراىقين مرضى الشمل الدماغى وتتفق ىذه النتيجة مع 
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ناًء عمى ما سبق (، وب61-6111(، )عبير ابراىيم، منى عزت: 25-6101)غادة شاكر:
 تم قبول الفرض األول. 

( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات العشر لألوالد وفقا ألراء 61جدول )
 المتخصصين

المجموع الكمي 
 "المتخصصين"

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 : 7690428 6:350966 بين المجموعات
520137 

1012 
 211 270157 27150726 داخل المجموعات داؿ

   :21  863:0581 المجموع
( وىى قيمة دالة إحصائيا 520137( إف قيمة )ؼ( كانت )34يتضح مف جدوؿ )

(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات العشر لؤلوالد وفقا ألراء 1012عند مستوى )
لممقارنات المتعددة، والجدوؿ  LSDار المتخصصيف، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختب

 التالي يوضح ذلؾ:
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 2023 ايرينـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 لممقارنات المتعددة   LSDاختبار  (61جدول )

المجموع الكمي 
 "المتخصصين"

التصميم 
 األول

 112067م = 

التصميم 
 الثاني

 162115م = 

التصميم 
 الثالث

 212571م = 

التصميم 
 الرابع

 212021م = 

التصميم 
 الخامس

 112270م = 

م التصمي
 السادس

 722217م = 

التصميم 
 السابع
 م =

222111 

 التصميم
 الثامن
 م =

172162 

التصميم 
 التاسع
م = 

672205 

التصميم 
 العاشر
م = 

622222 
          - التصميم األول
         - **572120 التصميم الثاني
        - **102565 **052552 التصميم الثالث
       - 12110 **10.061 **052152 التصميم الرابع

      - **112617 **112211 **62071 **512655 التصميم الخامس
     - **122715 **12520 **12121 **122520 **612561 التصميم السادس
    - **012606 **622566 **012771 **052072 **622111 **112716 التصميم السابع
   - **112122 **112271 *02111 **152611 **152216 **12007 **202011 التصميم الثامن
  - **012106 **112771 **512110 **062652 **552551 **552155 **012111 **702500 التصميم التاسع
 - 12711 **002120 **102562 **502711 **012115 **522116 **522711 **052071 **762621 التصميم العاشر
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 رجات التصميمات العشر لألوالد وفقا ألراء المتخصصين( يوضح متوسط د67شكل )
 ( يتضح أن:67( والشكل )61من الجدول )

، فنجد أف 1012وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات العشر لؤلوالد عند مستوي داللة  .2
ـ 4" كاف أفضؿ التصميمات وفقا ألراء المتخصصيف، يميو التصمـي "2التصمـي " "، ـث التصمي

ـ 9"، ـث التصمـي "6"، ـث التصمـي "3"، ـث التصمـي "8"، ـث التصمـي "7التصمـي " "، ـث5" "، ث
ـ " ـ ":التصمي  ".      21"، وأخيرا التصمي

" لصالح 9" والتصميـ "6بيف التصميـ " 1016كما توجد فروؽ عند مستوي داللة .3
 ".6التصميـ "

" :ا ال توجد فروؽ بيف التصمـي ""، بينم5" والتصمـي "4بينما ال توجد فروؽ بيف التصمـي " .4
ـ "  " .21والتصمي

ومما سبق يتضح أن ىناك درجة قبول ونجاح لتصميمات المالبس الشتوية 
( سنة في 05-06لألوالد المراىقين مرضى الشمل الدماغى فى المرحمة العمرية من )

ضوء تقييم المتخصصين ألسس وعناصر التصميم، حيث حصمت التصميمات المقترحة 
نسبة مرتفعة تدل عمى أن ىناك تحقق لعناصر األتزان واإليقاع والتناسب فى  عمى

(، ومن ناحية 511-6160التصميمات المقترحة وتتفق ىذه النتيجة مع )رانيا سعد:
الجانب الوظيفى حصمت التصميمات المقترحو عمى نسبة مرتفعة تدل عمى أن 

دماغى من الناحية الوظيفية التصميمات تتناسب مع حالة المراىقين مرضى الشمل ال
وتخفف العبء الواقع عمى األم او الشخص الُمعيل لممراىقين مرضى الشمل الدماغى 

(، ومن الجانب الجمالى حصمت 121-6160وتتفق ىذه النتيجة مع )ياسمين أحمد:
التصميمات المقترحة عمى نسبة مرتفعة فى تحقيق عنصر التنوع والتجديد عن المالبس 

(، 161-6107لموجوده فى السوق وتتفق ىذه النتيجة مع )سحر عمى: التقميديو ا
وبالنسبة لممكمالت حصمت عمى نسبة مرتفعة تدل عمى أن ىناك توافق بين قطع 
المكمالت والتصميمات من حيث الشكل العام والخامة واأللوان وتتفق ىذه النتيجة مع 

 ض األول. (، وبناًء عمى ما سبق تم قبول الفر 25-6101)غادة شاكر 

 الفرض الثاني:  
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التصميمات العشر لمبنات في تحقيؽ "أسس 
وعناصر التصميـ، الجانب الوظيفي، الجانب الجمالي، المكمالت" وفقا ألراء 
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

المتخصصيف، ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط درجات 
تحقيؽ "أسس وعناصر التصميـ، الجانب الوظيفي، الجانب  التصميمات العشر لمبنات في

 الجمالي، المكمالت" وفقا ألراء المتخصصيف، والجداوؿ التالية توضح ذلؾ :
( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات العشر لمبنات في تحقيق أسس 65جدول )

 وعناصر التصميم وفقا ألراء المتخصصين
أسس وعناصر 

 التصميم
مجموع 

 مربعاتال
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 : 6330273 :056::57 بين المجموعات
 211 903:9 93:0914 داخل المجموعات داؿ 1012 730:37

   :21  663:0373 المجموع
( وىى قيمة دالة إحصائيا 730:37( إف قيمة )ؼ( كانت )36يتضح مف جدوؿ )

عمى وجود فروؽ بيف التصميمات العشر لمبنات في تحقيؽ  (، مما يدؿ1012عند مستوى )
أسس وعناصر التصميـ وفقا ألراء المتخصصيف، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 

LSD :لممقارنات المتعددة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ 
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 لممقارنات المتعددة   LSD(اختبار 62جدول )

أسس وعناصر 
 التصميم

التصميم 
 األول

 022511= م 

التصميم 
 الثاني

 662621م = 

التصميم 
 الثالث

 072017م = 

التصميم 
 الرابع
 م =

22721 

التصميم 
 الخامس

 612611م = 

التصميم 
 السادس

 612216م = 

التصميم 
 السابع
 م =

012102 

 التصميم
 الثامن
 م =

002717 

التصميم 
 التاسع
م = 
22716 

التصميم 
 العاشر
م = 
52517 

          - التصميم األول
         - **12726 التصميم الثاني
        - **52122 02111 التصميم الثالث
       - **22112 **012111 **12700 التصميم الرابع

      - **002101 **12116 **62121 *02211 التصميم الخامس
     - **12216 **022111 **72215 **62511 **22110 التصميم السادس

    - **012201 **22020 **52661 **12071 **22625 **12126 يم السابعالتصم
   - **62661 **012115 **22116 **12112 **52111 **012122 **22711 التصميم الثامن
  - **52121 **72625 **022011 **012127 **62152 **012121 **052551 **002722 التصميم التاسع
 - 02665 **22611 **22501 **012165 **012216 **12620 **002211 **022772 **062111 التصميم العاشر
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  العددـ  التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
( يوضح متوسط درجات التصميمات العشر لمبنات في تحقيق أسس وعناصر التصميم وفقا 62شكل )

 ألراء المتخصصين
 ( يتضح أن :62( والشكل )62من الجدول )

، 1012ت عند مستوي داللةوجود فروؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات العشر لمبنا .2
" كاف أفضؿ التصميمات في تحقيؽ أسس وعناصر التصميـ 7فنجد أف التصميـ "

"، ثـ 2"، ثـ التصميـ "6"، ثـ التصميـ "3وفقا ألراء المتخصصيف، يميو التصميـ "
"، ثـ التصميـ 5"، ثـ التصميـ "9"، ثـ التصميـ "8"، ثـ التصميـ "4التصميـ "

 ".      21" "، وأخيرا التصميـ:"

" لصالح 6" والتصميـ "2بيف التصميـ " 1016كما توجد فروؽ عند مستوي داللة .3
 ".6التصميـ "

"، بينما ال توجد فروؽ بيف 4" والتصميـ "2بينما ال توجد فروؽ بيف التصميـ " .4
 " .21" والتصميـ ":التصميـ "

 ومما سبق يتضح أن ىناك درجة قبول ونجاح تصميمات المالبس الشتوية
( سنة في 05-06لمفتيات المراىقات مرضى الشمل الدماغى فى المرحمة العمرية من )

ضوء تقييم المتخصصين ألسس وعناصر التصميم، حيث حصمت التصميمات المقترحة 
عمى نسبة مرتفعة تدل عمى تحقق عنصر األتزان و االيقاع والتناسب فى التصميمات 

رحة مع الفئة العمرية لممراىقين مرضى الشمل المقترحة، وايضا مناسبة التصميمات المقت
(، )مايسو 511-6160( سنة، وتتفق ىذه النتيجة مع  )رانيا سعد:05-06الدماغى )

 (.502-6102ممدوح،اخرون: 
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  العددـ  التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات العشر لمبنات في تحقيق الجانب 67جدول )
 الوظيفي

 وفقا ألراء المتخصصين

مجموع  يالجانب الوظيف
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 : :681091 62480392 بين المجموعات
 211 270:78 27:70795 داخل المجموعات داؿ 1012 440754

   :21  79440:76 المجموع
( وىى قيمة دالة إحصائيا 440754( إف قيمة )ؼ( كانت )38يتضح مف جدوؿ )

(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات العشر لمبنات في تحقيؽ 1.12عند مستوى )
 LSDالجانب الوظيفي وفقا ألراء المتخصصيف، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 

 لممقارنات المتعددة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 االت التربية النوعيةمجلة البحوث في مج

 لممقارنات المتعددة  LSD اختبار (62جدول )

 الجانب الوظيفي

التصميم 
 لاألو
 612577م = 

التصميم 
 الثاني

 022111م = 

التصميم 
 الثالث

 662711م = 

التصميم 
 الرابع

 002616م = 

التصميم 
 الخامس

 612116م = 

التصميم 
 السادس

 022167م = 

التصميم 
 السابع
 م =

012212 

 التصميم
 الثامن
 م =

012111 

التصميم 
 التاسع

 52111م = 

التصميم 
 العاشر
م = 
72560 

          - ولالتصميم األ 
         - **22011 التصميم الثاني
        - **12105 *02262 التصميم الثالث
       - **002152 **72011 **012621 التصميم الرابع

      - **12011 **62152 *02151 **12021 التصميم الخامس
     - **12125 **52011 **22160 **62112 **22051 التصميم السادس
    - **62721 **22751 **62115 **12001 **12715 **012111 التصميم السابع
   - **12512 **22117 **012116 02616 **062251 **22111 **012127 التصميم الثامن
  - **12511 **22017 **012112 **012110 **52210 **072652 **062116 **012122 التصميم التاسع
 - **62111 **62522 **22002 **22115 **062271 **12771 **052667 **012100 **072155 التصميم العاشر
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
( يوضح متوسط درجات التصميمات العشر لمبنات في تحقيق الجانب الوظيفي وفقا ألراء 61شكل )

 المتخصصين
 ( يتضح أن :61( والشكل )62من الجدول )

،  1012ات عند مستوي داللةوجود فروؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات العشر لمبن .2
" كاف أفضؿ التصميمات في تحقيؽ الجانب الوظيفي وفقا 2فنجد أف التصميـ "

"، ثـ 3"، ثـ التصميـ "6"، ثـ التصميـ "4ألراء المتخصصيف، يميو التصميـ "
"، ثـ التصميـ 9"، ثـ التصميـ "5"، ثـ التصميـ "8"، ثـ التصميـ "7التصميـ "

 ".      :""، وأخيرا التصميـ 21"

" لصالح 4" والتصميـ "2بيف التصميـ " 1016كما توجد فروؽ عند مستوي داللة .3
" والتصميـ 3بيف التصميـ " 1016"، كما توجد فروؽ عند مستوي داللة2التصميـ "

 " .6" لصالح التصميـ "6"

 ".9" والتصميـ "5بينما ال توجد فروؽ بيف التصميـ " .4
ونجاح لتصميمات المالبس الشتوية  ومما سبق يتضح أن ىناك درجة قبول

( سنة في 05-06لمفتيات المراىقات مرضى الشمل الدماغى فى المرحمة العمرية من )
ضوء تقييم المتخصصين لمجانب الوظيفى، حيث حصمت التصميمات المقترحة عمى 
نسبة مرتفعة تدل عمى تناسبيا مع حالة المراىقين مرضى الشمل الدماغى من الناحية 

