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األسس الفنية لتصميم بعض المالبس المنزلية لممرأة المسنة تمبى 
 إحتياجاتها ومتطمباتها الوظيفية 

 الممخص
مجموعة من التصميمات لممالبس المنزلية الخاصة بالمرأة  إستحداث إلى يهدف البحث

احل حيث تعد مرحمة كبار السن من أىم المر ، الوظيفية و تحقق الناحية الجمالية المسنة 
توفير مالبس منزلية مريحة تساعد ، ويعد عاية مميزة ر التى تحتاج إلى عناية خاصة و 

ة عممية اإلرتداء والخمع من األمور اليامليا عمى تحرك المرأة المسنة بسيولة وتسيل 
( 33من ) عينة البحث، وتكونت النفسية والصحية التى تنعكس إيجابيًا عمى حالتيا

عمى  أدوات البحث شتممتا  و  ،من محافظة المنوفيةسنو فأكثر (  63)إمرأة مسنة 
السيدات المسنات محل الدراسة حول المشكالت قياس آراء للتقييم التصميمات و  استبيان
ستبيان آخر لتقييم التصميمات المقترحة ، لتى تواجييم فى المالبس المنزليةا الممبسية وا 

واتبع ، ( محكم23وعددىم )من قبل السادة أعضاء ىيئة التدريس والمتخصصين 
مجموعة من التصميمات  من خالل عمل طبيقالتمع  التحميمى المنيج الوصفى البحث

وقد ، تصميات ( لممالبس المنزلية لممرأة المسنة تمبى إحتياجاتيا الوظيفية13وعددىا )
محققة لفروضو كاآلتى: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  نتائج البحثجاءت 

حيث لمتصميمات المقترحة من المسنات متوسطات تقييم المحكمين والسيدات 
وتحقق التصميمات ، المالئمو الوظيفيةفر اتو و ، أسس وعناصر التصميمجماليات و فر اتو 

بأىمية إعداد مزيد من  وقد أوصت الباحثتانإثراء لممالبس المنزلية لممرأة المسنة ، 
عداد النماذج الخاصة بمالبس المرأة المسنة الدراسات الخاصة  وتطبيقيا فى بتصميم وا 

 لما ليا من تأثير إيجابى التى توفر ليا إحتياجاتيا المختمفة جميع الدول العربية و 
 .عمييا

 
 الكممات المفتاحية 

 المرأة المسنة. – لمالبس المنزليةا– التصميم
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Technical Foundations for Designing some of Home Clothes 

for Elderly Women that Meet their Needs and Functional 

Requirements 

Abstract: 

The research aims to develop a set of designs for home clothes for 

elderly women that achieve the aesthetic and functional aspects, 

Where the elderly stage is one of the most important stages that 

needs special attention and special care, and providing 

comfortable home clothes that help the elderly woman move 

easily and facilitate the process of putting on and taking off for her 

is one of the important matters that reflects,positively on her 

psychological and health condition, and the research sample 

consisted of (30) An elderly woman (60 years and over) from 

Menoufia Governorate, and the research tools included a 

questionnaire to evaluate designs and to measure the opinions of 

the elderly women under study about the clothing problems they 

face in home clothes, and another questionnaire to evaluate the 

designs proposed by the faculty members and specialists, whose 

number is (20) arbitrator,the research followed the descriptive 

analytical approach with the application through the work of a 

group of designs (10 designs) for the home clothes of the elderly 

woman that meet her functional needs, and the results of the 

research came to fulfill its hypotheses as follows: And the design 

elements,and the availability of functional suitability, and the 

designs achieve enrichment for the home clothes of the elderly 

woman. 
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 مقدمة البحث 
كبار السن بصفة خاصة حيث مًا فى حياة األفراد بصفة عامة و تمعب المالبس دورًا ىا

ينعكس عمى شخصيتيم وعالقتيم باآلخرين وحالتيم النفسية  كبيرًا تؤثر عمييم تأثيرًا 
فمممالبس أىمية كبيرة فى سد الحاجات األساسية لإلنسان ، (2)والصحية أيضًا 

كما شغمت عالقة المالبس  وأصبحت تنال مكانة رئيسية فى مجال العموم اإلجتماعية ،
اإلجتماعى وأصبحت ىناك إىتمام الباحثين فى مجال عمم النفس  اإلجتماعيةيبالنواح

، وتعتبر المالبس وسيمة ىامة لكل (7)العديد من الدراسات التى تربط بين ىذين المجالين
حياتة العامة لذا البد وأن تكون مقبولة من اآلخرين وتحقق  اإلنسان فىبو  مايقوم

عل بجماليا ورونقيا ومالئمتيا لمجسم تجفيى لمرتدييا الراحة الفسيولوجية والنفسية ، 
اإلنسان يسمك سموكًا حسنًا ، كما أنيا تساعد عمى التعامل مع المجتمع وليا تأثيرىا 
المباشر فيى تعطى الثقة بالنفس والسعادة والحرية لذا فيى حمقة إتصال بين اإلنسان 

 . (19)ومجتمعة
كتبت ليم الحياة ، وتعد مرحمة كبار السن مرحمة غاية األىمية فى حياة الكثير ممن 

ية نشأتة يحتاج فالطفل فى بدا، فى بعض مظاىرىا مرحمة الطفولة  رحمة تشبووىى م
العناية معو مستمرة حتى يدخل مرحمة  هىذورعاية متميزة وتبقى إلى عناية خاصة 

من مشكالت خاصة ، فرض الزيادة  هىذ ، وتزايد أعداد المسنين وماصاحب(3)الشباب
المسنين أحوال عمى الميتمين من العمماء والباحثين إجراء دراسات وبحوث تتناول 

وتحث عمى اإلىتمام بشؤونيم فى ضوء فيم طبيعة المرحمة التى يعيشونيا وتحميل 
 . (5)يواجيونيا ومن ىنا نشأ مايسمى بعمم الشيخوخة المشاكل التى

مسنين فى الفترة األخيرة نتيجة لظاىرة التزايد فى تعداد وقد وجيت الدولة إىتماميا بال
ة إيجاد المساعدة ليؤالء حيث كان من الضرورى توجيو الجيود لمحاول المسنين،
مشكمة خطيرة إذا لم تواكب ىذه الزيادة خطط تستيدف لحدوث  تجنباً ، المسنين

تكفل ليم حياة كريمة ستفادة من جيود وخبرات المسنين وتوفير أوجو الرعاية التي اإل
رتفاع نسبة المتزايد في إ جاهإلى اإلتوتشير كثير من الدراسات الحديثة  ،(6)مستقرة

أن ىذه الفئة ىي حصائية اإلالمسنين في المجتمعات المعاصرة حيث تؤكد الدراسات 
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وقد يرجع ذلك ، لسكان المجتمعاألخرى عمار في التزايد عن بواقي فئات األسرع األ
ادة الوعي والرعاية الصحية رتفاع سن الزواج بين الشباب ، وزيواليد وا  بة الملتراجع نس

عمار أطول من السنوات السن ، مما يزيد إحتمال بقائيم عمي قيد الحياة أللكبار 
 .(26)السابقة

العموم مثل )عمم األرجونوميكس ، العموم  لتفعيل دور الكثير من محاوالتوقد بدأت 
اليندسية ( وتوجيييا لتقديم المساعدات المختمفة ومازالت تسعى إلى الطبية ، العموم 

المركزى لمتعبئة العامة لجياز محاولة زيادة الوعى ليؤالء المسنين ، وأضاف تقرير ا
%  9.6عاما فأكثر بمغت  63بالمسنين  حصائية المتعمقةحصاء أن المؤشرات اإلألوا

 3)يين مسن منيم مال 6دالمسنيننسبة المسنين من إجمالى السكان فحين بمغ عد
 .(27)م2315عام ( يين إناث مال 3( ، و)يين ذكورمال

 ولذلك تمثل السيدات المسنات فئة من فئات المجتمع ومرحمة من مراحل العمر التى
مسنات ومحاولة دراسة المشكالت المختمفة لمسيدات الذا يجب يجب العناية بيا، ل

ومن أىم  جتماعي لينواإل تحقيق التوافق النفسى التغمب عمييا وحميا مما يساىم فى
تمك المشكالت ىى توفر المالبس التى تتناسب مع المرأة المسنة وتمبى إحتياجاتيا 

نخفاض مة عدة تغيرات منيا ضعف الحركةمرحتمك ال يصاحب، حيث المختمفة ، وا 
زديانشطة المختمفة معدل ممارسة الرياضة واأل ل  مما فى المنز د معدل الجموس ، وا 

 .(15)طرافضعف العضالت والوزن الزائد وتصمب األ لىأدى إ
فبالرغم مما سبق فإن اإلىتمام بالمتطمبات الممبسية لكبار السن وخاصة النساء 

لم تظير بوضوح إلى في العقود الثالثة األخيرة من القرن   women Elderالمسنات 
 Wells clothing for Elderly . (Jennifer Grant : 2003)العشرين في الخارج 

 (23)بسإرتداء المال فىىو خط إنتاج لمالبس المسنات الذين يعانون من صعوبات و  
 clothes " مسنين مثلبس الالاإلىتمام بم من بيوت األزياء فىوتتبعو العديد 

Elderly Silver's "   داء وسيولة العناية لتمبية رتبسيولة اإلوىو خط خاص ييتم
 Silvert's)رتداءاإلعند  آالميمت المسنين الممبسية وتخفيف تياجاحجميع إ

stores:2000)(25) 
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 تغيرات فى الييكل العظمى لدى وتصاحب تمك المرحمة العمرية تغيرات عديدة منيا:
نحناء الظير وقصر القامة وضعف األطراف، بجانب تغير نسب الجسم المسنات مثل إ
 .(21)حجماً  أكبر البطن والخصر واألردافحافة وتصبح الوجو أكثر نحيث يصبح 

وىذة التغيرات فى نسب الجسم يجب أن يصاحبيا تغير فى حجم وشكل المالبس بصفة 
بصفة خاصة نظرًا لتواجدىم فى المنزل لفترات طويمة ، فيجب  يةمالبس المنزلالعامة و 

أن تتميز بتصميمات يراعى فييا سيولة وحرية الحركة والراحة وسيولة عممية اإلرتداء 
كإستخدام األقمشة القطنية الخفيفة سيمة التنظيف والخمع وغيرىا من المواصفات اليامة 

ئة التى تنعكس عمى الحالة النفسية لممرأة والعناية مع إستخدام األلوان الفاتحة والياد
 .(1)المسنة 