ية، وايضا تساعد فى تخفيف العبء الواقع عمى أميات وأسر المراىقين مرضى الوظيف
األرتداء والخمع، وتتناسب مع نسب وابعاد الجسم المختمفة،  ةالشمل الدماغى أثناء عممي

ويتناسب توزيع ادوات )وسائل( الغمق المستخدمة )كالسوست وشريط الكباسين واألزرار 
نب الوظيفى، وتوفر ليم التدفئة المطموبة ، وتتفق واالستيك( مع التصميمات من الجا

 .(611-6166)منى حمدى : (، 065-6102ىذه النتيجة مع )منا موسى:
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

وفقا  ( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات العشر لمبنات في تحقيق الجانب الجمالي61جدول )
 ألراء المتخصصين

متوسط  مجموع المربعات الجانب الجمالي
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 : 85290237 778740243 بين المجموعات
3:0983 

1012 
 211 3590441 359430:73 داخل المجموعات داؿ

   :21  26:701:5: المجموع
( وىى قيمة دالة إحصائيا 3:0983( إف قيمة )ؼ( كانت ):3يتضح مف جدوؿ )

بيف التصميمات العشر لمبنات في تحقيؽ (، مما يدؿ عمى وجود فروؽ 1012عند مستوى )
 LSDالجانب الجمالي وفقا ألراء المتخصصيف، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 

 لممقارنات المتعددة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 لممقارنات المتعددة   LSDاختبار  (11جدول )

 الجانب الجمالي

التصميم 
 األول

 022151م = 

التصميم 
 نيالثا
 602021م = 

التصميم 
 الثالث

 612517م = 

التصميم 
 الرابع

 52216م = 
 

التصميم 
 الخامس

 612712م = 

التصميم 
 السادس

 612172م = 

التصميم 
 السابع
 م =

012111 

 التصميم
 الثامن
 م =

052672 

التصميم 
 التاسع
م = 

012707 

التصميم 
 العاشر
م = 
72217 

          - التصميم األول
         - **62712 الثانيالتصميم 

        - 12210 **62112 التصميم الثالث
       - **012111 **052522 **062212 التصميم الرابع

      - **022015 **12651 **62211 **52117 التصميم الخامس
     - 12521 **022775 **12211 **12021 **52167 التصميم السادس
    - **012121 **012121 **72212 **72012 **72721 **52110 التصميم السابع
   - *02227 **12010 **22560 **12271 **52671 **52106 **12071 التصميم الثامن
  - **12551 **62210 **012221 **012121 **52001 **12211 **012170 **72711 التصميم التاسع
 - **12121 **72211 **52770 **022711 **022021 **62111 **062101 **012550 **012201 التصميم العاشر
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
( يوضح متوسط درجات التصميمات العشر لمبنات في تحقيق الجانب الجمالي وفقا ألراء 11شكل )

 المتخصصين
 

 ( يتضح أن:11( والشكل )11من الجدول )
، 1012وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات العشر لمبنات عند مستوي داللة .2

" كاف أفضؿ التصميمات في تحقيؽ الجانب الجمالي وفقا 7نجد أف التصميـ "ف
"، ثـ 4"، ثـ التصميـ "3"، ثـ التصميـ "6ألراء المتخصصيف، يميو التصميـ "

"، ثـ التصميـ :"، ثـ التصميـ "8"، ثـ التصميـ "9"، ثـ التصميـ "2التصميـ "
 ".      5"، وأخيرا التصميـ "21"

" لصالح 9" والتصميـ "8بيف التصميـ " 1016ند مستوي داللةكما توجد فروؽ ع .3
 ".9التصميـ "

"، بينما ال توجد فروؽ بيف 4" والتصميـ "3بينما ال توجد فروؽ بيف التصميـ " .4
 " .7" والتصميـ "6التصميـ "

ومما سبق يتضح أن ىناك درجة قبول ونجاح لتصميمات المالبس الشتوية 
( سنة في 05-06ل الدماغى فى المرحمة العمرية من )لمفتيات المراىقات مرضى الشم

ضوء تقييم المتخصصين لمجانب الجمالى، حيث حصمت التصميمات المقترحة عمى 
نسبة مرتفعة تدل عمى أن ىناك توافق بين الخامات واأللوان المستخدمة حيث تتناسب 

ل ىذة الفئة، مع حالة المراىقين مرضى الشمل الدماغى، وايضا تساعد المجتمع عمى تقب
وتحقيق عنصر التنوع والتجديد عن المالبس التقميديو الموجوده فى السوق المصرى، 
كما أضافت  أدوات )وسائل( الغمق المستخدمة )كالسوست والكباسين واألزرار والمطاط ( 

(، 511-6160)رانيا سعد: لمسة جمالية لمتصميمات المقترحة، وتتفق ىذه النتيجة مع
 .(102-6101ب طاىر: )أمل محمد، ربا
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات العشر لمبنات في المكمالت10جدول )
 وفقا ألراء المتخصصين

مجموع  المكمالت
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 : 5:10994 55280:62 بين المجموعات
 211 90995 99904:5 داخل المجموعات داؿ 1012 660366

   :21  64170456 المجموع
( وىى قيمة دالة إحصائيا 660366( إف قيمة )ؼ( كانت )42يتضح مف جدوؿ )

(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات العشر لمبنات في 1012عند مستوى )
 LSDالمكمالت وفقا ألراء المتخصصيف، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 

 المتعددة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: لممقارنات
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 لممقارنات المتعددة   LSDاختبار  (16جدول )

 المكمالت

التصميم 
 األول

 022125م = 

التصميم 
 الثاني

 012116م = 

التصميم 
 الثالث

 612111م = 

التصميم 
 الرابع

 052116م = 

التصميم 
 الخامس

 612176م = 

التصميم 
 السادس

 602115م = 

التصميم 
 عالساب
 م =

72221 

 التصميم
 الثامن
 م =

062522 

التصميم 
 التاسع
م = 

012127 

التصميم 
 العاشر
م = 
52511 

          - التصميم األول
         - 02167 التصميم الثاني
        - **12100 **22611 التصميم الثالث
       - **22270 **12121 **62216 التصميم الرابع

      - **72211 02610 **12221 **52117 التصميم الخامس
     - *02717 **52116 **62121 *02116 **12671 التصميم السادس
    - **012175 **052606 **72576 **022111 **002516 **012615 التصميم السابع
   - **12712 **22727 **012511 **62221 **002712 **22261 **52117 التصميم الثامن

  - **62021 **62567 **012112 **062225 **52115 **012107 **12115 **72272 تاسعالتصميم ال
 - **12257 **72112 **62111 **052215 **072516 **12116 **022771 **012226 **062515 التصميم العاشر
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 ( يوضح متوسط درجات التصميمات العشر لمبنات في المكمالت وفقا ألراء المتخصصين10شكل )

 

 ( يتضح أن:10( والشكل )16من الجدول )
، 1012وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات العشر لمبنات عند مستوي داللة  .2

" كاف أفضؿ التصميمات في المكمالت وفقا ألراء 4فنجد أف التصميـ "
"، ثـ التصميـ 3"، ثـ التصميـ "7"، ثـ التصميـ "6المتخصصيف، يميو التصميـ "

"، وأخيرا 8"، ثـ التصميـ ":"، ثـ التصميـ "9"، ثـ التصميـ "5ميـ ""، ثـ التص2"
 ".      21التصميـ "

" لصالح 7" والتصميـ "3بيف التصميـ " 1016كما توجد فروؽ عند مستوي داللة .3
" والتصميـ 6بيف التصميـ " 1016"، كما توجد فروؽ عند مستوي داللة7التصميـ "

 " .6" لصالح التصميـ "7"

"، بينما ال توجد فروؽ بيف التصميـ 3" والتصميـ "2 توجد فروؽ بيف التصميـ "بينما ال .4
 " 6" والتصميـ "4"

ومما سبق يتضح أن ىناك درجة قبول ونجاح لتصميمات مكمالت المالبس 
( 05-06الشتوية لمفتيات المراىقات مرضى الشمل الدماغى فى المرحمة العمرية من )

مت المكمالت المقترحة عمى نسبة مرتفعة تدل سنة من قبل المتخصصين، حيث حص
عمى أن ىناك توافق بينيا وبين التصميمات المقترحة من حيث الشكل العام والخامة 
واأللوان، كما انيا تساعد فى اخفاء شكل االعاقة الجسدية لممراىقين مرضى الشمل 

سائل( الغمق الدماغى، و تحقيق التدفئة المطموبة كمطمب اساسى، كما ساعدت أدوات )و 
المستخدمة )كالسوست واألزرار وشريط الكباسين( عمى سيولة األستخدام اثناء عمميتى 

، (15-6101)أمل عبد السميع، رشا عباس: األرتداء والخمع وتتفق ىذه النتيجة مع 
 ( وبناًء عمى ما سبق تم قبول الفرض الثانى. 011-6161)صافيناز محمد:
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

سط درجات التصميمات العشر لمبنات وفقا ألراء ( تحميل التباين لمتو 11جدول )
 المتخصصين

المجموع الكمي 
 "المتخصصين"

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 : 6260232 574701:4 بين المجموعات
580596 

1012 
 211 210959 21950918 داخل المجموعات داؿ

   :21  68310:11 المجموع
( وىى قيمة دالة إحصائيا 580596( إف قيمة )ؼ( كانت )44ضح مف جدوؿ )يت

(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات العشر لمبنات وفقا ألراء 1012عند مستوى )
لممقارنات المتعددة، والجدوؿ  LSDالمتخصصيف، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 

 التالي يوضح ذلؾ:
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 لممقارنات المتعددة   LSD ر اختبا (11جدول )

المجموع الكمي 
 "المتخصصين"

التصميم 
 األول

 712511م = 

التصميم 
 الثاني

 202611م = 

التصميم 
 الثالث

 212712م = 

التصميم 
 الرابع

 102007م = 

التصميم 
 الخامس

 272121م = 

التصميم 
 السادس

 222171م = 

التصميم 
 السابع
 م =

122165 

 التصميم
 الثامن
 م =

11.131 

التصميم 
 التاسع
م = 

112162 

التصميم 
 العاشر
م = 

622012 
          - التصميم األول
         - *02711 التصميم الثاني
        - **12111 **52611 التصميم الثالث
       - **112221 **112020 **122177 التصميم الرابع

      - **122112 **62225 **22021 **72221 التصميم الخامس
     - 12111 **152252 **62075 **52271 **72171 التصميم السادس
    - **122112 **122512 **72212 **152276 **162171 **112221 التصميم السابع
   - 12212 **172610 **172710 **22201 **152122 **102527 **612226 التصميم الثامن
  - **022111 **052517 **512215 **512015 **72721 **502171 **172171 **122622 التصميم التاسع
 - **72010 **612515 **662761 **212777 **202627 **012161 **522210 **552016 **512112 التصميم العاشر
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 ( يوضح متوسط درجات التصميمات العشر لمبنات وفقا ألراء المتخصصين16شكل )

 

 يتضح أن: (16( والشكل )11من الجدول )
، فنجد  1012وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات العشر لمبنات عند مستوي داللة .2

"، ـث 7" كاف أفضؿ التصميمات وفقا ألراء المتخصصيف، يميو التصميـ "6أف التصميـ "
"، ـث 8"، ثـ التصميـ "9"، ثـ التصميـ "2"، ثـ التصميـ "3"، ثـ التصميـ "4التصميـ "
 ".      21"، وأخيرا التصمـي ":ثـ التصمـي " "،5التصميـ "

" لصالح 3" والتصميـ "2بيف التصميـ " 1016كما توجد فروؽ عند مستوي داللة .3
 ".3التصميـ "

" 8"، بينما ال توجد فروؽ بيف التصميـ "7" والتصميـ "6بينما ال توجد فروؽ بيف التصميـ " .4
 " .9والتصميـ "

لتصميمات المالبس والمكمالت ونجاح  ومما سبق يتضح أن ىناك درجة قبول
( 05-06الشتوية لمفتيات المراىقات مرضى الشمل الدماغى فى المرحمة العمرية من )

في ضوء تقييم المتخصصين ألسس وعناصر التصميم، حيث حصمت التصميمات  سنة
المقترحة عمى نسبة مرتفعة تدل عمى أن ىناك تحقق لعنصر األتزان و االيقاع و 

وتتفق ىذه النتيجة مع  )مايسو ممدوح، اخرون: واالندماج فى التصميمات التناسب 
حصمت التصميمات عمى نسبة اتفاق مرتفعة من  (، ومن الناحية الوظيفية6102-502

حيث تناسب ادوات )وسائل( الغمق المستخدمة )كالسوست وشريط الكباسين واألزرار 
تؤدى الغرض الوظيفى المطموب  داماالستخواالستيك المطاط( كوسائل غمق امنو وسيمة 

(، اما من الناحية الجمالية جائت 611-6166وتتفق ىذه النتيجة مع )منى حمدى: 
التصميمات المقترحة شاممة عنصرى التنوع والتجديد عن المالبس التقميدية الموجوده 

(، وبالنسبة 102-6101فى السوق وتتفق ىذه النتيجة مع )أمل محمد ، رباب طاىر: 
كمالت حصمت عمى نسبة مرتفعة في مساىمة قطع المكمالت المقترحة فى اخفاء لمم

لممراىقين مرضى الشمل الدماغى وتتفق ىذه النتيجة مع  الجسديةشكل االعاقة 
 وبناًء عمى ما سبق تم قبول الفرض الثانى.  (011-6161)صافيناز محمد:

 الفرض الثالث:  
يمات العشر لؤلوالد في تحقيؽ "أسس توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التصم

وعناصر التصميـ، الجانب الوظيفي، الجانب الجمالي، المكمالت" وفقا ألراء األميات، 
ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط درجات التصميمات العشر 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

لؤلوالد في تحقيؽ "أسس وعناصر التصميـ، الجانب الوظيفي، الجانب الجمالي، 
 كمالت" وفقا ألراء األميات، والجداوؿ التالية توضح ذلؾ :الم

( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات العشر لألوالد في تحقيق أسس وعناصر 15جدول )
 التصميم وفقا ألراء األميات

أسس وعناصر 
متوسط  مجموع المربعات التصميم

 المربعات
درجات 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 : 2:840635 288720829 تبين المجموعا
3807:5 

1012 
 4:1 820372 388:20:45 داخل المجموعات داؿ

   ::4  566640763 المجموع
( وىى قيمة دالة إحصائيا 3807:5( إف قيمة )ؼ( كانت )46يتضح مف جدوؿ )

(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات العشر لؤلوالد في تحقيؽ 1012عند مستوى )
صر التصميـ وفقا ألراء األميات، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار أسس وعنا

LSD :لممقارنات المتعددة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 لممقارنات المتعددة   LSD اختبار  (12جدول )

أسس وعناصر 
 التصميم

التصميم 
 األول

 612722م = 

التصميم 
 الثاني

 062171م = 

التصميم 
 الثالث

 612107م = 

التصميم 
 الرابع

 612211م = 

التصميم 
 الخامس
 م =

12122 

التصميم 
 السادس

 072122م = 

التصميم 
 السابع
 م =

012771 

 التصميم
 الثامن
 م =

22102 

التصميم 
 التاسع
م = 

012611 

التصميم 
 العاشر
م = 
52216 

          - التصميم األول
         - **72722 التصميم الثاني
        - **012117 **62250 التصميم الثالث
       - 02162 **002221 **12177 التصميم الرابع

      - **012275 **012111 **12100 **012712 التصميم الخامس
     - **72501 **72152 **52161 **12512 **12672 التصميم السادس
    - **62625 **12215 **52171 **12211 **22711 12116 التصميم السابع
   - **002157 **12170 *02556 **022167 **052110 **12521 **062151 التصميم الثامن
  - **52266 **52511 **12611 **12671 **012215 **12072 02651 **22567 التصميم التاسع
 - **22212 **62201 **012070 **002225 **12122 **012610 **072205 **72177 **052021 التصميم العاشر
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( يوضح متوسط درجات التصميمات العشر لألوالد في تحقيق أسس وعناصر التصميم وفقا 11شكل )

 ألراء األميات
 

 ( يتضح أن:11( والشكل )12من الجدول )
، 1012وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات العشر لؤلوالد عند مستوي داللة .2

ي تحقيؽ أسس وعناصر التصميـ " كاف أفضؿ التصميمات ف5فنجد أف التصميـ "
"، ثـ 8"، ثـ التصميـ "2"، ثـ التصميـ "4وفقا ألراء األميات، يميو التصميـ "

"، ثـ التصميـ 6"، ثـ التصميـ "3"، ثـ التصميـ ":"، ثـ التصميـ "7التصميـ "
 ".      21"، وأخيرا التصميـ "9"

" لصالح 9لتصميـ "" وا6بيف التصميـ " 1016كما توجد فروؽ عند مستوي داللة .3
 ".6التصميـ "

"، بينما ال توجد فروؽ بيف 8" والتصميـ "2بينما ال توجد فروؽ بيف التصميـ " .4
 " .5" والتصميـ "4"، بينما ال توجد فروؽ بيف التصميـ ":" والتصميـ "3التصميـ "

ومما سبق يتضح أن ىناك درجة قبول ونجاح لتصميمات المالبس الشتوية لألوالد 
( سنة في ضوء 05-06ين مرضى الشمل الدماغى فى المرحمة العمرية من )المراىق

تقييم أميات المراىقين مرضى الشمل الدماغى ألسس وعناصر التصميم، حيث حصمت 
التصميمات المقترحةعمى نسبة مرتفعة تدل عمى أن ىناك درجة عالية من التناسق 

يو تكسر الممل، ومناسبة والتناغم فى الشكل العام، يوجد نوع من الحركو والحيو 
التصميمات لمفئة العمرية ليؤالء المراىقين المرضى، وتتفق ىذه النتيجة مع )يسرى 

 (.15-6161(، )كرامة ثابت: 55-6102معوض:
( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات العشر لألوالد في تحقيق الجانب 17جدول )
 الوظيفي

0

5

10

15

20

25

التصميم 
 األول

التصميم 
 الثاني

التصميم 
 الثالث

التصميم 
 الرابع

التصميم 
 الخامس

التصميم 
 السادس

التصميم 
 السابع

التصميم 
 الثامن

التصميم 
 التاسع

التصميم 
 العاشر

20.766 

12.979 

23.417 
24.844 

9.968 

17.488 
19.773 

8.416 

14.239 

5.602 

 أسس وعناصر التصميم



 

 364 

 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 
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 وفقا ألراء األميات

متوسط  مجموع المربعات الجانب الوظيفي
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 : 34460316 321270952 بين المجموعات
510392 

1012 
 4:1 680:84 3371:0558 داخل المجموعات داؿ

   ::4  547370399 المجموع
( وىى قيمة دالة إحصائيا 510392( إف قيمة )ؼ( كانت )48يتضح مف جدوؿ )

(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات العشر لؤلوالد في تحقيؽ 1012عند مستوى )
 LSDالجانب الوظيفي وفقا ألراء األميات، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 

 لممقارنات المتعددة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 لممقارنات المتعددة   LSD اختبار  (12جدول )

 الجانب الوظيفي

يم التصم
 األول

 612511م = 

التصميم 
 الثاني
 م =

22502 

التصميم 
 الثالث

 012175م = 

التصميم 
 الرابع

 612565م = 

التصميم 
 الخامس

 002177م = 

التصميم 
 السادس

 612116م = 

التصميم 
 السابع
 م =

072566 

 التصميم
 الثامن
 م =

012616 

التصميم 
 التاسع
م = 
22526 

التصميم 
 العاشر
م = 
52022 

          - ميم األولالتص
         - **052121 التصميم الثاني
        - **22151 **12565 التصميم الثالث
       - **52551 **062111 **12175 التصميم الرابع

      - **22517 **62117 **12120 **062566 التصميم الخامس
     - **002121 **62107 **22127 **012162 02157 التصميم السادس
    - **52161 **52511 **12116 **62517 **12112 **22177 التصميم السابع
   - **72101 **012611 *02775 **012166 **12776 *02222 **012617 التصميم الثامن
  - **12211 **012151 **022221 **52105 **012126 **22106 *02151 **072117 التصميم التاسع
 - 02172 **52102 **062115 **022652 **22710 **052112 **12722 **12161 **012101 التصميم العاشر
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
( يوضح متوسط درجات التصميمات العشر لألوالد في تحقيق الجانب الوظيفي وفقا ألراء 11شكل )
 األميات

 ( يتضح أن:11( والشكل )12من الجدول )
، 1012الد عند مستوي داللةوجود فروؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات العشر لؤلو  .2

" كاف أفضؿ التصميمات في تحقيؽ الجانب الوظيفي وفقا 2فنجد أف التصميـ "
"، ثـ التصميـ 8"، ثـ التصميـ "5"، ثـ التصميـ "7ألراء األميات، يميو التصميـ "

"، وأخيرا :"، ثـ التصميـ "3"، ثـ التصميـ "9"، ثـ التصميـ "6"، ثـ التصميـ "4"
 ".      21التصميـ "

" لصالح 9" والتصميـ "3بيف التصميـ " 1016كما توجد فروؽ عند مستوي داللة .3
" والتصميـ 3بيف التصميـ " 1016"، كما توجد فروؽ عند مستوي داللة9التصميـ "

بيف التصميـ  1016"، كما توجد فروؽ عند مستوي داللة3" لصالح التصميـ ":"
 " .6" لصالح التصميـ "9" والتصميـ "6"

"، بينما ال توجد فروؽ بيف 7" والتصميـ "2بينما ال توجد فروؽ بيف التصميـ " .4
 " .21" والتصميـ ":التصميـ "

ومما سبق يتضح أن ىناك درجة قبول ونجاح لتصميمات المالبس الشتوية 
( سنة في 05-06لألوالد المراىقين مرضى الشمل الدماغى فى المرحمة العمرية من )

راىقين مرضى الشمل الدماغى لمجانب الوظيفى لمتصميمات ضوء تقييم أميات الم
المقترحة حيث حصمت التصميمات عمى نسبة مرتفعة لتناسبيا مع حالة المراىقين 
مرضى الشمل الدماغى وتسييل عمميتى األرتداء والخمع، وتتناسب مع األختالفات 

ات الغمق المتباينو فى نسب وأبعاد جسم المراىقين المرضى، وتناسب توزيع أدو 
)السوست، األزرار، المطاط، شريط الكباسين( مع الجانب الوظيفى من حيث األستخدام، 
وتوفر ليم عنصر التدفئة فى فصل الشتاء كمطمب أساسى ليذه الفئو مع عدم قدرتيم 
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)ىناء (، 111-6102عمى الحركو، وتتفق ىذه النتيجة مع  )تيسير فيمى : 
 ( .607-6102عبداهلل:
حميل التباين لمتوسط درجات التصميمات العشر لألوالد في تحقيق الجانب ( ت11جدول )
 الجمالي

 وفقا ألراء األميات

متوسط  مجموع المربعات الجانب الجمالي
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 : 314:08:4 294690244 بين المجموعات
4503:: 

1012 
 4:1 6:0581 342:40427 داخل المجموعات داؿ

   ::4  :52662055 المجموع
( وىى قيمة دالة إحصائيا ::4503( إف قيمة )ؼ( كانت ):4يتضح مف جدوؿ )

(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات العشر لؤلوالد في تحقيؽ 1012عند مستوى )
 LSDالجانب الجمالي وفقا ألراء األميات، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 

 رنات المتعددة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:لممقا
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 لممقارنات المتعددة  LSD(اختبار 11جدول )

 الجانب الجمالي

التصميم 
 األول

 612112م = 

التصميم 
 الثاني
 م =

22725 

التصميم 
 الثالث

 612111م = 

التصميم 
 الرابع

 662211م = 

التصميم 
 الخامس

 012672م = 

التصميم 
 السادس

 022052م = 

م التصمي
 السابع
 م =

012152 

 التصميم
 الثامن
 م =

52112 

التصميم 
 التاسع
م = 
72516 

التصميم 
 العاشر
م = 

062216 
          - التصميم األول
         - **002251 التصميم الثاني
        - **052211 **12152 التصميم الثالث
       - *02511 **012105 **62126 التصميم الرابع

      - **062566 **012002 02111 **012021 الخامسالتصميم 
     - **72221 **12216 **22612 **12171 **62621 التصميم السادس
    - **12711 **12021 **22116 **12112 **52271 **52121 التصميم السابع
   - **12160 **062760 **12210 **072121 **022152 **12112 **052110 التصميم الثامن
  - **62122 **22155 **012255 **62775 **052617 **022216 02626 **062115 التصميم التاسع
 - **52111 **72122 *02255 **52155 **62561 **12117 **002516 **12107 **72215 التصميم العاشر
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 التربية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت 

 
وفقا ألراء ( يوضح متوسط درجات التصميمات العشر لألوالد في تحقيق الجانب الجمالي 15شكل )

 األميات
 ( يتضح أن:15( والشكل )11من الجدول )

وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات العشر لؤلوالد عند مستوي داللة  .2
" كاف أفضؿ التصميمات في تحقيؽ الجانب الجمالي 4، فنجد أف التصميـ "1012

"، ثـ 7""، ثـ التصميـ 2"، ثـ التصميـ "5وفقا ألراء األميات، يميو التصميـ "
"، ثـ التصميـ 3"، ثـ التصميـ "6"، ثـ التصميـ "21"، ثـ التصميـ "8التصميـ "

 ".      9"، وأخيرا التصميـ ":"

" لصالح 5" والتصميـ "4بيف التصميـ " 1016كما توجد فروؽ عند مستوي داللة .3
" والتصميـ 8بيف التصميـ " 1016"، كما توجد فروؽ عند مستوي داللة4التصميـ "