مما دعا الباحثتين إلى محاولة إيجاد حمول من خالل إستحداث مجموعة من 
العمرية  ئم مع تمك المرحمةالتصميمات  لممالبس المنزلية لممسنات بمواصفات تتال

 لىإلضافة إباالوظيفى المطموب،  ، حيث توفر الراحة مع األداءماتيحتياجوتمبي إ
، ويمكن تطبيق تمك اقة والمظير الجمالىنسيولة اإلرتداء والخمع، مع الحفاظ عمى األ

الدراسة فى معظم الدول العربية مثل دولة الكويت لما فييا من تقارب كبير مع المجتمع 
ولكن كان من الصعب تطبيقو في المصرى وخاصة فى تمك الفئة العمرية محل الدراسة 

 .نظرا لمظروف االستثنائيو الحاليو والخاصة بفيروس كرونو المستجد الوقت الحاضر 
 مشكمة البحث:

 يمكن تحديد مشكمة البحث فى التساؤالت اآلتية :
 يوتمبلمرأة المسنة اتصميمات لممالبس المنزلية تناسب  إستحداثما إمكانية  .1

 ؟إحتياجاتيا الوظيفية 
 ؟المرأة المسنة فى المالبس المنزلية  تواجوى ما المشكالت الممبسيةالت .2
 لممرأة المسنة ؟ منزلية ما العوامل التى يجب مراعتيا عند تصميم وتنفيذ مالبس .3
ماإمكانية تحقيق التصميمات المقترحة لممالبس المنزلية لممرأة المسنة لمناحية  .4

 الجمالية والوظيفية ؟ 
 ؟ ما آراء المحكمين المتخصصين في التصميمات المقترحة .5
 ؟ آراء السيدات المسنات محل الدراسة في التصميمات المقترحة ما .6
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 هدف البحث :
أىداف البحث في النقاط اآلتيو :  تتمخص   

المرأة المسنة فى المالبس المنزلية ومحاولة  واجوتى الت تحديد المشكالت الممبسية .1
 .التغمب عمييا

 إحتياجاتيا الوظيفية. تمبيإستحداث تصميمات لممالبس المنزلية لممرأة المسنة  .2
توفير مالبس منزلية مناسب لممرأة المسنة تالئم تمك المرحمة وتساعد فى تجنب  .3

 الصعوبات التى تواجييا أثناء عمميو اإلرتداء والخمع.
 .وتحقق الناحية الجمالية كثر مالئمةإستحداث تصميمات لمالبس المرأة المسنة أ .4
 ات المقترحة.قياس آراء المحكمين المتخصصين في التصميم .5
 قياس آراء السيدات المسنات محل الدراسة في التصميمات المقترحة. .6

 أهميه البحث :
 يمكن تمخيص أىميو البحث في النقاط اآلتيو :  .1
والتى تختمف محل الدراسة  المسنةلممرأة لممالبس المنزلية مناسبة تصميمات توفير . 2

 . عن مثيمتيا الموجودة فى األسواق
تحقق منزلية من خالل توفير مالبس لممرأة المسنة المساىمة في رفع الحالة النفسية . 3

 الناحية الوظيفية وتتالئم مع حالتيا الصحية. 
لرفع كفاءة  يالمنزلوتطبيقة في كميات االقتصاد  اإلستفادة من البحث الحالى. 4

 سوق العمل. وتدريبيم عمى عمل تصميمات لفئات عمرية مختمفة لمواكبة  الطالب
بتصميمات الخاصة بالمسنات إمداد المتخصصين فى صناعة المالبس الجاىزة .5

 وظيفية وفقًا ألسس عممية.
 فروض البحث :

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقييم المحكمين لمتصميمات من  .1
 . وأسس وعناصر التصميمحيث توفر جماليات 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقييم المحكمين لمتصميمات من  .2
 . لمتصميمحيث توفر المالءمة الوظيفية 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقييم المحكمين لمتصميمات من  .3
 حيث تحقق التصميمات إثراء لممالبس المنزلية لممرأة المسنة.

ة بين متوسطات تقييم السيدات المسنات توجد فروق ذات داللة إحصائي .4
 لمتصميمات المقترحة .

 إجراءات البحث : 
 منهج البحث : 

من  التحميمى: الوصفى المنهج، التحميمى مع التطبيق الوصفىيتبع ىذا البحث المنيج 
السيدات المسنات )عينة البحث( لتحديد المشكالت  خالل إستطالع آراء مجموعو من

وكذلك وتقييم التصميمات ،  عممية اإلرتداء والخمع لمالبسيم المنزليوالتى تواجييم فى 
 والوظيفى السادة المحكميين لتقييم التصميمات المقترحة ومدى تحقق الجانب الجمالى

من خالل عمل بعض التصميمات المقترحة  والمنهج التطبيقي:،  فى تمك المالبس
 .يم الوظيفية لممالبس المنزلية لممرأة المسنة تمبي إحتياجات

 عينه البحث : 
( من إمرأة مسنة 33وعددىم ) السيدات المسناتتتكون عينة البحث من مجموعة من 

، سنة فأكثر (  63وتتراوح أعمارىم من ) تم إختيارىم بشكل عشوائي محافظة المنوفية
 المشكالت الممبسية التعرف عمى وكذلكوذلك لمتعرف عمى تقبميم لمتصميمات المقترحة 

التى تواجييم فى المالبس المنزلية المتوفرة فى األسواق لتحديد المواصفات الجمالية 
 .تمك المالبس والوظيفية الواجب توافرىا فى

  : أدوات البحث 

بإستخدام برنامج ة فى عمل التصميمات المقترح تم إستخدام الحاسب اآللى -
Marvelous Designer 3 .تصميم األزياء ثالثى األبعاد 

(، لتحديد المواصفات إمرأة مسنة 33)آراء عينة البحثستطالع إل عداد إستبيانإتم  -
 تمك المرحمة و تقييم التصميمات المقترحة. يم المنزلية فىالالزم توافرىا فى مالبس
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ء السادة المحكمين أعضالتقييم التصميمات المقترحة  من قبل  تم إعداد إستبيان -
 23عددىم )صناعة المالبس المنزلية لمسيدات و  المتخصصين فىو  ىيئو التدريس

 محكم(.
 :يانستبصدق اإل

، وقامت وما وضعت لقياسيان ستبتقيس عبارات اإل أنيان ستبيقصد بصدق اإل
من السادة  ةعن طريق عرضيا عمى مجموع يانستببالتأكد من صدق اإلتان الباحث

بجامعتى المنوفية  أعضاء ىيئة التدريس بقسم المالبس والنسيج بكمية االقتصاد المنزلى
فى محتواىا  ، وذلك إلبداء الرأىوكمية التربية النوعية بجامعتى طنطا والمنوفية وحموان

وضوح الصياغة والعبارات بيا، وتناسب البنود فى كل محور، وقد أسفرت النتائج و دقة و 
، يانمما يدل عمى صدق وصالحية االستب ةاإلتفاق بين المحكمين مرتفع ةن نسبعمى أ

لبعض  ةمالحظات فيما يخص الصياغة المغويوقد أبدى بعض المحكمين بعض ال
فى يان ستبصبح اإليالتعديل وفقًا آلراء المحكمين ل العبارات وحذف بعضًا منيا، وتم

 .لمتطبيق صورتو النيائية جاىز

 حدود البحث : 
 م.2321-2323العام الجامعى الحد الزماني:
 .القاىرة  - محافظة المنوفية الحد المكاني:
إمرأة 33)وعددىم المسنات تقتصرعينة البحث عمى مجموعة من السيدات  الحد البشرى :

 .سنة( فأكثر 63وتتراوح أعمارىم من ) مسنة (
المسنة من التصميمات التى تناسب المرأة  ةمجموع ستحداثإالحد الموضوعى: 

 .وتمبى اإلحتياجات الوظيفية ليا  تالئم تمك المرحمة جماليةبمواصفات فنية و 
 مصطمحات البحث:

  :العمل الذى يحقق غرضو وىو عممية إختيار لمجموعة من العناصر ىو التصميم
عممية التخطيط لشكل ما والمفردات بيدف اإلستخدام كوسيمة لإلتصال المرئي فيو 
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نشائو بطريقة مرضية من الناحية الجمالية والوظيفية مما ينعكس عمى الحالة  وا 
 . (24)النفسية لمفرد بشكل إيجابي ويعتبر إشباع وتمبية إلحتياجاتة المختمفة 

 الممبسي من خطوط خارجية تشكل الموديل  ىو ذلك العمل الفنى:التصميم الوظيفى
كالقصات ومن األلوان المتوافقة التى قد تعبر عن  ومن مساحات متناسقة

الشخصية أو عن الموسم أو حتى عن طبيعة العمل ومن خامة توضح تناسبيا مع 
الميمة أو المناسبة أو ظروف العمل ، مما يعنى أن الوظيفة فى التصميم تعنى 

 .(17)اإلستخدام و الرضا النفسي والنفعى المالئمة ويكون أساسيا الراحة فى
 : ىي مجموعة من المتطمبات الواجب توافرىا في منتج أو خدمة، المواصفات الفنية

تصميم المالبس والمقصود بيا فى البحث الحالى المتطمبات التى يجب توافرىا في 
 .(18)تحقق الناحية الجمالية والوظيفيةالمنزلية لممرأة المسنة 

  :بالبساطة واإلتساع حتى يشعر ىى تمك المالبس التى تتسم المالبس المنزلية
مرتدييا بالراحة وسيولة الحركة، وىى من أىم أنواع المالبس التى يرتدييا جميع 
أفراد األسرة داخل المنزل بإختالف أنواعيا وتصميماتيا وألوانيا والخامات 

 .(13)المستخدمو فييا

  طبيعية مثل ىى تمك المرأة التى ظيرت عمييا مظاىر تقدم العمر ال:  المسنةالمرأة
نقص النشاط وضعف العضالت مع إنخفاض القدرة عمى تحمل الحرارة والبرودة ، 
نحناء الكتفين  وتتسم تمك المرحمة ببعض التغيرات الجسمانية ومنيا تقوس الظير وا 

، بجانب تغير نسب الجسم ؛ حيث يصبح الوجو أكثر نحافة بينما القامةوقصر 
 .(22)كم الدىون حول الخصر والبطن واألردافالًء ، وتترامتيصبح الذراعين أكثرا  