 " .8" لصالح التصميـ "21"

"، بينما ال توجد فروؽ بيف 6" والتصميـ "3بينما ال توجد فروؽ بيف التصميـ " .4
 " .:" والتصميـ "3التصميـ "

ومما سبق يتضح أن ىناك درجة قبول ونجاح لتصميمات المالبس الشتوية 
ي ( سنة ف05-06لألوالد المراىقين مرضى الشمل الدماغى فى المرحمة العمرية من )

ضوء تقييم أميات المراىقين مرضى الشمل الدماغى لمجانب الجمالى لمتصميمات 
المقترحة حيث حصمت التصميمات عمى نسبة مرتفعة تدل عمى أن ىناك توافق بين 
الخامات واأللوان المستخدمة في التصميمات التى تتناسب مع حالة المراىقين مرضى 

ا تساعد التصميمات عمى تقبل شكل الشمل الدماغى من الناحية الجمالية، وايض
المراىقين فى المجتمع، وتحقيق عنصر التنوع والتجديد عن المالبس التقميديو الموجوده 
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 التربية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت 

فى السوق، وكذلك تساعد ادوات الغمق عمى تجميل التصميمات، وتتفق ىذه النتيجة مع 
 (.120 -6166، )وئام محمد: (026-6160)تغريد حسنى :

ين لمتوسط درجات التصميمات العشر لألوالد في المكمالت وفقا ( تحميل التبا10جدول )
 ألراء األميات

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات المكمالت
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 : :39739099 3687710116 بين المجموعات
620949 

1012 
 4:1 6630388 32649809:9 داخل المجموعات داؿ

   ::4  5841580:14 المجموع
( وىى قيمة دالة إحصائيا 620949( إف قيمة )ؼ( كانت )52يتضح مف جدوؿ )

(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات العشر لؤلوالد في 1012عند مستوى )
لممقارنات  LSDالمكمالت وفقا ألراء األميات، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 

  ذلؾ :المتعددة، والجدوؿ التالي يوضح 
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 لممقارنات المتعددة   LSDاختبار  (16جدول )

 المكمالت

التصميم 
 األول

 662717م = 

التصميم 
 الثاني

 002217م = 

التصميم 
 الثالث

 612715م = 

التصميم 
 الرابع

 022112م = 

التصميم 
 الخامس
 م =

22067 

التصميم 
 السادس

 612521م = 

التصميم 
 السابع
 م =

022271 

 التصميم
 الثامن
 =م 

12117 

التصميم 
 التاسع
م = 

012152 

التصميم 
 العاشر
م = 
52211 

          - التصميم األول
         - **002151 التصميم الثاني
        - **12017 *02106 التصميم الثالث
       - **12122 **12720 **22612 التصميم الرابع

      - **22620 **062227 **12501 **012571 التصميم الخامس
     - **022120 **22021 **12711 **062110 *02226 التصميم السادس
    - **52701 **012717 **62122 *02161 **72667 **12216 التصميم السابع
   - **12567 **052610 02661 **72120 **002117 **62611 **012151 التصميم الثامن
  - **52001 **12102 **012010 **22111 *02151 **22112 **62201 **22611 التصميم التاسع
 - **22201 **12711 **012610 **022112 **62121 **012725 **052050 **22111 **072121 التصميم العاشر
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 ( يوضح متوسط درجات التصميمات العشر لألوالد في المكمالت وفقا ألراء األميات12شكل )

 أن: ( يتضح12( والشكل )16من الجدول )
، 1012وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات العشر لؤلوالد عند مستوي داللة .2

" كاف أفضؿ التصميمات في المكمالت وفقا ألراء األميات، 7فنجد أف التصميـ "
"، ثـ التصميـ 5"، ثـ التصميـ "8"، ثـ التصميـ "4"، ثـ التصميـ "2يميو التصميـ "

 ".      21"، وأخيرا التصميـ "6"، ثـ التصميـ "9" "، ثـ التصميـ3"، ثـ التصميـ ":"

" لصالح 4" والتصميـ "2بيف التصميـ " 1016كما توجد فروؽ عند مستوي داللة .3
" والتصميـ 2بيف التصميـ " 1016"، كما توجد فروؽ عند مستوي داللة2التصميـ "

يـ بيف التصم 1016"، كما توجد فروؽ عند مستوي داللة7" لصالح التصميـ "7"
 1016"، كما توجد فروؽ عند مستوي داللة4" لصالح التصميـ "8" والتصميـ "4"

 " .5" لصالح التصميـ ":" والتصميـ "5بيف التصميـ "

 " .9" والتصميـ "6بينما ال توجد فروؽ بيف التصميـ " .4
ومما سبق يتضح أن ىناك درجة قبول ونجاح لتصميمات مكمالت المالبس 

( 05-06قين مرضى الشمل الدماغى فى المرحمة العمرية من )الشتوية لألوالد المراى
سنة من قبل االميات، حيث حصمت المكمالت المقترحة عمى نسبة مرتفعة تدل عمى أن 
ىناك توافق بين قطع المكمالت والتصميمات المقترحة من حيث الشكل العام والخامة 

الت فى اخفاء شكل واأللوان، كما حصمت عمى نسبة مرتفعة في مساىمة قطع المكم
االعاقة، وتحقيق التدفئة المطموبة كعامل اساسى لممراىقين مرضى الشمل الدماغى، كما 
تساعد أدوات )وسائل( الغمق المستخدمة فى قطع المكمالت )كالسوست واألزرار وشريط 
الكباسين واالستيك المطاط( عمى سيولة استخدام المكمالت اثناء عممية األرتداء 

مر الذى يخفف العبء عن أميات المراىقين مرضى الشمل الدماغى وتتفق والخمع، األ
وبناًء ( 011-6160)مايسة فكرى:، (621-6102)الشيماء فتحى : ىذه النتيجة مع،

 عمى ما سبق تم قبول الفرض الثالث. 
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات العشر لألوالد وفقا ألراء األميات11جدول )
الكمي  المجموع
متوسط  مجموع المربعات "األميات"

 المربعات
درجات 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 : 27990355 262:502:5 بين المجموعات
560962 

1012 
 4:1 470932 254710127 داخل المجموعات داؿ

   ::4  3:6650321 المجموع
صائيا ( وىى قيمة دالة إح560962( إف قيمة )ؼ( كانت )54يتضح مف جدوؿ )

(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات العشر لؤلوالد وفقا ألراء 1012عند مستوى )
لممقارنات المتعددة، والجدوؿ  LSDاألميات، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 

 التالي يوضح ذلؾ :
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 لممقارنات المتعددة   LSDاختبار  (11جدول )

المجموع الكمي 
 "األميات"

 التصميم
 األول

 222106م = 

التصميم 
 الثاني

 102167م = 

التصميم 
 الثالث

 212526م = 

التصميم 
 الرابع

 212577م = 

التصميم 
 الخامس

 112156م = 

التصميم 
 السادس

 212272م = 

التصميم 
 السابع
 م =

712262 

 التصميم
 الثامن
 م =

112111 

التصميم 
 التاسع
م = 

162726 

التصميم 
 العاشر
م = 

612615 
          - صميم األولالت

         - **122121 التصميم الثاني
        - **102251 **12211 التصميم الثالث
       - 12115 **162251 **12211 التصميم الرابع

      - **112665 **112611 *02575 **122121 التصميم الخامس
     - **112162 12211 12112 **102751 **12711 التصميم السادس
    - **012111 **112672 **012111 **062151 **622710 **072721 التصميم السابع
   - **172665 **512675 **22111 **502071 **512071 **22561 **552111 التصميم الثامن
  - **12151 **672222 **112102 **62101 **102205 **112261 12211 **152251 التصميم التاسع

 - **012567 **12022 **102111 **512111 **002007 **552116 **512117 **062216 **512077 م العاشرالتصمي
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ( يوضح متوسط درجات التصميمات العشر لألوالد وفقا ألراء األميات17شكل ) 
 ( يتضح أن:17( والشكل )11من الجدول )

، فنجد  1012مستوي داللة وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات العشر لؤلوالد عند .2
"، ثـ التصمـي 5" كاف أفضؿ التصميمات وفقا ألراء األميات، يميو التصمـي "2أف التصمـي "

"، 6"، ثـ التصميـ "3"، ـث التصميـ ":"، ثـ التصميـ "8"، ثـ التصميـ "4"، ثـ التصميـ "7"
 ".      21"، وأخيرا التصمـي "9ـث التصميـ "

" لصالح 6" والتصميـ "3بيف التصميـ " 1016وي داللة كما توجد فروؽ عند مست .3
 ".3التصميـ "

" 4"، بينما ال توجد فروؽ بيف التصمـي ":" والتصمـي "3بينما ال توجد فروؽ بيف التصمـي " .4
"، بينما ال توجد فروؽ بيف 7" والتصمـي "4"، بينما ال توجد فروؽ بيف التصمـي "5والتصمـي "
 . "7" والتصمـي "5التصمـي "

ومما سبق يتضح أن ىناك درجة قبول ونجاح لتصميمات المالبس والمكمالت 
( سنة في 05-06الشتوية لألوالد المراىقين مرضى الشمل الدماغى فى المرحمة العمرية من )

ضوء تقييم أميات المراىقين مرضى الشمل الدماغى ألسس وعناصر التصميم، حيث حصمت 
فعة تدل عمى أن ىناك درجة عالية من التناسق والتناغم التصميمات المقترحة عمى نسبة مرت

(،  ومن الناحية 15-6161فى الشكل العام لمتصميمات وتتفق ىذه النتيجة مع )كرامة ثابت: 
الوظيفية حصمت التصميمات المقترحة عمى نسبة مرتفعة لمناسبة الحالة المرضية لممراىقين 

س جاىزة فى االسواق تناسب طبيعة إعاقة مريض الشمل الدماغى، وذلك لصعوبة توفر مالب
-6102ىؤالء المرضى من الناحية الفسيولوجية وتتفق ىذه النتيجة مع  )تيسير فيمى: 

(، ومن الناحية الجمالية حصمت التصميمات المقترحة عمى نسبة مرتفعة فى تناسق 111
سبة لممكمالت (، وبالن026-6160االلوان مع بعضيا وتتفق ىذه النتيجة مع )تغريد حسنى: 

حصمت عمى نسبة مرتفعة تدل عمى أن ىناك توافق بين قطع المكمالت والتصميمات المقترحة 
، ( 011-6160)مايسة فكرىمن حيث الشكل العام والخامة واأللوان وتتفق ىذه النتيجة مع 

 وبناًء عمى ما سبق تم قبول الفرض الثالث. 

 الفرض الرابع:  
ة بيف التصميمات العشر لمبنات في تحقيؽ "أسس توجد فروؽ ذات داللة إحصائي

وعناصر التصميـ، الجانب الوظيفي، الجانب الجمالي، المكمالت" وفقا ألراء األميات، 

0

20

40

60

80

100

التصميم 
 األول

التصميم 
 الثاني

التصميم 
 الثالث

التصميم 
 الرابع

التصميم 
 الخامس

التصميم 
 السادس

التصميم 
 السابع

التصميم 
 الثامن

التصميم 
 التاسع

التصميم 
 العاشر

88.412 

41.927 

83.582 84.577 

40.352 

83.678 

70.628 

33.403 
42.762 

29.235 

 "األمهات"المجموع الكلي 



 

 376 

 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط درجات التصميمات العشر 
مالي، لمبنات في تحقيؽ "أسس وعناصر التصميـ، الجانب الوظيفي، الجانب الج

 المكمالت" وفقا ألراء األميات، والجداوؿ التالية توضح ذلؾ:
( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات العشر لمبنات في تحقيق أسس وعناصر التصميم وفقا 15جدول )

 ألراء األميات
أسس وعناصر 

متوسط  مجموع المربعات التصميم
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 1 01752055 077722117 لمجموعاتبين ا
 111 502102 616122115 داخل المجموعات دال 1210 122111

   111  121612116 المجموع
( وىى قيمة دالة إحصائيا 490155( إف قيمة )ؼ( كانت )56يتضح مف جدوؿ )

(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات العشر لمبنات في تحقيؽ 1012عند مستوى )
س وعناصر التصميـ وفقا ألراء األميات، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار أس

LSD :لممقارنات المتعددة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ 
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 لممقارنات المتعددة   LSD اختبار (12جدول )

أسس وعناصر 
 التصميم

التصميم 
 األول

 612111م = 

التصميم 
 الثاني

 612722م = 

التصميم 
 الثالث

 022112م = 

التصميم 
 الرابع

 002512م = 

التصميم 
 الخامس

 022125م = 

التصميم 
 السادس

 612011م = 

التصميم 
 السابع
 م =

012061 

 التصميم
 الثامن
 م =

012715 

التصميم 
 التاسع
 م =

52702 

التصميم 
 العاشر
م = 
72266 

          - التصميم األول
         - **12122 التصميم الثاني

        - **22167 **12120 الثالثالتصميم 
       - **12216 **012021 **22211 التصميم الرابع

      - **22122 *02262 **22710 **62115 التصميم الخامس
     - **52121 **002512 **22212 *02210 **62711 التصميم السادس
    - **01.101 **72115 02172 **22102 **012212 **012621 التصميم السابع
   - **12205 **12111 **12111 **62012 **62711 **002110 **22225 التصميم الثامن
  - **22102 **12110 **072102 **062112 **52272 **012761 **012117 **012220 التصميم التاسع
 - *02111 **22006 **62117 **052506 **012116 **12171 **22202 **072011 **062777 التصميم العاشر
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
( يوضح متوسط درجات التصميمات العشر لمبنات في تحقيق أسس وعناصر التصميم وفقا 12شكل )

 ألراء األميات
 ( يتضح أن:12( والشكل )12من الجدول )

، 1012وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات العشر لمبنات عند مستوي داللة .2
يمات في تحقيؽ أسس وعناصر التصميـ " كاف أفضؿ التصم3فنجد أف التصميـ "

"، ثـ 6"، ثـ التصميـ "2"، ثـ التصميـ "7وفقا ألراء األميات، يميو التصميـ "
"، ثـ التصميـ 8"، ثـ التصميـ "5"، ثـ التصميـ "9"، ثـ التصميـ "4التصميـ "

 ".      :"، وأخيرا التصميـ "21"

" لصالح 7" والتصميـ "3"بيف التصميـ  1016كما توجد فروؽ عند مستوي داللة .3
" والتصميـ 4بيف التصميـ " 1016"، كما توجد فروؽ عند مستوي داللة3التصميـ "

بيف التصميـ  1016"، كما توجد فروؽ عند مستوي داللة6" لصالح التصميـ "6"
 ".21" لصالح التصميـ "21" والتصميـ ":"

 " .8" والتصميـ "5بينما ال توجد فروؽ بيف التصميـ " .4
سبق يتضح أن ىناك درجة قبول ونجاح لتصميمات المالبس الشتوية  ومما

( سنة في 05-06لمفتيات المراىقات مرضى الشمل الدماغى فى المرحمة العمرية من )
ضوء تقييم أميات المراىقين مرضى الشمل ألسس وعناصر التصميم، حيث حصمت 

الية من التوافق التصميمات المقترحةعمى نسبة مرتفعة تدل عمى أن ىناك درجة ع
والتناسق فى الشكل العام، تتميز التصميمات بالتجديد والتنوع، وتتناسب التصميمات مع 

-6160الفئة العمرية ليؤالء المراىقين المرضى، وتتفق ىذه النتيجة مع )ياسمين أحمد:
 (.25-6102(، )يسرى معوض: 71
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

بنات في تحقيق الجانب ( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات العشر لم17جدول )
 الوظيفي

 وفقا ألراء األميات
أسس وعناصر 

متوسط  مجموع المربعات التصميم
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 : 2:860266 2888704:8 بين المجموعات
490155 

1012 
 4:1 620:29 313590156 داخل المجموعات داؿ

   ::4  491350553 المجموع
( وىى قيمة دالة إحصائيا :67068( إف قيمة )ؼ( كانت )58وؿ )يتضح مف جد

(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات العشر لمبنات في تحقيؽ 1012عند مستوى )
 LSDالجانب الوظيفي وفقا ألراء األميات، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 

  لممقارنات المتعددة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 لممقارنات المتعددة   LSD(اختبار 12جدول )

 الجانب الوظيفي

التصميم 
 األول

 612112م = 

التصميم 
 الثاني

 052125م = 

التصميم 
 الثالث

 612727م = 

التصميم 
 الرابع

 012271م = 

التصميم 
 الخامس

 612621م = 

التصميم 
 السادس

 022151م = 

التصميم 
 السابع
 م =

22111 

 التصميم
 الثامن
 م =

002117 

التصميم 
 التاسع
 م =

22715 

التصميم 
 العاشر
م = 
52601 

          - التصميم األول
         - **72256 التصميم الثاني
        - **12620 02161 التصميم الثالث
       - **012117 **12205 **062222 التصميم الرابع

      - **12511 **12511 **12772 **12171 التصميم الخامس
     - *02101 **72221 **22101 **62227 **12121 التصميم السادس
    - **12161 **002111 *02711 **052217 **22555 **012112 التصميم السابع
   - **12117 **22102 **22162 02627 **062211 **12512 **002111 التصميم الثامن
  - **52616 **62015 **002202 **012561 **35..1 **022116 **22751 **022211 التصميم التاسع
 - *02560 **22761 **12702 **012011 **052151 **52152 **012551 **012676 **022061 التصميم العاشر
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
( يوضح متوسط درجات التصميمات العشر لمبنات في تحقيق الجانب الوظيفي وفقا ألراء 11شكل )

 األميات
 

 ( يتضح أن :11كل )( والش12من الجدول )
، 1012وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات العشر لمبنات عند مستوي داللة .2

" كاف أفضؿ التصميمات في تحقيؽ الجانب الوظيفي وفقا 4فنجد أف التصميـ "
"، ثـ التصميـ 7"، ثـ التصميـ "6"، ثـ التصميـ "2ألراء األميات، يميو التصميـ "

"، وأخيرا :"، ثـ التصميـ "8"، ثـ التصميـ "5التصميـ " "، ثـ9"، ثـ التصميـ "3"
 ".      21التصميـ "

" لصالح 8" والتصميـ "5بيف التصميـ " 1016كما توجد فروؽ عند مستوي داللة .3
" والتصميـ 6بيف التصميـ " 1016"، كما توجد فروؽ عند مستوي داللة5التصميـ "

بيف التصميـ  1016ستوي داللة"، كما توجد فروؽ عند م6" لصالح التصميـ "7"
 " :" لصالح التصميـ "21" والتصميـ ":"

"، بينما ال توجد فروؽ بيف 4" والتصميـ "2بينما ال توجد فروؽ بيف التصميـ " .4
 " .9" والتصميـ "5التصميـ "

ومما سبق يتضح أن ىناك درجة قبول ونجاح لتصميمات المالبس الشتوية 
( سنة في 05-06الدماغى فى المرحمة العمرية من )لمفتيات  المراىقات مرضى الشمل 

ضوء تقييم أميات المراىقين مرضى الشمل الدماغى لمجانب الوظيفى لمتصميمات 
المقترحة حيث حصمت التصميمات عمى نسبة مرتفعة لتناسبيا مع حالة المراىقين 
ت مرضى الشمل الدماغى وتسييل عمميتى األرتداء والخمع، وتتناسب مع األختالفا

المتباينو فى نسب وأبعاد جسم المراىقين المرضى، وتناسب توزيع أدوات الغمق ) 
السوست، األزرار، المطاط، شريط الكباسين( مع الجانب الوظيفى من حيث األستخدام، 
وتوفر ليم عنصر التدفئة فى فصل الشتاء كمطمب أساسى ليذه الفئو مع عدم قدرتيم 

 ( .6102)رنده يسرى:،(556-6101ع ، )أحمد عمى:عمى الحركو، وتتفق ىذه النتيجة م
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وفقا  ( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات العشر لمبنات في تحقيق الجانب الجمالي11جدول )
 ألراء األميات

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات الجانب الجمالي
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 : 346390529 3228660873 بين المجموعات
720:54 

1012 
 4:1 48:0951 25924805:8 داخل المجموعات داؿ

   ::4  :46:9:4036 المجموع
( وىى قيمة دالة إحصائيا 720:54( إف قيمة )ؼ( كانت ):5يتضح مف جدوؿ )

(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات العشر لمبنات في تحقيؽ 1012عند مستوى )
 LSDاألميات، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار  الجانب الجمالي وفقا ألراء

 لممقارنات المتعددة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 لممقارنات المتعددة   LSD (اختبار 51جدول )

 الجانب الجمالي

التصميم 
 األول

 072505م = 

التصميم 
 الثاني

 662627م = 

التصميم 
 الثالث

 052561م = 

التصميم 
 الرابع
 م =

7.215 

التصميم 
 الخامس

 012272م = 

التصميم 
 السادس

 612115م = 

التصميم 
 السابع
 م =

062110 

 التصميم
 الثامن
 م =

012101 

التصميم 
 التاسع
 م =

52052 

التصميم 
 العاشر
م = 

012056 
          - التصميم األول
         - **12756 التصميم الثاني
        - **22717 *02115 التصميم الثالث
       - **72275 **012266 **12271 التصميم الرابع

      - **062110 **12052 **62511 **62020 التصميم الخامس
     - **12762 **022721 **22225 **62017 **22211 التصميم السادس
    - **062121 **72215 **12112 **12171 **012662 **52171 التصميم السابع
   - 02121 **012115 **22622 **52725 **62001 **22257 **12015 نالتصميم الثام

  - **22651 **22225 **012611 **012561 **62121 **012121 **072000 **062151 التصميم التاسع
 - **12112 **12652 *02221 **012651 **12561 **62517 **52122 **062005 **72121 التصميم العاشر
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وضح متوسط درجات التصميمات العشر لمبنات في تحقيق الجانب الجمالي وفقا ألراء ( ي11شكل )
 األميات

 

 ( يتضح أن:11( والشكل )51من الجدول )
، 1012وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات العشر لمبنات عند مستوي داللة .2

ا " كاف أفضؿ التصميمات في تحقيؽ الجانب الجمالي وفق7فنجد أف التصميـ "
"، ثـ التصميـ 2"، ثـ التصميـ "6"، ثـ التصميـ "3ألراء األميات، يميو التصميـ "

"، وأخيرا 5"، ثـ التصميـ "21"، ثـ التصميـ "8"، ثـ التصميـ "9"، ثـ التصميـ "4"
 ".      :التصميـ "

" لصالح 4" والتصميـ "2بيف التصميـ " 1016كما توجد فروؽ عند مستوي داللة .3
" والتصميـ 8بيف التصميـ " 1016كما توجد فروؽ عند مستوي داللة"، 2التصميـ "

 " .8" لصالح التصميـ "21"

 " .9" والتصميـ "8بينما ال توجد فروؽ بيف التصميـ " .4
ومما سبق يتضح أن ىناك درجة قبول ونجاح لتصميمات المالبس الشتوية 

( سنة في 05-06)لمفتيات المراىقات مرضى الشمل الدماغى فى المرحمة العمرية من 
ضوء تقييم أميات المراىقين مرضى الشمل الدماغى لمجانب الجمالى لمتصميمات 
المقترحة حيث حصمت التصميمات عمى نسبة مرتفعة تدل عمى أن ىناك توافق بين 
الخامات واأللوان المستخدمة في التصميمات التى تتناسب مع حالة المراىقين مرضى 

لجمالية، وايضا تساعد التصميمات عمى تقبل شكل الشمل الدماغى من الناحية ا
المراىقين، وتحقيق عنصر التنوع والتجديد عن المالبس التقميديو الموجوده فى السوق، 
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وكذلك تساعد ادوات الغمق عمى تجميل التصميمات، وتتفق ىذه النتيجة مع )سحر 
 ( .011-6101(، )ايناس حمدى:621-6107عمى: 
ن لمتوسط درجات التصميمات العشر لمبنات في المكمالت وفقا ( تحميل التباي50جدول )

 ألراء األميات

متوسط  مجموع المربعات المكمالت
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 : 27610:45 259690515 بين المجموعات
520497 

1012 
 4:1 4:09:2 266680674 داخل المجموعات داؿ

   ::4  415260:78 المجموع
( وىى قيمة دالة إحصائيا 520497( إف قيمة )ؼ( كانت )62يتضح مف جدوؿ )

(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات العشر لمبنات في 1012عند مستوى )
لممقارنات  LSDالمكمالت وفقا ألراء األميات، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 

 المتعددة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 لممقارنات المتعددة   LSDاختبار  (56دول )ج

 المكمالت

التصميم 
 األول

 022125م = 

التصميم 
 الثاني

 612111م = 

التصميم 
 الثالث

 612611م = 

التصميم 
 الرابع

 062512م = 

التصميم 
 الخامس

 612012م = 

التصميم 
 السادس

 022215م = 

التصميم 
 السابع
 م =

12201 

 التصميم
 الثامن
 م =

22120 

لتصميم ا
 التاسع
م = 

012121 

التصميم 
 العاشر
م = 
22161 

          - التصميم األول
         - **12271 التصميم الثاني
        - **62611 **72021 التصميم الثالث
       - **012221 **22111 **12501 التصميم الرابع

      - **002521 12272 **12022 **22111 التصميم الخامس
     - **52620 **22611 **12125 **62115 **62771 لتصميم السادسا

    - **12111 **012615 **62715 **012101 **002061 **22651 التصميم السابع
   - **12761 **062721 **022165 **22121 **072012 **012252 **12121 التصميم الثامن
  - **72117 **12072 **12252 **012007 02111 **12610 **22150 **62172 التصميم التاسع
 - **52221 **62611 02122 **012561 **052720 **12660 **012115 **062205 **72710 التصميم العاشر
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 ( يوضح متوسط درجات التصميمات العشر لمبنات في المكمالت وفقا ألراء األميات10شكل )