 الدراسات السابقة 
 (12)( 2223)دراسة فاطمة محمد حسن إبراهيم  -1
 سة إلى التعرف عمى معايير المالئمة الوظيفية لمالبس المرأة المسنة ىدفت الدرا 
 ، قوة التحمل، سيولة من حيث : الراحة الممبسية، األمان وغير معاقة (سنة فأكثر 63)
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 13العناية بالمالبس ، وتوصمت الدراسة إلى عمل مجموعة من التصميمات وعددىا )
ير المالئمة الوظيفية تتوافر فييا معاي( لممالبس الخارجية لممرأة المسنة تصميمات 

 رسم النموذج الخاص لكل تصميم بجانبة .بإلضافة إلى 
 (14)( 2223سة فاطمة محمد عمي سالم )درا - 2

 لتيابات المفاصل ض إمصابات بمر المسنات ملبس راسة إلى تصميم وتنفيذ مالىدفت الد
"Arthritis " تسيل ليم عممية اإلرتداء والخمع وتساعدىم عمى أن يرتدوالمالبس

ة من التصميمات لمالبس المسنات عمل مجموع بأنفسيم، وتوصمت الدراسة إلى
المصابات بإلتياب المفاصل وتنفيذ أفضميا بعد المعالجة اإلحصائية ووفقًا آلراء 

أن أيضًا وأثبتت النتائج المحكمين توفر ليم الراحة وسيولة عممية اإلرتداء والخمع 
لتحريك  مناسباً  الساقطة في البموزة يوفران فراغاً واألكمام  ن في الجاميتاألكمام الرجال

 .  بسيولة الذراعين
 (5)(2224) دراسة حسام الدين محمد -3

قة بين البيئة النسيجية ومستوي الشعور دراسة إلى التعرف عمي طبيعة العالىدفت ال
من خالل عمل  المقيمين بدور المسنين بصفة خاصة،لممسنين  بالوحدة النفسية

خامات وألوان متنوعة وتوظيف زخارف مجموعة من التصميمات وتنفيذىا بإستخدام 
مختمفة  لقياس تأثرىا عمى المسنين ) عينة البحث( ، وتوصمت الدراسة إلى أن ىناك 

سموب التنفيذي والتصميم البيئة النسجية الواقعية ككل واألفي  ة إحصائيةفروق ذات دالل
 ناث.والخامة والمون بين الذكور واإل الزخرفي والعمر والوحدة النفسية

 (9)(2225)قنونة دراسة سمر أحمد  -4
قمشة المصنوعة من ألياف الميكروفيبر الدراسة إلى تحديد أنسب أنواع األىدفت 

وتحديد الخواص التي يجب توافرىا بس المنزلية لممسنات، عمل المال والمستخدمة في
التي المختمفة لممالبس المنزلية تصميمات والتعرف عمى ال، في المالبس المنزلية ليم

تالئم المسنات وتحقق الراحة، وتوصمت الدراسة إلى إمكانية تصميم مالبس من خامات 
عداد بعض التصميمات المقترحة تتوافر بيا الخواص الوظيفية لممسنات،  مستحدثة وا 

قمشة لممالبس المنزلية والتى تتناسب مع إحتياجات المرأة المسنة وتنفيذىا من أ
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ماء متصاص الفي إمحل الدراسة األقمشة نوع من  أفضلوالحاصل عمى الميكروفيبر 
 الكرمشة وكذلك النعومة. تساخ ومقاومةزالة اإلوخاصية إ

 (8)(2212)دراسة سحر عوض  -5
أثناء  ت الممبسية التي تواجيو المرأة المسنةت الدراسة إلى التعرف عمي المشكالىدف
 توفير مالبس تتوائموشراء مالبسيم ومحاولة إيجاد حمول ليا من خالل  تيارخإ

وذلك من خالل عمل تعديل لبعض األنماط ية والنفسية لممسنات، حتياجات البدنواإل
أن التصميم المفضل لممسنات محل الدراسة وتوصمت الدراسة إلى  ،الممبسية لممسنات

الصيفية ىي العباءة الصيفية والتي تسيل الحركة لين وفي  بس الخارجيةفي المال
 غطية الرأس القطنية.المنزل الجمباب المنزلي وأوفي  (تونيك)الشتاء ىي البدلة الشتوية 

 (11)(2212دراسة شيرين صالح الدين سالم ) -6
تحديد المتطمبات الوظيفية والتصميمية فى مالبس السيدات من ىدفت الدراسة إلى 

خالل دراسة أوجو القصور بمالبسيم ومحاولة تالفييا ومعالجتيا والوصول إلى أفضل 
وتعدد اإلستخدام الوظيفي لمقطعة الممبسية الواحدة مما  لتمك المالبسالخامات واألقمشة 

، وتوصمت الدراسة الراحة وحرية الحركةفي مع توفير يؤدى إلى رفع كفاءة أداءىا الوظي
إلى إيجاد حمول تصميمية مبتكرة لرفع األداء والمعدل الوظيفي لمالبس السيدات إلى 
ستخدام التصميم الواحد بعدة أشكال مختمفة  جانب اإلرتقاء بالناحية الجمالية والفنية وا 

 بأقل تكمفة ممكنة.
 (13)(2211سناء معروف بخارى ) -7

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى المشكالت والصعوبات التى تواجو كبيرات السن 
التصميم  -السعوديات عند إختيارىن وشرائين لمالبسين ومكمالتيا من حيث )األلوان

يجاد العالقات اإلحصائية بين  - الخامة ( وتحديد التغيرات الجسمية لكبيرات السن وا 
الممبسية، وتوصمت الدراسة إلى ان المستوى  البيانات الشخصية وبين اإلحتياجات

الممبسية يميو المينة ثم  التعميمي كان أكثر العوامل المؤثرة عمى تحديد اإلحتياجات
التى تيم عينة البحث ىو التصميم يميو األلوان  الممبسية العمر، وكان أكثر اإلحتياجات

 يميو النسيج ثم اإلكسسوار المناسب. 
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 (23)(2217عبان )دراسة وليد مصطفى ش -8
بإحتياجات كبار السن من مرضى  تفى ىدفت الدراسة إلى عمل تصميمات ممبسية

)خشونة المفاصل والروماتيد( تحقق الناحية الوظيفية والجمالية وتوصمت الدراسة إلى 
موديل( يصمح لفئة البحث مع توضيح نوع المعالجات المستخدمة بناءًا عمى  23إبتكار)
وتم ، ارة لفئة البحث حكيم لمسادة الخبراء والمتخصصين وكذلك إستمإستمارة ت إستخدام

قطع وتحكيميا من السادة المحكمين  6تفاق ومن خالليا تم تنفيذ حساب نسبة اإل
المتخصصين فى مجال المالبس والنسيج لمتأكد من تحقيق الجوانب الوظيفية والجمالية 

 فى المالبس المقترحة لكبار السن من السيدات.
 (16)(2214دراسة معروف أحمد معروف ) -9

ىدفت الدراسة إلى التغمب عمى بعض المشكالت الصحية لكبار السن من خالل دراسة 
عن طريق إستطالع اآلراء  لتمك الفئةإستخدام المالبس الذكية وقياس فاعميتيا وأىميتيا 

ومقارنتيا بآراء مجموعة من المتخصصين فى مجال مالبس المسنين واألكاديمين، 
المالبس الذكية وأىميتيا لدراسة إلى عدم إلمام الكثير من المتخصصين بوتوصمت ا

 مسنين ، ووجود قصور كبير فى توظيف المالبس الذكية لفئة كبار السن.لم
 (4)(2222الدين محمد ، سميحه عمي باشا، وآخرون)بثينة حسام دراسة  -12

ىدفت الدراسة إلي قياس فاعمية الفصول اإلفتراضية في إكتساب طالبات اإلقتصاد 
المنزلي ميارات إعداد نماذج المالبس الخارجية لممسنات وتكونت عينة البحث من 

الواجب  طالبة ( من طالبات الفرقة الرابعة والتعرف عمى المواصفات واألسس 25)
ت الدراسة إلى إكتساب الطالبات مراعتيا عند تصميم مالبس المرأة المسنة، وتوصم

 .ميارات إعداد نماذج مالبس خارجية لممسنات ""عينة البحث
 التعميق عمى الدراسات السابقة

نتاج ات السابقة موضوعات تتعمق بضرورة اإلىتمام بتناولت الدراس مالبس تصميم وا 
المنزلية مع مراعاة التغيرات الجسمية والنفسية والصحية المسنات سواء الخارجية أو 
وبعض الدراسات تطرقت إلى التعرف عمى المشكالت المصاحبة لتمك المرحمة 

رتدائي نإختيارىوالصعوبات التى تواجو المسنات عند  ومكمالتيا من  نلمالبسي نوا 
العناصر الواجب توافرىا عند تصميم مالبس لممرأة و  حيث األلوان والتصميم والخامة ،
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مجموعة من وىو مايتفق مع الدراسة الحالية وتم اإلستفادة منيا فى إعداد  المسنة
التصميمات لممالبس المنزلية تناسب المرأة المسنة وتحقق ليا الراحة وحرية الحركة 

 وسيولة اإلرتداء والخمع إلى جانب الجانب الجمالى .
 التطبيقيةالدراسة 

 إجراءات البحث والتطبيقات العممية:
قامت الباحثتان باإلستقصاء عن بعض المشكالت التي تواجو المسنات من خالل  -

عينة البحث داخل محافظة المنوفية والخاصة بالمالبس المنزلية وتحقيقيا لمراحة 
 والناحية الجمالية.