 ( يتضح أن :10( والشكل )56من الجدول )
، 1012فروؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات العشر لمبنات عند مستوي داللة وجود .2

" كاف أفضؿ التصميمات في المكمالت وفقا ألراء األميات، 6فنجد أف التصميـ "
"، ثـ التصميـ 2"، ثـ التصميـ "7"، ثـ التصميـ "3"، ثـ التصميـ "4يميو التصميـ "

 ".      9"، وأخيرا التصميـ "21لتصميـ ""، ثـ ا8"، ثـ التصميـ "5"، ثـ التصميـ ":"

"، بينما ال توجد فروؽ بيف 6" والتصميـ "4بينما ال توجد فروؽ بيف التصميـ " .3
" 21" والتصميـ "8"، بينما ال توجد فروؽ بيف التصميـ ":" والتصميـ "5التصميـ "

. 
ومما سبق يتضح أن ىناك درجة قبول ونجاح لتصميمات مكمالت المالبس 

( 05-06ة لمفتيات المراىقات مرضى الشمل الدماغى فى المرحمة العمرية من )الشتوي
سنة من قبل االميات، حيث حصمت المكمالت المقترحة عمى نسبة مرتفعة تدل عمى أن 
ىناك توافق بين قطع المكمالت والتصميمات المقترحة من حيث الشكل العام والخامة 

مساىمة قطع المكمالت فى اخفاء شكل واأللوان، كما حصمت عمى نسبة مرتفعة في 
االعاقة، وتحقيق التدفئة المطموبة كعامل اساسى لممراىقين مرضى الشمل الدماغى، كما 
تساعد أدوات )وسائل( الغمق المستخدمة فى قطع المكمالت)كالسوست واألزرار وشريط 

رتداء الكباسين واالستيك المطاط( عمى سيولة استخدام المكمالت اثناء عمميتى األ 
والخمع، األمر الذى يخفف العبء عن أميات المراىقين مرضى الشمل الدماغى وتتفق 

-6105)وسام عمى،نشوه عبد الرءوف:(، 01-6102ىذه النتيجة مع )إيناس عصمت:
 وبناًء عمى ما سبق تم قبول الفرض الرابع.   (0601
 وفقا ألراء األميات( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات العشر لمبنات 51جدول )
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

المجموع الكمي 
متوسط  مجموع المربعات "األميات"

 المربعات
درجات 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 1 01112712 070272121 بين المجموعات
 111 512122 612612512 داخل المجموعات دال 1210 152776

   111  121172117 المجموع
( وىى قيمة دالة إحصائيا 460883) ( إف قيمة )ؼ( كانت64يتضح مف جدوؿ )

(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف التصميمات العشر لمبنات وفقا ألراء 1012عند مستوى )
لممقارنات المتعددة، والجدوؿ  LSDاألميات، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 

 التالي يوضح ذلؾ :
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 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 ية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت الترب

 لممقارنات المتعددة  LSDاختبار  (51جدول )

ع الكمي المجمو 
 "األميات"

التصميم 
 األول

 772102م = 

التصميم 
 الثاني

 212151م = 

التصميم 
 الثالث

 712152م = 

التصميم 
 الرابع

 162157م = 

التصميم 
 الخامس

 262006م = 

التصميم 
 السادس

 212712م = 

التصميم 
 السابع
 م =

112111 

 التصميم
 الثامن
 م =

152021 

التصميم 
 التاسع
م = 

102512 

يم التصم
 العاشر
م = 

102106 
          - التصميم األول
         - **22011 التصميم الثاني
        - **12511 **62217 التصميم الثالث
       - **172112 **102110 **112220 التصميم الرابع

      - **112251 **62052 02112 **12711 التصميم الخامس
     - **62265 **162621 **12726 02671 **72101 التصميم السادس
    - **112217 **102600 *02552 **112155 **162552 **122107 التصميم السابع
   - **12621 **112571 **122112 **62712 **112716 **122615 **162051 التصميم الثامن
  - **012525 **12116 **512011 **512501 **012251 **122157 **502221 **152761 التصميم التاسع
 - 12625 **012250 **12522 **512165 **512711 **002015 **122211 **562012 **122112 التصميم العاشر
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 ( يوضح متوسط درجات التصميمات العشر لمبنات وفقا ألراء األميات16شكل )

 

 ( يتضح أن :16( والشكل )51من الجدول )

، 1012صميمات العشر لمبنات عند مستوي داللةوجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الت .2
" كاف أفضؿ التصميمات وفقا ألراء األميات، يميو التصميـ 7فنجد أف التصميـ "

"، ثـ 9"، ثـ التصميـ "2"، ثـ التصميـ "4"، ثـ التصميـ "6"، ثـ التصميـ "3"
 ".      21"، وأخيرا التصميـ ":"، ثـ التصميـ "8"، ثـ التصميـ "5التصميـ "

" لصالح 8" والتصميـ "5بيف التصميـ " 1016كما توجد فروؽ عند مستوي داللة .3
 ".5التصميـ "

"، بينما ال توجد فروؽ بيف 6" والتصميـ "3بينما ال توجد فروؽ بيف التصميـ " .4
" 21" والتصميـ ":"، بينما ال توجد فروؽ بيف التصميـ "7" والتصميـ "3التصميـ "
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جة قبوؿ ونجاح لتصميمات المالبس والمكمالت ومما سبؽ يتضح أف ىناؾ در 
( سنة 26-23الشتوية لمفتيات المراىقات مرضى الشمؿ الدماغى فى المرحمة العمرية مف )

في ضوء تقييـ أميات المراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى ألسس وعناصر التصميـ، حيث 
لية مف حصمت التصميمات المقترحو عمى نسبة مرتفعة تدؿ عمى أف ىناؾ درجة عا

التناسؽ والتناغـ فى الشكؿ العاـ لمتصميمات وتتفؽ ىذه النتيجة مع )يسرى معوض: 
(،  ومف الناحية الوظيفية حصمت التصميمات المقترحة عمى نسبة مرتفعة 3127-76

لمناسبة الحالة المرضية لممراىقيف مريض الشمؿ الدماغى، وذلؾ لصعوبة توفر مالبس 
عة إعاقة ىؤالء المرضى مف الناحية الفسيولوجية وتتفؽ ىذه جاىزة فى االسواؽ تناسب طبي

(، ومف الناحية الجمالية حصمت التصميمات 663-3121النتيجة مع  )أحمدعمى:
المقترحة عمى نسبة مرتفعة فى تناسؽ االلواف مع بعضيا وتتفؽ ىذه النتيجة مع )إيناس 

تدؿ عمى أف ىناؾ  (، وبالنسبة لممكمالت حصمت عمى نسبة مرتفعة371-3125حمدى:
توافؽ بيف قطع المكمالت والتصميمات المقترحة مف حيث الشكؿ العاـ والخامة واأللواف 

(، وبناًء عمى ما سبؽ تـ قبوؿ 21-3127وتتفؽ ىذه النتيجة مع ) إيناس عصمت :
 الفرض الرابع .

 :ممخص النتائج

 ومن خالل العرض السابق يتضح التالي:

وية ومكمالتيا لممراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى فى تحقؽ تصميمات المالبس الشت -2
( سنة المنفذة درجة قبوؿ ونجاح في ضوء تقييـ 26-23المرحمة العمرية مف )

األساتذة المتخصصيف واألميات مف حيث أسس وعناصر التصميـ و الجانب 
 الوظيفي و الجمالي والمكمالت .
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غمؽ المستخدمة فى تصميمات توافؽ األلواف والخامات وتقنيات الحياكة و وسائؿ ال -3
المالبس الشتوية ومكمالتيا لممراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى فى المرحمة العمرية 

 ( سنة المنفذة .26-23مف )
تحقؽ تصميمات المالبس الشتوية ومكمالتيا لممراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى فى  -4

والخمع و ايضا  ( سنة المنفذة الراحة وسيولة االرتداء26-23المرحمة العمرية مف )
 التدفئة المطموبة .

التقنيات والخياطات و وسائؿ الغمؽ المضافة كالسوست والكباسيف و االستيؾ   -5
المطاط واألزرار الموجودة عمى قطع المالبس الشتوية ومكمالتيا المنفذة ال تعيؽ 
استخداميا كقطعة ممبسية والعكس، وايضا ال تعيؽ حركة المراىؽ مريض الشمؿ 

 .  الدماغى 
 تشطيب وانياء القطع المنفذة بطريقة صحيحة ال توثر عمى جودة المنتج . -6

 توصيات البحث:

 فى ضوء ما قامت بو الباحثة فى البحث الحالى توصى بما يمى:

رشاد القائميف بتصميـ وانتاج المالبس والمكمالت الشتوية  .2 العمؿ عمى توجيو وا 
تى تناسب المراىقيف مرضى بالمصانع الجاىزة إلى أنسب وأفضؿ التصميمات ال

 ( سنة.26-23الشمؿ الدماغى فى المرحمة العمرية مف )

الحرص واألىتماـ بعمؿ العديد مف الدراسات والبحوث المستمرة حوؿ مالبس  .3
المراىقيف مف ذوي االحتياجات الخاصة )الشمؿ الدماغى أو غيره( فى مرحمة 

ى الفترة محؿ الدراسة، ( سنة وى26-23المراىقة وخصوصًا المراىقة المبكرة )
 حيث إنيا فترة حرجة وتشيد تغيرات فسيولوجية سريعة.
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األىتماـ بتقديـ الوعى والثقافة ألسر المراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى فى المرحمة  .4
( سنة، بأفضؿ وأنسب أنواع التصميمات والمالبس التى 26-23العمرية مف )

برامج التميفزيوف أو مواقع التواصؿ تالئـ أبنائيـ فى ىذة المرحمة، وذلؾ مف خالؿ 
 األجتماعى أو مجالت أزياء خاصة بذوي االحتياجات الخاصة.
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 المراجع

 اواًل: المراجع العربية:

(:"تقييـ األداء الوظيفى لبعض أقمشة مالبس العامميف 3121أحمد عمى سالماف) .2
جامعة المنصورة  -نوعيةكمية التربية ال –مجمة بحوث التربية النوعية  -بالفنادؽ"

 سبتمبر . -29ع–
(: دراسة تحميمية لعدد مائة طفؿ يعانوف مف الشمؿ 3119أحمد يحي الحسيني ) .3

منتدى أطفاؿ  –لكترونية إلالمكتبة ا –"الدماغي والتأخر العقمي بدرجات مختمفة 
 حتياجات الخاصة .إلالخميج ذوي ا

دة مف زخارؼ الفف اليندي في (: "إمكانية االستفا3127الشيماء فتحي عبدالفتاح ) .4
كمية  –رسالة ماجستير غير منشورة  –تصميـ وتنفيذ مكمالت المالبس لمنساء " 

 جامعة المنوفية. -قسـ االقتصاد المنزلى  –االقتصاد المنزلي 
(: "إثراء القيمة الجمالية والفنية :312أمؿ عبدالسميع مأموف، رشا عباس الجوىري ) .5

مج  –مجمة التصميـ الدولية  –موبي المكرمية والنسيج اليدوي" لمكمالت المالبس بدمج أس
 يناير. -22ع  –:

(:"دراسة تجريبية لبعض غرز 3124أمؿ محمد الفيومى، رباب طاىر عبدالمطيؼ) .6
التطريز اليدوية فى تنفيذ الجونالت الجمدية لالستفادة منيا فى المشروعات 

 أكتوبر. – 43ع  -25ة المقال -مجمة بحوث التربية النوعية –الصغيرة" 
(:"إثراء الجانب الجمالى والوظيفى لمالبس 3125إيناس حمدي عبدالمقصود) .7

 2المقالة  –مجمة الدوريات المصرية  -السيرة باستخداـ بعض مكمالت المالبس"
 يونيو. – 3ع -الجزء الرابع  –
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(: "أسموب الكروشيو كمدخؿ إلثراء مكمالت 3127إيناس عصمت عبداهلل ) .8
المؤتمر الدولي الرابع لكمية الفنوف  –"س مما يخدـ الصناعات الصغيرة المالب

 –تنافسية(  –إنتاج –تصميـ –عنواف المؤتمر الفنوف التطبيقية )إبداع –التطبيقية 
 جامعة حمواف.

(: " تصميـ 3129بييرة جبالي جبر، ألفت شوقى محمد، ريياـ أحمد صالح ) .9
مجمة  –فؿ المريض بالشمؿ الدماغي " وتنفيذ مالبس تحقؽ متطمبات الراحة لمط

 .:ع  –العمارة و الفنوف 
طالة العمر األستيالكى إل(:"معالجات تصميمية 3132تغريد حسنى الضاوى) .:

جامعة  –كمية التربية النوعية  –جنوب -مجمةحوار جنوب -لمالبس أطفاؿ التوحد"
 يناير.-21ع –أسيوط 

بالضغوط النفسية لدى  (:"جودة الحياة وعالقتيا3129تيسير فيمى سعيد) .21
كمية التربية لمطفولة  –مجمة الطفولة  -أميات األطفاؿ ذوي الشمؿ الدماغى"

 مايو. -:3ع –جامعة القاىرة  –المبكرة 
(: " مستوي الوعي الصحي والتركيب الجسمي 3127جعفر فارس العرجاف ) .22

مدينة وممارسة النشاط الرياضي وصورة الجسد لدي األفراد المعاقيف حركيًا في 
 – 54مج  -األردف –جامعة البمقاء التطبيقية  –قسـ العموـ األساسية  –عماف " 

 . 4ع 
(: "مالبس المراىقيف بيف التصميـ 3132دعاء نبيؿ عمى، صفاء فتحى أنور ) .23

 . 2ط –دار المشرؽ العربى  –ومتطمبات النمو" 
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ت فرط (:"المعالجات التصميمية لمالبس ذوي اضطرابا3132رانيا سعد محمد ) .24
مج  -3المقالة  -مجمة االقتصاد المنزلى -الحركة فى ضوء المتطمبات الوظيفية"

 .3ع-48
(:" دراسة مقارنة لمطرؽ المختمفة لعالج الشمؿ :312رضا محمد ماجد) .25

جامعة عيف  –كمية الدراسات العميا لمطفولة  –مجمة دراسات الطفولة  –الدماغى " 
 . 94ع  -33مج  –شمس 

ثراء إل(:"توظيؼ زخارؼ األزياء الشعبية )بواحة سيوة( 3127)رنده يسرى ثابت .26
مجمة الجمعية المصرية  -الجوانب الجمالية والوظيفية لممالبس الخارجية لمسيدات"

 .43ع –لالقتصاد المنزلى 
(:"معالجات تصميمية بأقمشة الحشو مستميمة مف فف 3128سحر عمى زغموؿ) .27

كمية التربية  -وث التربية النوعيةمجمة بح -النحت لنمط جسـ المرأة النحيؼ"
 . 56ع –جامعة المنصورة  –النوعية 

(: "تصميـ وتنفيذ مالبس جاىزة مالئمة وظيفيًا 3123سمر محمود عبدالغني ) .28
كمية الفنوف والتصميـ  –رسالة دكتوراه  –وجماليًا لذوي االحتياجات الخاصة" 

 ة المممكة العربية السعودي –جامعة أـ القري  –الداخمي 
(: "االستفادة مف بعض عناصر الفف الشعبي في 3128سميحة محمد حافظ ) .29

كمية  –رسالة ماجستير غير منشورة  –إثراء التصميـ الزخرفي لمالبس األطفاؿ" 
 جامعة المنصورة. –التربية النوعية 

(:" االحتياجات التدريبية لمواجية الضغوط 3128سياـ أحمد السالموني ) .:2
المجمة الدولية  -ألبناء مف ذوي اإلعاقات الشديدة والمتعددة"النفسية لدي أميات ا

 مايو  – 2ع  –لعموـ وتأىيؿ ذوي االحتياجات الخاصة 



 

 397 

 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

(: "تكنولوجيا إنتاج واستخداـ المالبس الذكية ذات 3121سوزاف سمير فرعوف ) .31
كمية  –رسالة ماجستير  –القيمة المضافة في مصانع المالبس الجاىزة المصرية 

 جامعة حمواف. -المنزلي  االقتصاد
(: "دور المالبس في الوقاية مف عدوي الجياز 3129شيماء شعباف فتوح ) .32

 –كمية االقتصاد المنزلي  -قسـ االقتصاد المنزلي –رسالة ماجستير  –التناسمي" 
 جامعة المنوفية.

(: "إمكانية تصميـ أفضؿ المعايير الوظيفية 2002شيريف رياض المنشاوي ) .33
 –قسـ االقتصاد المنزلي  –رسالة ماجستير  –اضية لممعاقيف حركيًا" لممالبس الري

 جامعة طنطا. –كمية التربية النوعية 
(:"تصميمات مقترحة 3132شيماء مصطفى عبد العزيز،ايماف رأفت فريد) .34

مجمة البحوث فى  -لمالبس تتالءـ مع مرضى باركنسوف)الشمؿ االرتعاشى("
 مارس. - 34ع   – 8مج  –مجاالت التربية النوعية 

(:"إعادة تدوير مكمالت المالبس الثابتة وتوظيفيا 3131صافيناز محمد النبوى) .35
كمية التربية –مجمة البحوث فى مجاالت التربية النوعية  -ثراء فف الحمى"إل

 نوفمبر . -42ع –جامعة المنيا  -النوعية
في ظؿ  (:"رعاية و تأىيؿ المعاقيف3119صالح سيد شاكر، آماؿ عثماف جاد الحؽ) .36

المؤتمر العربي الثاني )اإلعاقة الذىنية بيف التجنب  –التشريعات والقوانيف المصرية" 
 البحث السادس. –والرعاية( 

(:"استحداث أساليب جديدة :311عبير إبراىيـ عبد الحميد، منى عزت حامد) .37
 -مجمة عمـو وفنوف -ثراء مكمالت المالبس"إلمستوحاه مف غرز الكنفا وتوظيفيا 

 أبريؿ . – 3ع – 32مج –جامعة حمواف  –الفنوف التطبيقية كمية 
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(:"وحدة تعميمية مقترحة لتنمية ميارات 3123عبير إبراىيـ عبدالمجيد ) .38
الطالبات اإلبداعية في استحداث معالجات فنية جديدة مف إعادة تدوير الخامات 

ربية كمية الت –مجمة بحوث التربية النوعية  –وتوظيفيا في مكمالت المالبس" 
 أبريؿ. -36ع  –جامعة المنصورة  –النوعية 

(:"تطور فيـ اليوية لدي المراىقيف وعالقتو بالتفاعؿ 3125عماد حسيف عبيد ) .39
جامعة  –كمية التربية لمعموـ االنسانية  –مجمة العموـ االنسانية  –االجتماعي" 

 العراؽ . –بابؿ 
بعض مالبس  (: "رؤية تشكيمية لتصميـ وتطريز3127عيود خميؿ أحمد ) .:3

كمية الفنوف   -رسالة دكتوراه غير منشورة  –الفتيات في مرحمة المراىقة المبكرة" 
 جامعة حمواف. –قسـ المالبس الجاىزة  –التطبيقية 

(:"توظيؼ فف الخداع البصرى فى تصميـ 3125غادة شاكر عبد الفتاح) .41
 -تطبيقيةمجمة الفنوف والعموـ ال -مكمالت المالبس إلخفاء بعض عيوب الجسـ"

 . 2ع – 2مج –جامعة دمياط  -كمية الفنوف التطبيقية
(:"الضغوط النفسية لدي آباء االطفاؿ المصابيف 3123فاطمة عبدالجيد قطب ) .42

قسـ اإلرشاد  –رسالة ماجستير  –بالشمؿ الدماغي في ضوء بعض المتغيرات " 
 جامعة القاىرة. –معيد الدراسات والبحوث التربوية  –النفسي 

(:"ابتكار تصميمات زخرفية معاصرة :311شاكر ،جاكميف صديؽ) فيفياف .43
 . 36ع –مجمة الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلى  -مستوحاه مف عالـ الفضاء"

يقاع" فى الفف الفرعونى واألستفادة منو إل(:"جماليات "ا3131كرامة ثابت حسف) .44
 -التربية النوعية كمية –مجمة بحوث التربية النوعية  -فى تصميـ أزياء المراىقيف"

 .68ع -جامعة المنصورة
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(:"تصميـ طباعة أقمشة مكمالت المالبس بتطبيؽ 3132مايسة فكرى أحمد) .45
 أغسطس . – 2ع – 2مج -مجمة التراث والتصميـ -الفف األختزالى"

مايسة ممدوح محمد، أمؿ محمد الفيومى، نيمة عبد الغنى  .46
لتاسع عشر تالئـ الفتيات مف (:"ابتكار تصميمات مف أزياء القرف ا3127العجمى)

 يناير. – 52مج -26المقالة  -مجمة بحوث التربية النوعية -( سنة"23-7سف )
(:"دراسة بعض عوامؿ األخطار فى األطفاؿ المصابيف 3129محمد عادؿ حسف) .47

مجمة دراسات الطفولة  –بالشمؿ الدماغى تحميؿ ميتا )البعدى( عمى الدراسات المصرية" 
 . :8ع  -32مج  –

(:"تصميـ وتنفيذ مالبس وظيفية تتالءـ مع إحتياجات 3129منا موسى غالب) .48
 –مجمة البحوث فى مجاالت التربية النوعية  -األطفاؿ البنيف المعاقييف حركيا"

 يوليو . – 28ع –جامعة المنيا  –كمية التربية النوعية 
 (:"األسس الفنية لتصميـ بعض المالبس المنزلية3133منى حمدى الفرماوى) .49

مجمة البحوث فى مجاالت  -لممرأة المسنة تمبى احتياجاتيا ومتطمباتيا الوظيفية"
 . :4ع –جامعة المنيا  –كمية التربية النوعية  –التربية النوعية 

(:"التمكيف االجتماعي لذوي االحتياجات :312ميدي محمد القصاص ) .:4
الحتياجات المجمة الدولية لعمـو وتأىيؿ ذوي ا –دراسة ميدانية  –الخاصة " 

 . 28ع  –المؤسسة العربية لمبحث العممى والتنمية البشرية  –الخاصة 
(: "المالبس التقميدية لممرأة لمالئمة المرأة ذات 3125نانسي محمد سامي ) .51

 جامعة بورسعيد . –كمية التربية  -مجمة كمية التربية –اإلعاقة الحركية " 
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ى االضطراب العصبى مع (:"دور الخاليا الجذعيةف3122نوراف خالد أحمد) .52
 –كمية الطب  –قسـ التشريح  –اشارة خاصة إلى الشمؿ الدماغى عند األطفاؿ" 

 جامعة عيف شمس .
أرشيؼ المدونة  –(:"مقدمة عف مكمالت المالبس" 3125ىدي خضرى عبد الرحيـ) .53

 نوفمبر  –االلكترونية 
تنفيذية لمالبس (:"القيـ األبتكارية والتقنيات ال3129ىناء عبداهلل عبد الغنى) .54

 -المرأة المنتجة مف إعادة تدوير البنطموف الجينز بأسموب التصميـ عمى المانيكاف"
 يناير . – 2ع – 9مج -مجمة التصميـ الدولية

(:"قياس فاعمية حقيبة تدريسية في التثقيؼ الممبسي 3131ىند صالح سميماف ) .55
 – 9مج –متخصصة المجمة المصرية لمدراسات ال –عمي فتيات مرحمة المراىقة" 

 يناير.  - 36ع
(:"توظيؼ خامة الجمد عمى 3126وساـ عمي كماؿ، نشوه عبد الرءوؼ توفيؽ ) .56

مجمة التصميـ الدولية  –مالبس السيرة ومكمالتيا باستخداـ مدرسة الفف التكعيبى" 
 يونيو . – 4ع – 6مج –

 (:"إثراء مالبس األطفاؿ الدنيـ بتصميمات طباعية3133وئاـ محمد حمزة) .57
مجمة البحوث  -مبتكرة بالدمج بيف جماليات تنوع الترتيب المونى لمتراكيب النسجية"

 – :4ع –جامعة المنيا  –كمية التربية النوعية  –فى مجاالت التربية النوعية 
 مارس .

(:"توظيؼ الخيوط المضيئة فى التراكيب النسجية 3132ياسميف أحمد الكحكى) .58
 –كمية التربية النوعية  –جنوب -جنوب مجمة حوار -لتدعيـ مالبس األطفاؿ"

 أبريؿ. – 22ع -جامعة أسيوط
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(:"المفاىيـ المتقدمة في عالج وتأىيؿ األطفاؿ :311يسري عاطؼ شرؼ ) .59
 –كمية الطب  –رسالة ماجستير غير منشورة  -المصابيف بالشمؿ الدماغي" 

 جامعة أسيوط.
الت (:"وعي طالبات الجامعة بأختيار مكم3121يسري معوض عيسى) .:5

مجمة بحوث التربية  –المالبس )األكسسوار( المناسبة لنوعية المالبس المختمفة"
 يناير.  – 27ع  –جامعة المنصورة  -كمية التربية النوعية  –النوعية 

(:"تأثير العمارة في العصور المختمفة عمي األزياء 3127يسرى معوض عيسى) .61
جامعة بورسعيد  –لتربية النوعية كمية ا –مجمة كمية التربية النوعية  –ومكمالتيا" 

 يونيو  . - 5ع –

 ثانيًا: المراجع االجنبية:

51-Christopher Morris (2007):“Definition and classification of 

cerebral Palsy” , Development of medicine and child neurology –

 Feb - 109:p:3-7. 