اء ثالثى األبعاد) تصميمات بإستخدام برنامج تصميم األزي (13تم عمل) -
marvelous designe) 

 تم عمل اإلستطالع والنتائج الخاصة بالتصميمات من قبل المتخصصين والمسنات. -
 بعض عن ة اإلستطالعية من خالل اإلستقصاءوقد توصمت الباحثتين من الدراس -

 مايمي:إلى المشكالت التي تواجه المسنات في إرتداء المالبس المنزلية وخمعها 
المنزليو وخاصة  لمالبسينأنيم يواجيون صعوبة فى أسموب وأماكن الغمق والفتح  -

 أنيم يرتدونيا فترة زمنية طويمة من اليوم . 
الثقيمة فينتج عنيا أوزان األقمشة والناتجة من ثقل المالبس عمى جسم المرأة المسنة  -

 عدم الشعور بالراحة.
 بشكل يسمح بحرية وسيولة الحركة. بعض المالبس المنزلية مصممة غير واسعة -
 عدم توافر الفتحات الواسعة بالدرجة المناسبة والتى تسيل إرتدائيا وخمعيا . -
بعض المالبس المنزلية تسبب حساسية لمجمد والشعور بالضيق والناتج عن إستخدام  -

 األلياف الصناعية .
تى تنعكس عمى الحالة النفسية عدم مراعاة األلوان المناسبة لتمك المرحمة واليادئة والت -

 لدييم.
 التتناسب مع المرأة المسنة. إستخدام الزخارف أو الطباعة والنقوش الكبيرة والتى -
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مجموعة من التصميمات لممالبس المنزلية تتجنب تمك المشكالت وتمبى  إستحداثتم  -
وتحديد المواصفات الواجب توافرها فى المالبس اإلحتياجات الوظيفية لممرأة المسنة 

 وهى : لهنالمنزلية 
 تصميم المالبس بحيث التقيدوالتعوق الحركة. -1
 توافر الفتحات الواسعة لسيولة عممية اإلرتداء والخمع. -2
إستخدام وسائل فتح وغمق وقصات موظفة لسيولة اإلرتداء والخمع مثل إسكوتش  -3

 الصق وكباسين.
فيذ المالبس المنزلية لممرأة المسنة يجب إستخدام األقمشة خفيفة الوزن فيى عند تن -4

 من أىم عوامل الراحة ومقاومة لإلستيالكواإلستعمال لفترة طويمة .
كسسواراتيا. -5  يجب أن تكون المالبس المنزلية بسيطة فى خطوطيا وألوانيا وا 

 وفيما يمى عرض لمتصميمات المقترحة  مع توصيف كل موديل:
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 التصميم األول 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انخصمَم األول حوضح(1) يصور  

( حوصَف انخصمَم األول1) جذول  

 حوصَف انخصمَم

ٔغطاء نهرأش يٍ َفص  لطؼح ٔاحذجانرصًيى ػثارج ػٍ 

 :انخايح ٔانهٌٕ

ٔاضؼح يفرٕحح يٍ األياو يسٔدج  تًرد حرٗ َٓايح  ػثاءج :

 .هطٕٓنح انفرح ٔانغهك ػُذ اإلرذذاء ٔانخهغ األرداف

كػكح إلػطاء  أضفهٓا يٕجذ (7لصح ػهٗ غكم حرف )

هٌٕ ُطمح انصذر ٔانثطٍ ٔيحهٗ ترطريس تانراحح فٗ ي

 األضٕد.

( جية فٗ يُطمح األجُاب يًيٍ ٔيطار األياو 2يٕجذ ػذد )

 يحهٗ تُفص انرطريس انًٕجٕد ػهٗ لصح انصذر.

 %( 56%، تٕنٗ اضرر 56يخهٕغ ) لطٍ انخايح انًطرخذيح:

 .تيج غايك انهٌٕ:
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 التصميم الثانى

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( حوضح انخصمَم انثاوي2)صوري 

 انثاوٌ( حوصَف انخصمَم 2جذول)
 

 حوصَف انخصمَم

يٍ َفص  )ذرتٌٕ( ٔغطاء نهرأشلطؼريٍ  انرصًيى ػثارج ػٍ

 انخايح ٔانهٌٕ:

يرذفؼح ، ٔفرحح صغيرج فٗ حرٗ انركثح تكٕنح  غٕنّيصم  :ذَٕيك

انصذر نرطٓيم ػًهيح اإلرذذاء ٔانخهغ، ٔجية صغير ػهٗ انجاَة 

األيطر أيا انجاَة األيًٍ تّ لصح تًرد ذصم إنٗ َٓايح انرَٕيك 

تهٌٕ يخانف يطاتك نمصح انكى ٔانكٕل ٔانجية، ٔانظٓر تّ لصح 

 يطرميًح أضفهٓا كطراخ ألػطاء انراحح نهظٓر ٔانصذر .

تأضريك يٍ انٕضػ ٔاضغ ألػطاء انراحح انًطهٕتح انثُطهٌٕ: 

 ٔضٕٓنح انحركح، َٔفص انهٌٕ ٔانحايح نهصذر ٔاألكًاو.

 %( 56%، تٕنٗ اضرر 56يخهٕغ ) لطٍ انخايح انًطرخذيح:

 .فاذحتيج ْافاٌ ،  انهٌٕ:
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 التصميم الثالث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انثانثانخصمَم حوضح ( 3)صوري   

انثانث( حوصَف انخصمَم 3) جذول   

 حوصَف انخصمَم

يٍ َفص  )ذرتٌٕ(لطؼح ٔاحذج ٔغطاء نهرأشانرصًيى ػثارج ػٍ 

 انخايح ٔانهٌٕ:

ػثاءج: ٔاضؼح يفرٕحح يٍ األياو يسٔدج  تًرديٍ  حرٗ َٓايح انؼثاءج 

يثثريٍ ػهٗ لصح نطٕٓنح انفرح ٔانغهك ػُذ اإلرذذاء ٔانخهغ  تكثاضيٍ

.يطثٕع ػهيٓايمهًح تانؼرض ٔانظٓر ضادج   

ًيى َطيج انًرد ٔلصح َفص ذصيٍ َٓايح انكى لصح ػهٗ كًا يٕجذ 

 انًرد.

 األكًاو غٕيهح ٔاضؼح ذصم إنٗ انرضغ تُٓايرٓا لصح ػرظيح.

 انخايح انًطرخذيح: يخهٕغ ) لط56ٍ%، تٕنٗ اضرر %56( 

 انهٌٕ: أضٕد يُمٕظ يغ ذطؼيًاخ يمهى أتيط فٗ أضٕد .
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عالتصميم الراب  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انرابعانخصمَم  حوضح( 4)ي صور  

انرابع( حوصَف انخصمَم 4) جذول  

 حوصَف انخصمَم

يٍ َفص )ذرتٌٕ( ٔغطاء نهرأش ريٍ لطؼانرصًيى ػثارج ػٍ 

 انخايح ٔانهٌٕ:

ضٕيد غيرخ : تكٕل يرذفغ ٔلصّ أػهٗ انصذر ػهٗ غكم )7( 

يسٔد تطٕضرح تطٕل انطٕيد غيرخ، ٔلصريٍ غٕنيريٍ ػهٗ 

، ٔانظٓر يٕجذ تّ لصح ػرظيح أضفهٓا كػكػح إلػطاء انجاَثيٍ 

انراحح انًطهٕتح ، أيا األكًاو غٕيهح  ػهيٓا لصح يائهح أضفم 

 انكٕع  .

 انثُطهٌٕ: ٔاضغ تأضريك ػريط فٗ انٕضػ .

غثؼح ػهٗ لصريٍ انصذر ٔانظٓر.يٕجذ   

 انخايح انًطرخذيح: يخهٕغ ) لط56ٍ%، تٕنٗ اضرر %56( 

 انهٌٕ: تيج فاذح ٔرٔز.
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الخامسالتصميم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انخامصانخصمَم  حوضح( 5)ي صور  

انخامص( حوصَف انخصمَم 5) جذول  
 

 حوصَف انخصمَم

)ذرتٌٕ( يٍ َفص لطؼريٍ ٔغطاء نهرأش انرصًيى ػثارج ػٍ 

 انخايح ٔانهٌٕ:

( يسٔدج تًرد يصم إنٗ َٓايرٓا يرى 7تكٕل ػهٗ غكم ) تهٕزج :

( 7انغهك ٔانفرح تكثاضيٍ ، ٔلصّ أػهٗ انصذر ػهٗ غكم )

يسٔدج تكراَيع ذصم إنٗ انكى ٔيٕجذ لصّ ػهٗ خػ انٕضػ 

ٔيٕجذ لصح خهفيح ػهٗ انظٓر أضفهٓا  نؼًم كػكػح ذًرذ نهظٓر ،

انراحح ٔانٕضغ انًطهٕب ، أيا األكًاو غٕيهح   كػكػح نرٕفير

 ػهيٓا لصح يائهح أضفم انكٕع ٔأضٕرج .

 ٔاضغ تأضريك ػريط فٗ انٕضػ  يُرٓٗ تكراَيع . انثُطهٌٕ:

 ٔذى إضرخذاو انطثاػح ػهٗ لصح انصذر ٔانظٓر ٔاألكًاو ٔانًرد

 %( 56%، تٕنٗ اضرر 56يخهٕغ ) لطٍ انخايح انًطرخذيح:

 .أتيط يُمػ أضٕد، ٔلًاظ يطثٕع  انهٌٕ:
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انطادشانخصمَم  حوضح( 6)ي صور  

انطادش( حوصَف انخصمَم 6) جذول  

 

 حوصَف انخصمَم

يٍ )ذرتٌٕ( ٔغطاء نهرأش ريٍ لطؼانرصًيى ػثارج ػٍ 

 َفص انخايح ٔانهٌٕ:

) انمطؼح انطفهيح( تذٌٔ أكًاو ٔيرى انفرح ٔانغهك  ػثاءج :

تكثاضيٍ نرطٓيم ػًهيهحاإلرذذاء ٔػهيٓا غثاػح فٗ انجسء 

 انطفهٗ نهؼثاءج .

إنٗ غٕنّ )انمطؼح انؼهٕيح(: ػثارج ػٍ ذَٕيك ٔاضغ يصم 

لثم خػ انركثح ْٕٔ لصير يٍ األياو ٔأكثر غٕالً يٍ 

األكًاو فطٕيهح  دائريح ، أيا انذيكٕنريّانجاَثيٍ ، ٔفرحح 

 ذُرٓٗ تأضٕرج ٔيٕجذ ذطريس ػهٗ انكرفيٍ ٔانظٓر ٔانكى.

 %( 56%، تٕنٗ اضرر 56يخهٕغ ) لطٍ انخايح انًطرخذيح:

) انمطؼح )انمطؼح انؼهٕيح( ٔأضٕد يُمٕظ تيج غايك انهٌٕ:

 .انطفهيح(
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 التصميم السابع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انطابعانخصمَم  حوضح( 7)صوري   

انطابع( حوصَف انخصمَم 7) جذول  

 

 حوصَف انخصمَم

يٍ  )ذرتٌٕ( لطؼح ٔاحذج ٔغطاء نهرأشانرصًيى ػثارج ػٍ 

 َفص انخايح ٔانهٌٕ:

( ٔيرد ػهيح 7تفرحح ديكٕنريح ػهٗ غكم ) ٔاضؼح  ػثاءج :

أزرار كثيرِ نطٕٓنح ػًهيح اإلرذذاء ٔانخهغ ، ٔيٕجذ لصريٍ 

انظٓر تأضريك ػريعيريٍ يرٕازيريٍ ػهٗ خػ انٕضػ نرُرٓىفى

ٓا كانَٕيح يُرٓٗ تُٓايح إلػطاء انراحح انًطهٕتح ٔأضفه

ٔيٕجذ ذطريس ػهٗ صذر انؼثاءج فٗ جاَة  ،انؼثاءج

ٔانجاَة اآلخر يحهٗ تػرائػ ضراٌ تيعاء يرٕازيح يخرهفح 

 فٗ انطٕل ، أيا األكًاو غٕيهح ٔيٕجذ ػهيٓا ذطريس .

 %( 56%، تٕنٗ اضرر 56يخهٕغ ) لطٍ انخايح انًطرخذيح:

 .غايك رصاصٗ انهٌٕ:
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لتصميم الثامن ا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انثامهانخصمَم  حوضح( 8) يصور  

انثامه( حوصَف انخصمَم 8) جذول  

 حوصَف انخصمَم

 )ذرتٌٕ(  لطؼح ٔاحذج ٔغطاء نهرأشانرصًيى ػثارج ػٍ 

 يٍ َفص انخايح ٔانهٌٕ:

تكثاضيٍ يُرٓٗ تفرحح ديكٕنريح دائريح ٔيرد ٔاضؼح  ػثاءج :

ٕضػ ٔػهيٓا ذطريس تهَٕيٍ ػُذ انمصح انؼريعح ػهٗ خػ ان

يططردج ٔأزرق( ٔيٕجذ ذطريس ػهٗ جاَثي يخرهفيٍ)

انصذر ٔكانَٕيح ػريعح أضفم انٕضػ ٔغٕنٓا يصم إنٗ 

انظٓر ػهيح لصح خهفيح يثثد ػهيٓا كراَيع َٔٓايح انؼثاءج ، 

ب، ٔيٕجذ أضريك ػريط إلػطاء انراحح ٔانٕضغ انًطهٕ

أيا األكًاو فطٕيهح يسٔدج تكراَيػفٗ األػهٗ ٔكراَيع 

 ػريعح فٗ َٓايح انكى.

 %( 56%، تٕنٗ اضرر 56يخهٕغ ) لطٍ انخايح انًطرخذيح:

 .فاذح يُمٕظ تٕرٔدتيج  انهٌٕ:
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 التصميم التاسع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انخاضعانخصمَم  حوضح( 9)ي صور  

انخاضع( حوصَف انخصمَم 9) جذول  

 

انخصمَم حوصَف  

يٍ ) ذرتٌٕ( ٔغطاء نهرأش ريٍ لطؼانرصًيى ػثارج ػٍ 

 َفص انخايح ٔانهٌٕ:

) انمطؼح انؼهٕيح( ػثارج ػٍ  : ذَٕيك يكٌٕ يٍ لطؼريٍ

ضذيرٖ لصير أضفم انصذر َٔٓايرح دائريح تأغٕال يخرهفح 

تُفص غكم فرحح انذيكٕنريح انخاصح تّ يرصم تأكًاو لصيرج 

أػهٗ انكٕع ٔٔاضؼح ٔيٕجذ ذطريس ػهٗ انصذر ٔانخهف  

 ٔاألكًاو.

)انمطؼح انطفهيح( ػثارج ػٍ ذَٕيك غٕيم يصم إنٗ انركثح  

يرذفؼح  يسٔد تطٕضرح جاَثيح غٕيهح نرطٓيم  ٔفرحح  انرلثح

 ٔاضغ يسٔد تأضريك رفيغ فىُٓايرح . انثُطهٌٕ:

 %( 56%، تٕنٗ اضرر 56يخهٕغ ) لطٍ انخايح انًطرخذيح:

 .ٔزيرٗ يططردج انهٌٕ:
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 لتصميم العاشرا
 
 
 
 
 
 
 
 

انعاشرانخصمَم  حوضح( 11)ي صور  

انعاشر( حوصَف انخصمَم 11) جذول  

 حوصَف انخصمَم

لطؼح ٔاحذج ٔغطاء نهرأش )ذرتٌٕ(  انرصًيى ػثارج ػٍ 

 يٍ َفص انخايح ٔانهٌٕ:

يسٔدج تكٕنح دائريح يططحح أضفهٓا يرد ٔاضؼح  ػثاءج :

تكثاضيٍ نرطٓيم ػًهيح اإلرذذاء ٔانخهغ ، ٔيٕجذ ػهٗ جاَثي 

انًرد لصريٍ غٕنيريٍ يثثد ػهيٓا غريػ ضراٌ أضٕد ، 

غريػ ضراٌ أضٕد ٔلصح ػهٗ خػ انٕضػ يثثد ػهيٓا 

أيعاً، ٔيثثد تؼذ لصح انٕضػ غريطيٍ ضراٌ أضٕد 

يرٕازييٍ يصم غٕنًٓا إنٗ َٓايح انؼثاءج ، ٔانظٓر يٕجذ تّ 

لصح ػهٗ خػ انٕضػ انخهفٗ يثثد ػهيّ َفص غريػ انطراٌ 

األضٕد ، أيا األكًاو فٓٗ غٕيهح ٔذى إضرخذاو انمًاظ انًمهى 

 فيٓا ٔفٗ لصح انصذر ٔانظٓر.

 %( 56%، تٕنٗ اضرر 56يخهٕغ ) لطٍ نًطرخذيح:انخايح ا

 .أضٕد× زْرٖ ٔيطؼًح تمًاظ يمهى أتيط  انهٌٕ:
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 اإلستبيانوثبات صدق 
 : صدقال

لحساب صدق اإلستبيان تم حساب معامل اإلرتباط " بيرسون " لممحاور الثالثه، كما 
 .هو موضح بالجدول

 تاإلضخبَان انثالث( معامم اإلرحباط " بَرضون" نمحاور 11جذول )

 انذالنت رحباطاإل انمحاور

 0... 9.5.. انمحور األول : حوفر جمانَاث وأضص وعىاصر انخصمَم.

 0... 869.. انمحور انثاوٌ : حوفر انمالئمت انوظَفَت نهخصمَم.

 0... 857.. انمحورانثانث:ححمك انخصمَماث إثراء نهمالبص انمىسنَت نهمرأة انمطىت.

( أن معامالت اإلرتباط لبيرسون  لمحاور اإلستبيانالثالثو 11الجدول رقم )يتضح من 
قتربت من الواحد الصحيح مما يدل عمى صدق إ( وذلك ألنيا 3.31عند مستوى ) ةدال

 ، وصدق وتجانس اإلستبيان ككل . ةوتجانس محاور اإلستبيان الثالث
 الثبات :

 ة، والتجزئCronbach Alphaكرونباخولحساب ثبات اإلستبيان تم حساب معامل ألفا 
 ، كما ىو موضح بالجدول التالى . الثالثةلممحاور  Split-halfةالنصفي

 ت" نمحاور اإلضخبَان انثالثAlpha , Split-half( معامم انثباث " 12جذول )

 Alpha Split-half انمحاور

 8.5.. -796.. 820.. انمحور األول : حوفر جمانَاث وأضص وعىاصر انخصمَم.

 768.. -705.. 758.. انمحور انثاوٌ : حوفر انمالئمت انوظَفَت نهخصمَم.

انمحورانثانث:ححمك انخصمَماث إثراء نهمالبص انمىسنَت 

 نهمرأة انمطىت.
..762 ..7.6 - ..77. 

 855.. - 896.. .80.. اإلضخبَان ككم
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

لمحاور   "Alph,Split-half"( أن معامالت الثبات  12يتضح من الجدول رقم )
قتربت من الواحد الصحيح مما إ( وذلك ألنيا 3.31عند مستوى ) ةدال ةاإلستبيان الثالث

 ، وثبات اإلستبيان ككل . ةيدل عمى ثبات محاور اإلستبيان الثالث
 :ةالنتائج والمناقش

ستخدام الحاسب اآللى عمى إب البيانات التى تم الحصول عمييا من اإلستبيان ةتم معالج
، وقد تم حساب معامالت اإلتفاق آلراء المحكمين  وتحقيق فروض  (spss)برنامج 

، وكذلك Anova One-wayالبحث عن طريق حساب تحميل التباين أحادي اإلتجاه
نحراف المعياري ومعامل اإلختالف لكل محور، ثم حساب المتوسط الحسابي واإل

 ةالمحاور لمتعبيرعن تقييم الجود ة" متعدد Radar Chartستخدام أشكال الرادار " إ
 .الكمية لمتصميمات

 :  ةتفاق وفقًا آلراء المحكمين لمتصميمات المقترحمعامالت اإل 
 تحفاق ُراء انمحكمَه نهخصمَماث انممخرح( وخائج معامم اإل13جذول )

 انمحور انثانث انمحور انثاوٌ انمحور األول انخصمَماث

 68.6 67 67.26 (1انخصمَم )

 67.26 65 65.6 (2انخصمَم )

 69.76 67.6 65.26 (3انخصمَم )

 67.26 67 67.76 (4انخصمَم )

 67.26 67.6 65.76 (5انخصمَم )

 69.76 69.76 69.76 (6انخصمَم )

 67.26 68.6 67.26 (7انخصمَم )

 67.6 67.26 67.26 (8انخصمَم )

 67.26 67.26 68.6 (9انخصمَم )

 67.26 67 67.76 (11انخصمَم )

 

 

 

 

 



 

 237 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 نهخصمَماث انممخرحت : انمطىاث حفاق وفماً ُراء انطَذاث معامالث اإل
 نهخصمَماث انممخرحت  انمطىاث( وخائج معامم االحفاق ُراء انطَذاث 14جذول )

 انخصمَماث
 آراء انطَذاث

 انمطىاث

 ...87 (1انخصمَم )

 87.55 (2انخصمَم )

 87.55 (3انخصمَم )

 ...87 (4انخصمَم )

 87 (5انخصمَم )

 89.22 (6انخصمَم )

 87.22 (7انخصمَم )

 87.89 (8انخصمَم )

 87.55 (9انخصمَم )

 87.78 (11انخصمَم )

 تحقيق الفروض :
 الفرض األول :

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقييم المحكمين لمتصميمات من "
ولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب  ،"التصميموعناصر أسس حيث توفر جماليات و 

لدراسة متوسطات تقييم المحكمين لمتصميمات  Anova One-wayتحميل التباين 
، كما ىو موضح أسس وعناصر التصميمتحت البحث من حيث توفر جماليات و 

 .بالجدول التالى
مه حَث حوفر جمانَاث  انممخرحت( ححهَم انخباٍه نمخوضطاث حمََم انمحكمَه نهخصمَماث 15جذول )

 وأضص وعىاصر انخصمَم

 
مجموع 

 انمربعاث

درجاث 

 انحرًٍ

مخوضط 

 انمربعاث

F Sig 

 222.. 9 58 بَه انمجموعاث
9...8 .... 