52-Janis Finley Stone(2003):"Clothing ideas for special Needs 

Children”- Low state university, textiles and clothing extension 

specialist – p:1:5. 

53-Robert Tattersall (2002):” The expert patient: a new approach to 

chronic disease management for the twenty-first century” -Clinical 

Medicine Vol 2 No 3 May/June-p:227–229. 
54-Stéphane Armand, Geraldo Decoulon ,Alice 

BonnefoyMazure(2016): Gait analysis in children with cerebral 

palsy”- December 2016EFORT Open Reviews 1(12):p:448-460 . 
55-Wei Chang , Yu Zhao (2009):”Design and study of clothing 

structure for people with limb Disabilities” – Journal of fiber 
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Bioengineering and Informatics, Beijing Institute of fashion 

technology, China. 

 ثالثًا: مواقع األنترنت :
65-

https://www.google.com/search?q=www.+Barfe+.+net+%2F+forum+%2Farchiv

e&oq=www.+Barfe+.+net+%2F+forum+%2Farchive&aqs=chrome..69i57.3342j0

j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 – 12-6-2021.  
 

  

https://www.google.com/search?q=www.+Barfe+.+net+%2F+forum+%2Farchive&oq=www.+Barfe+.+net+%2F+forum+%2Farchive&aqs=chrome..69i57.3342j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=www.+Barfe+.+net+%2F+forum+%2Farchive&oq=www.+Barfe+.+net+%2F+forum+%2Farchive&aqs=chrome..69i57.3342j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=www.+Barfe+.+net+%2F+forum+%2Farchive&oq=www.+Barfe+.+net+%2F+forum+%2Farchive&aqs=chrome..69i57.3342j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=www.+Barfe+.+net+%2F+forum+%2Farchive&oq=www.+Barfe+.+net+%2F+forum+%2Farchive&aqs=chrome..69i57.3342j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 المالحق
 (0ممحق رقم )

 أسماء األساتذة المحكميف ووظائفيـ

 الوظيفو وجية العمل اسم المحكم م

استبانة 
استطالع رأى 
األميات عن ما 
يفضمونو من 
 تصميمات

استبانة 
استطالع رأى 
األساتذة 

المتخصصين 
فى 

التصميمات 
 المقترحة

استبانة 
استطالع 

رأى األميات 
فى 

التصميمات 
 لمقترحةا

أستاذ المالبس والنسيج بكمية الزراعة  ا.د/آماؿ أحمد محمد العدوى 0
 )جامعة الزقازيؽ(

    

أستاذ المالبس والنسيج بكمية االقتصاد  ا.د/ غادة مصطفى الزاكى 6
 المنزلى )جامعة األزىر(

    

أستاذ المالبس والنسيج بكمية التربية  ا.د/منى عبد اليادى محمد  1
 امعة بنيا(النوعية )ج

    

ا.د/ وساـ مصطفى عبد  1
 الموجود

أستاذ المالبس والنسيج بكمية التربية 
 النوعية )جامعة المنيا(

    

أستاذ المالبس والنسيج المساعد بكمية  ا.ـ.د/ أميمة رءوؼ محمد  5
 التربية النوعية )جامعة المنيا(

    

عد بكمية أستاذ المالبس والنسيج المسا ا.ـ.د/ ايناس حمدى رزؽ 2
 االقتصاد المنزلى )جامعة األزىر(

    

أستاذ المالبس والنسيج المساعد بكمية  ا.ـ.د/ ايناس عادؿ الفواخرى 7
 التربية النوعية )جامعة كفرالشيخ(

    

أستاذ المالبس والنسيج المساعد بكمية  ا.ـ.د/ رجاء مصطفى 2
 التربية النوعية )جامعة أسيوط(

    

أستاذ المالبس والنسيج المساعد بكمية  عمى خمؼ ا.ـ.د/ شيماء جالؿ 1
 التربية النوعية )جامعة المنيا(

    

مدرس المالبس والنسيج بكمية التربية  د/ صفاء فتحى أنور  01
 النوعية )جامعة المنيا(

    

مدرس المالبس والنسيج بكمية  د/ ىبو عبداهلل بسيونى  00
 االقتصاد المنزلى )جامعة األزىر(
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 (6حق رقم )مم

لمعرفة مايفضمونو مف  )األسر الُمعيمة( ستبانة استطالع رأى األمياتا
المراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى فى المرحمة العمرية مف  ـتصميمات ألبنائي

 . ( سنة23-26)
 أواًل: طريقة اختيار المالبس وطرق الحصول عمييا

 اغى:كيفية الحصول عمى مالبس ابنك/ابنتك مريض الشمل الدم -0
 جاىزة - أ

 حياكة )تفصيؿ( - ب
 إذا كانت االجابو )ب( فيل السبب:

 عدـ مناسبة مقاسات المالبس الجاىزة البنؾ / ابنتؾ.  -2

 عدـ مناسبة المالبس الجاىزة لطبيعة االعاقة . -3

 صعوبة ارتداء وخمع المالبس الجاىزة. -4
 ُافضل فى مالبس ابنى/ابنتى فتحات الرقبة تكون : -6

 دائرية .أ 
 مربعة .ب 

 (8)عمى شكؿ  .ج 
 ُافضل الفتحات فى مالبس ابنى/ابنتى لسيولة االرتداء والخمع: -1

 أمامية - أ
 خمفية     - ب

 قطع المالبس األسيل تداوال أو أستعماال: -1
 جاكيت وبنطموف .أ 
 بموزة و جونمة .ب 

 الفستاف  .ج 

 السالوبيت .د 
 ادوات الغمق المفضمة فى مالبس ابنى/ابنتى مريض الشمل الدماغى: -5

 السوستة .أ 
 الشريط الالصؽ .ب 
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 األزرار .ج 

 الكبسوف .د 

 المون المفضل فى مالبس ابنى/ابنتى مريض الشمل الدماغى  -2

 
 توجد أماكن مخصصة لشراء مالبس مالئمة لممراىقين مرضى الشمل الدماغى: -7

 نعـ - أ
 ال - ب

 ىل تقومين باصالح وتعديل المالبس الجاىزةه لتالءم طبيعة إعاقو ابنك/ابنتك -2
 نعـ - أ

 ال - ب
ابنك/ابنتك مريض الشمل الدماغى عن طريق مبيعات ىل تفضمين  شراء مالبس  -1

 االنترنت؟
 نعـ - أ

 ال - ب
 أىتم بوجود جيب فى مالبس ابنى/ابنتى مريض الشمل الدماغى: -01

 نعـ  - أ
 ال - ب

 أىتم بالخامة اكثر من التصميم فى مالبس ابنى/ابنتى مريض الشمل الدماغى: -00
 نعـ - أ

 ال - ب
 تداء والخمع:تساعد األقمشة المطاطة عمى سيولة عمميتى االر  -06

 نعـ - أ
 ال - ب

 ُافضل المطاط  فى كمر البنطمون لراحة ابنى/ابنتى: -01
 نعـ  - أ

 ال  - ب
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ثانيًا: المشاكل والصعوبات التى تواجو أميات وأسر المراىقين مرضى الشمل 
 الدماغى عند اختيار وارتداء المالبس

 أقمشة المالبس الجاىزة رديئة وال تتحمل الشد: -0

 نعـ  - أ
 ال - ب

سرة مساعدة المراىق مريض الشمل الدماغى فى خمع وارتداء يصعب عمى األم أو األ -6
 المالبس:

 نعـ  - أ
 ال - ب

 يشعر ابنى/ابنتى بالضيق والمعاناة عند ارتداء المالبس لمجزء العموى: -1

 نعـ - أ
 ال - ب

 يشعر ابنى/ابنتى بالضيق والمعاناة عند ارتداء المالبس لمجزء السفمى: -1

 نعـ       - أ
 ال - ب

مراىق مريض الشمل الدماغى فى ارتداء وخمع يسيل عمى األم أو األسرة مساعدة ال -5
 المالبس التى تحتوى عمى أدوات )وسائل( غمق:

 نعـ   - أ
ال - ب
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 (1ممحق رقم )
ستبانة تحكيـ التصميمات المقترحة لممراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى فى المرحمة ا

 . األساتذة المتخصصيف قبؿ ة مف( سن26 -23العمرية مف )

موافق  العبارة م
غير  محايد موافق بشده

 موافق
غير موافق 

 بشده
 اواًل : أسس وعناصر التصميم

      يتحقؽ االتزاف فى التصميـ المقترح . 2
      يتحقؽ االيقاع فى  التصميـ المقترح . 3
      يتحقؽ التناسب فى  التصميـ المقترح . 4
      تتوافؽ عناصر التصميـ مع التصميمات )الموديالت( المقترحة . 5
      يتناسب التصميـ مع الفئة العمرية لمرضى الشمؿ الدماغى . 6

 ثانيًا: الجانب الوظيفى
      تالئـ التصميمات المقترحة حالة المراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى 2

تخفؼ التصميمات المقترحو العبء الواقع عمى األـ أو الشخص  3
 الُمعيؿ .

     

االختالفات المتباينة فى نسب  تتناسب التصميمات المقترحة مع 4
 وأبعاد الجسـ .

     

الشريط  -المطاط  -األزرار -يحقؽ توزيع أدوات الغمؽ )السوستة 5
 الالصؽ( الجانب الوظيفى مع التصميمات المقترحة .

     

      يتوفر فى التصميـ المقترح عنصر التدفئو . 6
 ثالثًا : الجانب الجمالى

      التصميمات المقترحة .تتناسب األلواف مع  2

يساعد التصميـ المقترح المجتمع عمى تقبؿ شكؿ فئة المراىقيف  3
 مرضى الشمؿ الدماغى .

     

      توافؽ الخامات المستخدمة فى التصميمات المقترحة مع الموضة . 4

يتحقؽ فى التصميمات المقترحة عنصر التنوع والتجديد عف  5
 المالبس التقميدية .

     

      تساعد أدوات الغمؽ فى تجميؿ التصميـ المقترح . 6
 رابعًا : المكمالت

      تتناسب قطع المكمالت مع التصميمات المقترحة . 2
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      تساعد قطع المكمالت فى اخفاء االعاقة . 3
      تحقؽ المكمالت المقترحة التدفئة المطموبة . 4

لمكمالت سمبيًا عمى الشكؿ تؤثر أدوات الغمؽ المستخدمة فى ا 5
 العاـ.

     

      تسيؿ أدوات الغمؽ استعماؿ المكمالت المقترحة . 6

ستبانة تحكيـ التصميمات المقترحة لممراىقيف مرضى الشمؿ الدماغى فى المرحمة ا
 .)األسر الُمعيمة(تاألميا قبؿ ة مف( سن26 -23العمرية مف )

موافق  العبارة م
 غير محايد موافق بشده

 موافق
غير موافق 

 بشده
 اواًل : أسس وعناصر التصميم

      يتحقؽ االستقرار واالنسجاـ  فى التصميـ المقترح . 2
يوجد نوع مف الحركة والحيويو داخؿ التصميـ المقترح تكسر  3

 الممؿ.
     

      يوجد ارتباط بيف اجزاء و وحدات التصميـ المقترح . 4
      تصميـ المقترح ببعضيا بشكؿ مناسب ترتبط اجزاء و وحدات ال 5
      يتناسب التصميـ المقترح مع سف )عمر( مريض الشمؿ الدماغى. 6

 : الجانب الوظيفىثانياً 

يتناسب التصميـ المقترح مع الحالو المرضيو لمريض الشمؿ  2
 الدماغى.

     

      . ُيسيؿ التصميـ المقترح االستخداـ عند عمميتى االرتداء والخمع 3

يناسب التصميـ المقترح االجساـ المختمفو لمرضى الشمؿ  4
 الدماغى.

     

      تساعد ادوات الغمؽ فى االستخداـ لمتصميـ المقترح. 5
      يتوفر عنصر التدفئو فى التصميـ المقترح . 6

 ثالثًا : الجانب الجمالى
      تتناسب االلواف مع التصميـ المقترح . 2

د التصميـ المقترح المجتمع عمى تقبؿ شكؿ فئو المراىقيف يساع 3
 مرضى الشمؿ الدماغى .

     

      تتناسب خامات االقمشو الشتويو المستخدمو مع الموضو . 4
      يتميز التصميـ المقترح بالتنوع والتجديد عف المالبس التقميديو . 5
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      تساعد ادوات الغمؽ فى تجميؿ التصميـ المقترح . 6
 رابعًا : المكمالت

      تتناسب قطع المكمالت المقترحو مع  التصميـ المقترح . 2
      تساعد قطع المكمالت المقترحو فى اخفاء االعاقو . 3
تحقؽ المكمالت المقترحو التدفئو المطموبو لمريض الشمؿ  4

 الدماغى.
     

      حو .تشوه ادوات الغمؽ المستخدمو شكؿ المكمالت المقتر  5
      تسيؿ ادوات الغمؽ المستخدمو فى المكمالت المقترحو استعماليا  6

 