 57... .5 .0 داخم انمجموعاث

    59 62 انمجموع
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ة( وىي قيمو دال9.348( أن قيمو )ف( المحسوبو كانت )15يتضح من الجدول )
بين متوسطات  ةالمعنوي ة( مما يدل عمى وجود فروق عالي3.31إحصائيًا عند مستوى )

"،  وأسس وعناصر التصميمتوفر جماليات " تقييم المحكمين لمتصميمات من حيث
تجاه الداللة ا  ولمعرفو الفروق بين متوسطات تقييم المحكمين لمتصميمات تحت البحث و 

 :تصميمات والجدول التالى يوضح ذلكبين ال ةدلممقارنات المتعد Tukeyختبارإإجراء 
 أضصنخوفر جمانَاث و تبَه انخصمَماث ححج انبحث بانىطب Tukeyخخبارإ( 16جذول )

 وعىاصر انخصمَم 
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ح
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َم

صم
ح

9)
 

م)
مَ

ص
ح

1
1

)
 

 6.. 0.26 .... .... * 2.6 6.. 6.. 0 76..  (0ذصًيى ) 67.26

 0.26 * 2 76.. 76.. * 5.26 26.. 0.26 26..   (2ذصًيى ) 65.6

 0.6 * 2.26 0 0 * 5.6 6.. 0.6    (5ذصًيى ) 65.26

 .... 76.. 6..  6.. * 2 0     (.ذصًيى ) 67.76

 0  0.76 6.. 6.. * 5      (6ذصًيى ) 65.76

 * 2 *0.26 * 2.6 * 2.6       (5ذصًيى ) 69.76

 6.. 0.26 ....        (7ذصًيى ) 67.26

 6.. 0.26         (8ذصًيى ) 67.26

 76..          (9ذصًيى ) 68.6

           (.0ذصًيى) 67.76

 ومن الجدول السابق يتضح أن :
 بين التصميم السادس وكاًل من التصميم األول والثاني  ةىناك فروق معنوي

 والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والعاشر لصالح التصميم السادس .
 من التصميم الثاني والثالث  بين التصميم التاسع وكالً  ةىناك فروق معنوي

 والخامس لصالح التصميم التاسع .
 توفر جماليات حقيقًا لممحور األول كان التصميم السادس أكثر التصميمات ت "

، يميو التصميم التاسع ، ثم التصميمان الرابع  "وأسس وعناصر التصميم
والعاشر، يمييما التصميمات األول والسابع والثامن ، ثم التصميم الخامس ، 
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

وبيذا يتم تحقيق الفرض األول التصميم الثاني ، وأخيرًا التصميم الثالث،  ةيمي
( وسحرعوض  2223دراسة فاطمة محمد حسن إبراهيم )وىو مايتفق مع 

والتى تيدف إلى توفير مالبس لممسنات تحقق الناحية الجمالية من ( 2212)
والشكل التالى خالل إستحداث تصميمات يتوافر بيا أسس وعناصر التصميم ، 

 يوضح ذلك:

 

وأضص حوفر جمانَاث "( انمخوضط انوزوٌ نهخصمَماث ححج انبحث بانىطبً نهمحور األول 1شكم)

 "وعىاصر انخصمَم

 الفرض الثاني :

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقييم المحكمين لمتصميمات من "
ولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب تحميل  ،"حيث توفر المالئمة الوظيفية لمتصميم

لدراسة متوسطات تقييم المحكمين لمتصميمات تحت  Anova One-way التباين
 ، كما ىو موضح بالجدول التالى . ةلمتصميمالوظيفي ةالبحث من حيث توفر المالءم
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 الفروق بين التصميمات تحت البحث
 بالنسبة للمحور األول
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ة( تحميل التباين لمتوسطات تقييم المحكمين لمتصميمات من حيث توفر المالءم17جدول )
 لمتصميم ةالوظيفي

 
مجموع 

 انمربعاث

درجاث 

 انحرًٍ

مخوضط 

 انمربعاث

F Sig 

 80... 9 55.726 بَه انمجموعاث
5.569 .... 

 5.2.. .5 09.26 داخم انمجموعاث

    59 66.976 انمجموع

 ةدال ة( وىي قيم6.359كانت ) ة( أن قيمو )ف( المحسوب17يتضح من الجدول )
بين متوسطات  ةالمعنوي ة( مما يدل عمى وجود فروق عالي3.31عند مستوى ) إحصائياً 

 ةولمعرف"،  ةلمتصميمالوظيفي ةتوفر المالءم" تقييم المحكمين لمتصميمات من حيث
تجاه الداللة تم إجراء ا  الفروق بين متوسطات تقييم المحكمين لمتصميمات تحت البحث و 

 :بين التصميمات والجدول التالى يوضح ذلك  ةلممقارنات المتعدد Tukeyختبارإ
 متصميمل ةالوظيفي ةلتوفر المالءم ةبين التصميمات تحت البحث بالنسب Tukeyختبارإ( 18جدول )
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67 

 (0ذصًيى )
 0 

..

6 
.... ..6 

2.76 

* 
0.6 ..26 ..26 .... 

65 

 (2)ذصًيى 
  

0.

6 
0 0.6 

5.76 

* 

2.6 

* 
0.26 0.26 0 

67.6 

 (5ذصًيى )
   ..6 .... 

2.26 

* 
0 ..26 ..26 ..6 

67 

 (.ذصًيى )
    ..6 

2.76 

* 
0.6 ..26 ..26 .... 

67.6 

 (6ذصًيى )
     

2.26 

* 
0 ..26 ..26 ..6 

69.76 

 (5ذصًيى )
      0.26 

2.6 

* 

2.6 

* 

2.76 

* 

 0.6 0.26 0.26        (7ذصًيى ) 68.6

 26.. ....         (8ذصًيى ) 67.26

 26..          (9ذصًيى ) 67.26

           (.0ذصًيى ) 67
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ومن الجدول السابق يتضح أن :
 من التصميم األول والثاني  بين التصميم السادس وكالً  ةىناك فروق معنوي

 والثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر لصالح التصميم السادس .
 بين التصميم السابع والتصميم الثاني لصالح التصميم  ةىناك فروق معنوي

 السابع .
  ًة" توفر المالءملممحور الثاني كان التصميم السادس أكثر التصميمات تحقيقا 

التصميم السابع ، ثم التصميمان الثالث والخامس،  ة، يمي"ميملمتص ةالوظيفي
 يمييما التصميمان الثامن والتاسع، ثم التصميمات األول والرابع والعاشر، وأخيراً 

دراسة فاطمة وبيذا يتحقق الفرض الثانى وىو مايتفق مع التصميم الثاني، 
(، ودراسة سمر 2224( ، ودراسة حسام الدين )2223محمد عمي سالم )

والتى ىدفت إلى تصميم وتنفيذ مالبس لممسنات تمبى الناحية ( 2225قوقه)
والشكل التالى يوضح ، الوظيفية وتفى بإحتياجاتيم الخاصة فى تمك المرحمة

 ذلك :

 

 نمالءمً( انمخوضط انوزوٌ نهخصمَماث ححج انبحث بانىطبً نهمحور انثاوٌ " حوفر ا2شكم )

 نهخصمَم" انوظَفًَ

 الفرض الثالث :

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقييم المحكمين لمتصميمات من "
، ولمتحقق من ىذا  "حيث تحقق التصميمات إثراء لممالبس المنزلية لممرأة المسنة

لدراسة متوسطات تقييم  Anova One-wayالفرض تم حساب تحميل التباين 
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 (5)تصميم 

 (6)تصميم 

 (7)تصميم 

 (8)تصميم 

 (9)تصميم 

 (10)تصميم 

 الفروق بين التصميمات تحت البحث
 بالنسبة للمحور الثاني
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

لمتصميمات تحت البحث من حيث تحقق التصميمات إثراء لممالبس المنزلية المحكمين 
 .لممرأة المسنة ، كما ىو موضح بالجدول

( ححهَم انخباٍه نمخوضطاث حمََم انمحكمَه نهخصمَماث ححج انبحث مه حَث ححمك 19جذول )

 انخصمَماث إثراء نهمالبص انمىسنَت نهمرأة انمطىت

 
مجموع 

 انمربعاث

درجاث 

 انحرًٍ

مخوضط 

 انمربعاث

F Sig 

 ... 9 59.5 بَه انمجموعاث
6.6 .... 

 8.. .5 .2 داخم انمجموعاث

    59 55.5 انمجموع

 ةدال ة( وىي قيم5.5كانت ) ة( أن قيمو )ف( المحسوب19يتضح من الجدول )
بين متوسطات  ةالمعنوي ة( مما يدل عمى وجود فروق عالي3.31عند مستوى ) إحصائياً 

تحقق التصميمات إثراء لممالبس المنزلية لممرأة " تقييم المحكمين لمتصميمات من حيث
ولمعرفو الفروق بين متوسطات تقييم المحكمين لمتصميمات تحت البحث " ، المسنة 

بين التصميمات والجدول  ةلممقارنات المتعدد Tukeyختبارإالداللة تم إجراء  هتجاا  و 
 : التالى يوضح ذلك

 خحمك انخصمَماث إثراء نهمالبص انمىسنَت نهمرأة انمطىت ""ن بَه انخصمَماث ححج انبحث بانىطبً Tukeyخخبارإ( 21جذول )
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 0.26 0.26 0 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26  (0ذصًيى ) 68.6

 .... .... 26.. .... * 2.6 .... .... * 2.6   (2ذصًيى ) 67.26

 * 2.6 * 2.6 * 2.26 * 2.6 .... * 2.6 * 2.6    (5ذصًيى ) 69.76

 .... .... 26.. .... * 2.6 ....     (.ذصًيى ) 67.26

 .... .... 26.. .... * 2.6      (6ذصًيى ) 67.26

 * 2.6 * 2.6 * 2.26 * 2.6       (5ذصًيى ) 69.76

 .... .... 26..        (7ذصًيى ) 67.26

 26.. 26..         (8ذصًيى ) 67.6

 ....          (9ذصًيى ) 67.26

           (.0ذصًيى ) 67.26
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ومن الجدول السابق يتضح أن :
 من التصميم الثاني والرابع  بين التصميم الثالث وكالً  ةىناك فروق معنوي

 والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر لصالح التصميم الثالث .
 من التصميم الثاني والرابع  بين التصميم السادس وكالً  ةىناك فروق معنوي

 والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر لصالح التصميم السادس .

" تحقق التصميمات تحقيقًا لممحور الثالثكان التصميمان الثالث والسادس أكثر 
، يمييما التصميم األول، ثم التصميمات إثراء لممالبس المنزلية لممرأة المسنة "

وىم التصميم  ةالتصميم الثامن، يمييم باقي التصميمات التى حصمت عمى نفس المرتب
ثالث والذي وبيذا يتحقق الفرض الالثاني والرابع والخامس والسابع والتاسع والعاشر، 

(، 2217، ودراسة وليد شعبان )(2212دراسة شيرين صالح الدين سالم )يتفق مع 
إلى تحديد المتطمبات الوظيفية والتى ىدفت  (2211ودراسة سناء معروف بخارى )

والتصميمية فى مالبس السيدات من خالل دراسة أوجو القصور بمالبسيم ومحاولة 
إلثراء المالبس ل الخامات واألقمشة لتمك المالبس تالفييا ومعالجتيا والوصول إلى أفض

 والشكل التالى يوضح ذلك:الخاصة بالمرأة المسنة، 

 
نهمحور انثانث " ححمك انخصمَماث إثراء نهمالبص  ت( انمخوضط انوزوٌ نهخصمَماث بانىطب3شكم )

 انمىسنَت نهمرأة انمطىت "
 الفرض الرابع :

لمتصميمات  المسناتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقييم السيدات "
 Anova One-way، ولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب تحميل التباين  "المقترحة

56

57

58

59

60
 (1)تصميم 

 (2)تصميم 

 (3)تصميم 

 (4)تصميم 

 (5)تصميم 

 (6)تصميم 

 (7)تصميم 

 (8)تصميم 
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 الفروق بين التصميمات تحت البحث
 بالنسبة للمحور الثالث
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

لمتصميمات تحت البحث ، كما ىو موضح المسنات لدراسة متوسطات تقييم السيدات 
 بالجدول التالي .

 نهخصمَماث ححج انبحث انمطىاث نمخوضطاث حمََم انطَذاث انطَذاث( ححهَم انخباٍه 21جذول )

 
مجموع 

 انمربعاث

درجاث 

 انحرٍت

مخوضط 

 انمربعاث

F Sig 

 65..5 5.600 9 50.5 بَه انمجموعاث

 

....5 

 0.06 .8 92 داخم انمجموعاث 

       89 025.5 انمجموع

( وىي قيمة دالة 3.353)( أن قيمة )ف( المحسوبة كانت 21يتضح من الجدول )
( مما يدل عمى وجود فروق عالية المعنوية بين متوسطات 3.31إحصائيًا عند مستوى )

ولمعرفة الفروق بين متوسطات تقييم ، لمتصميمات تحت البحث  المسنات تقييم السيدات
 Tukeyلمتصميمات تحت البحث واتجاه الداللة تم إجراء اختبار المسنات السيدات 
 المتعددة بين التصميمات والجدول التالي يوضح ذلك : لممقارنات

 انمطىاثبَه انخصمَماث ححج انبحث وفما ُراء انطَذاث  Tukey( اخخبار 22جذول )
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 .5.. 00.. 6... 22.. *0.78 .... .... 00.. 1.11  (1) حصمَم ...87
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 انمخوضط
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 65.. 00.. 57..        (7حصمَم ) 87.22

 1.11 1.56         (8حصمَم ) 87.89

 1.45          (9حصمَم ) 87.55

           (11حصمَم ) 87.78

 ومن الجدول السابق يتضح أن :
  من التصميم الثاني والثالث ىناك فروق معنوية بين التصميم السادس وكل

 والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر لصالح التصميم السادس .

  يميو المسناتكان التصميم السادس أكثر التصميمات تحقيقًا آلراء السيدات ،
التصميم الثامن ، ثم التصميم العاشر، يميو التصميمان األول والرابع، ثم 

ثالث والتاسع، يمييم التصميم السابع ، وأخيرا التصميم التصميمات الثاني وال
بثينة حسام دراسة وبيذا يتحقق الفرض الرابع وىو ما يتفق مع الخامس ، 

، ودراسة معروف أحمد (2222خرون)الدين محمد ، سميحه عمي باشا، وآ
والتى ىدفت إلى قياس آراء مجموعة من السيدات المسنات  (2217معروف)

يجاد حمول تصميمة حول المشكالت ا لتى تواجييم عند إرتداء وخمع مالبسيم وا 
ستطالع إرائيم  لتمك المشكالت من خالل إستحداث مجموعة من التصميمات وا 
وتقييميم لتمك التصميمات بيدف الوصول إلى أفضميا وأكثرىا مالئمة من 

 والشكل التالي يوضح ذلك :الناحية الوظيفية والجمالية، 
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 انًطُاخ انٕزَي نهرصًيًاخ ذحد انثحث ٔفما آلراء انطيذاخ ( انًرٕضػ.غكم )

 ختالف لكل محور:نحراف المعياري ومعامل اإلالمتوسط الحسابي واإل  

وكان متوسط التقدير العددي "المتوسط الحسابي" واالنحراف المعياري ومعامل 
 االختالف لكل محور من المحاور الثالثو موضحو في الجدول التالى:

نحراف المعياري ومعامل ( مقارنه المحاور الثالثه من حيث المتوسط الحسابي واال 23جدول )
 االختالف

 انمحاور
انمخوضط 

 انحطابٌ

االوحراف 

 انمعَارً

معامم 

 االخخالف

انمحور األول : حوفر جمانَاث وأضص وعىاصر 

 انخصمَم.
96.85 0.7025. 0.78579 

 0.76752 0.58557 96.79 نهخصمَم.انمحور انثاوٌ : حوفر انمالئمت انوظَفَت 

انمحورانثانث:ححمك انخصمَماث إثراء نهمالبص انمىسنَت 

 نهمرأة انمطىت.
95.6 0.7.8.0 0.800.0 

 

84

86

88

90
 (1)تصميم 

 (2)تصميم 

 (3)تصميم 

 (4)تصميم 

 (5)تصميم 

 (6)تصميم 

 (7)تصميم 

 (8)تصميم 

 (9)تصميم 

 (10)تصميم 

 الفروق بين التصميمات تحت البحث
 بالنسبة لبنود تقييم السيدات
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 ( انًرٕضػ انحطاتي نهًحأر انثالث6ّغكم )

 من الجدول والشكل السابق نستخمص ما يمي :

( ىو المنزلية لممرأة المسنةتحقق التصميمات إثراء لممالبس أن المحور الثالث )
%( ، يميو المحور  96.5األفضل بالنسبو لباقي المحاور األخرى وذلك بمعامل جوده )

%( ،  95.83( وذلك بمعامل جوده )توفر جماليات وأسس وعناصر التصميماألول )
وذلك بمعامل جوده (تصميمالوظيفيه لم توفر المالءمهوأخيرًا المحور الثاني )

(95.79. )% 

 تقييم الجودة الكمي لمتصميمات تحت البحث : 

وكانت نتائج تقييم الجودة الكمي لمتصميمات تحت البحث وفقًا آلراء المحكمين 
 موضحة في الجدول التالي. المسناتوالسيدات 

 
 
 
 
 
 

95.4
95.6
95.8
96

96.2
96.4
96.6

 المحور األول

المحور 
 الثاني

المحور 
 الثالث

مقارنة المحاور الثالثة من حيث المتوسط 
 الحسابي
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 ( تقييم الجودة الكمي لمتصميمات تحت البحث24جدول )

 انخصمَماث

 انمطىاث آراء انطَذاث آراء انمحكمَه
معامم 

 انجودة انكهٌ
معامم  انخمذٍر انخرحَب

 انجودة
 انخرحَب

معامم 

 انجودة
 انخرحَب

 يرًيس 6 95.656 . 97.05 . 96.97 (1حصمَم )

 يرًيس .0 .96.57 6 57..97 7 50..9 (2حصمَم )

 يرًيس 2 .95.70 6 57..97 2 95.59 (3حصمَم )

 يرًيس 8 95.55 . 97.05 6 96.65 (4حصمَم )

 يرًيس 9 96.975 7 95.557 5 96.28 (5حصمَم )

 يرًيس 0 99.568 0 99.055 0 99.68 (6حصمَم )

 يرًيس 7 95.602 5 .95.90 5 95.00 (7حصمَم )

 يرًيس 5 95.5.7 2 .97.56 6 96.65 (8حصمَم )

 يرًيس . .95.67 6 57..97 5 95.00 (9حصمَم )

 يرًيس 5 95.6.6 5 97.650 6 96.65 (11حصمَم )

 

 
 ( حمََم انجودة انكهٌ نهخصمَماث ححج انبحث6) شكم

 من الجدول والشكل السابق نستنتج أن :

حصل التصميم السادس عمى المركز األول بتقدير متميز وذلك بمعامل جودة 
%( ، يميو  التصميم الثالث حيث حصل عمى المركز الثاني بتقدير متميز 99.358)

%( ، ثم التصميم الثامن حيث حصل عمى المركز 96.714وذلك بمعامل جودة )

90
92
94
96
98
100

التصميم 
(1) 

التصميم 
(2) 

التصميم 
(3) 

التصميم 
(4) 

التصميم 
(5) 

التصميم 
(6) 

التصميم 
(7) 

التصميم 
(8) 

التصميم 
(9) 

التصميم 
(10) 

 تقييم الجودة الكلي للتصميمات تحت البحث

 تقييم الجودة للمحكمين

 تقييم الجودة  للسيدات

 تقييم الجودة الكلي



 

 249 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

و التصميم التاسع حيث %( ، يمي96.637الثالث بتقدير متميز وذلك بمعامل جودة )
%( ، ثم 96.574حصل عمى المركز الرابع بتقدير متميز وذلك بمعامل جودة )

التصميم األول حيث حصل عمى المركز الخامس بتقدير متميز وذلك بمعامل جودة 
%( ، يميو التصميم العاشر حيث حصل عمى المركز السادس بتقدير متميز 96.565)

، ثم التصميم السابع حيث حصل عمى المركز %( 96.545وذلك بمعامل جودة )
%( ، يميو التصميم الرابع حيث 96.512السابع بتقدير متميز وذلك بمعامل جودة )

%(، ثم التصميم 96.36حصل عمى المركز الثامن بتقدير متميز وذلك بمعامل جودة )
الخامس حيث حصل عمى المركز التاسع بتقدير متميز وذلك بمعامل جودة 

( ، وأخيرًا التصميم الثاني حيث حصل عمى المركز العاشر بتقدير متميز 95.973%)
 %( .95.674وذلك بمعامل جودة )

 مستخمص النتائج :
المعنوية بين التصميمات المقترحو من حيث" توفر جماليات  ةيوجد فروق عالي -

( وىي دالو 9.348"، حيث كانت قيمو )ف( المحسوبو )وأسس وعناصر التصميم
 (.3.31عند مستوى ) إحصائياً 

 يوجد فروق عاليو المعنوية بين التصميمات المقترحو من حيث" توفر المالءمو -
( وىي قيمو دالو 6.359"، حيث كانت قيمو )ف( المحسوبو )لمتصميم الوظيفيو

 ( .3.31إحصائيًا عند مستوى )
ميمات يوجد فروق عاليو المعنوية بين التصميمات المقترحو من حيث " تحقق التص -

( وىي 5.5إثراء لممالبس المنزلية لممرأة المسنة "، حيث كانت قيمو )ف( المحسوبو )
 ( .3.31قيمو دالو إحصائيًا عند مستوى )

لمتصميمات تحت  المسناتيوجد فروق عالية المعنوية بين متوسطات تقييم السيدات  -
ئيًا عند ( وىي قيمة دالة إحصا3.353البحث، حيث كانت قيمة )ف( المحسوبة )

 ( .3.31مستوى )
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( ىو تحقق التصميمات إثراء لممالبس المنزلية لممرأة المسنةأن المحور الثالث ) -
%( ، يميو المحور  96.5األفضل بالنسبو لباقي المحاور األخرى وذلك بمعامل جوده )

%( ،  95.83( وذلك بمعامل جوده )التصميم وأسس وعناصرتوفر جماليات األول )
 95.79( وذلك بمعامل جوده )تصميمالوظيفيه لم توفر المالءمهالمحور الثاني )وأخيرًا 
. )% 

حصل التصميم السادس وفقًا آلراء المحكمين عمى المركز األول وذلك بمعامل جودة  -
وذلك المسنات ( وقد حصل عمى المركز األول أيضًا وفقًا آلراء السيدات 99.58)

وسط اآلراء عمى المركز األول وذلك بمعامل ( وقد حصل بمت99.136بمعامل جودة )
 %( بتقدير متميز .99.358جودة كمي قدره )

حصل التصميم الثالث وفقًا آلراء المحكمين عمى المركز الثاني وذلك بمعامل جودة  -
وذلك بمعامل المسنات ( بينما حصل عمى المركز الخامس وفقًا آلراء السيدات 96.39)

توسط اآلراء عمى المركز الثاني وذلك بمعامل جودة ( وقد حصل بم97.337جودة )
 %( بتقدير متميز.96.714كمي قدره )

حصل التصميم الثامن وفقًا آلراء المحكمين عمى المركز الخامس وذلك بمعامل  -
وذلك  المسنات ( بينما حصل عمى المركز الثاني وفقًا آلراء السيدات95.56جودة )

متوسط اآلراء عمى المركز الثالث وذلك بمعامل ( وقد حصل ب97.654بمعامل جودة )
 %( بتقدير متميز.96.637جودة كمي قدره )

حصل التصميم التاسع وفقًا آلراء المحكمين عمى المركز الثالث وذلك بمعامل جودة  -
وذلك بمعامل المسنات ( بينما حصل عمى المركز الخامس وفقًا آلراء السيدات 96.11)

بمتوسط اآلراء عمى المركز الرابع وذلك بمعامل جودة ( وقد حصل 97.337جودة )
 %( بتقدير متميز.96.574كمي قدره )

حصل التصميم األول وفقًا آلراء المحكمين عمى المركز الرابع وذلك بمعامل جودة  -
وذلك بمعامل المسنات، ( بينما حصل عمى المركز الرابع وفقًا آلراء السيدات 95.97)
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بمتوسط اآلراء عمى المركز الخامس وذلك بمعامل جودة ( وقد حصل 97.16جودة )
 %( بتقدير متميز.96.565كمي قدره )

حصل التصميم العاشر وفقًا آلراء المحكمين عمى المركز الخامس وذلك بمعامل  -
وذلك المسنات ( بينما حصل عمى المركز الثالث وفقًا آلراء السيدات 95.56جودة )

بمتوسط اآلراء عمى المركز السادس وذلك  ( وقد حصل97.531بمعامل جودة )
 %( بتقدير متميز.96.545بمعامل جودة كمي قدره )

حصل التصميم السابع وفقًا آلراء المحكمين عمى المركز الثالث وذلك بمعامل جودة  -
وذلك بمعامل المسنات ( بينما حصل عمى المركز السادس وفقًا آلراء السيدات 96.11)

ل بمتوسط اآلراء عمى المركز السابع وذلك بمعامل جودة ( وقد حص96.914جودة )
 %( بتقدير متميز.96.512كمي قدره )

حصل التصميم الرابع وفقًا آلراء المحكمين عمى المركز الخامس وذلك بمعامل جودة  -
وذلك بمعامل المسنات ( بينما حصل عمى المركز الرابع وفقًا آلراء السيدات 95.56)

ل بمتوسط اآلراء عمى المركز الثامن وذلك بمعامل جودة كمي ( وقد حص97.16جودة )
 %( بتقدير متميز.96.36قدره )

حصل التصميم الخامس وفقًا آلراء المحكمين عمى المركز السادس وذلك بمعامل  -
وذلك المسنات ( بينما حصل عمى المركز السابع وفقًا آلراء السيدات 95.28جودة )

حصل بمتوسط اآلراء عمى المركز التاسع وذلك بمعامل ( وقد 96.667بمعامل جودة )
 %( بتقدير متميز.95.973جودة كمي قدره )

حصل التصميم الثاني وفقًا آلراء المحكمين عمى المركز السابع وذلك بمعامل جودة  -
وذلك بمعامل المسنات ( بينما حصل عمى المركز الخامس وفقًا آلراء السيدات 94.31)

( وقد حصل بمتوسط اآلراء عمى المركز العاشر وذلك بمعامل جودة 97.337جودة )
 .%( بتقدير متميز95.674كمي قدره )

 التوصيات :
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بما يتالئم وطبيعة بصفة عامة  المسنةالمالبس الخاصة بالمرأة ب ضرورة اإلىتمام-1
تصميمات خاصة توفر ليا  ستحداثالتغيرات المصاحبو لتمك المرحمة وذلك من خالل إ

 الراحو واألمان. عنصرى
إثراء المكتبات العمميو بدراسات ومراجع عمميو يتم االستفاده منيا فى تصميم وتنفيذ  -2

 .بالمرأة المسنة مالبس خاصو 
المسنة لإلستفادة منيا فى مجال صناعة وضع مواصفات قياسية لمقاسات المرأة   -3

 . المالبس الجاىزة
م مصانع المالبس الجاىزة الخاصو بالمرأة بإنتاج مالبس تمبى إحتياجات إىتما -4 

 .المسنة وتفى بمتطمباتيا الوظيفية فى تمك المرحمة العمرية اليامةالمرأة 
 

 المراجع

 المراجع العربية: : أواًل 
(: " مشکالت التقاعد لدى المسنين وأثرىا عمى الرضا 2339إيمان شعبان أحمد) -1

-جامعة المنصورة -مجمة بحوث كمية التربية النوعية  -بحث منشور -"عن الحياة
 .(14العدد)

(: رعاية المسنين، دار الفجر لمنشر والتوزيع، 2333أحالم رجب عبد الغفار ) -2
 . 1القاىرة،ط 

(: "اإلعتبارات الوظيفية 2333أشرف محمود ىاشم ، إسالم عبدالمنعم حسين) -3
-العامالت ببعض محافظات جميورية مصر العربية " واإلنتاجية لمالبس المسنات 

 -مركز الرعاية الصحية لممسنين -نشرة بحوث المؤتمر األقميمي األول لرعاية المسنين
 إبريل . -جامعة حموان

بثينة حسام الدين محمد ، سميحو عمي باشا،  وسام مصطفى عبدالموجود، دعاء  -4
ضية في إكتساب ميارات إعداد نماذج (: " فاعمية الفصول اإلفترا2323نبيل عمي )

مجمة البحوث في مجاالت التربية  -بحث منشور -المالبس الخارجية لممسنات" 
)التعميم النوعي  وخريطة الوظائف  -المؤتمر الدولي الثاني -جامعة المنيا  -النوعية 

 ، مايو. 22ع -المستقبمية( 
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قتيا بمستوى الشعور بالوحدة ( : " البيئة النسجية وعال2334حسام الدين محمد ) -5
جامعة  -كمية االقتصاد المنزلى  -غير منشورة  -رسالة ماجستير  -النفسية لممسنين "

 المنوفية.
 خديجة بنت روزى بن عمر قشقرى -6
(:" اإلحتياجاتالممبسية  لعينة من المسنات المقيمات بدار الرعاية اإلجتماعية 2333)

 -جامعة المنوفية -االقتصاد المنزلى  مجمة -بحث منشور -بمكة المكرمة"
 يناير ، إبريل . -العددان األول والثانى   -( 13المجمد)

(: 2316زينب أحمد عبدالعزيز، رضوى مصطفى رجب، ثناء عبد الرحيم عبده) -7
-(44عدد) -جامعة المنصورة -مجمة بحوث كمية التربية النوعية  -بحث منشور

 أكتوبر.
دراسة المشكالت التىتواجة المسنات مع وضعتصميمات (: " 2313سحر عوض ) -8

كمية  -غير منشورة - هرارسالة دكتو  -النفسية والصحية "ممبسيةتتوائم مع إحتياجاتين
 جامعة المنوفية. -االقتصاد المنزلى

( :" دراسة إمكانية تصميم مالبس من خامات  2335سمر أحمد مصباح قنونة ) -9
 -غير منشورة  -رسالة ماجستير  -الوظيفية لممسنات " مستحدثةتتوافر بيا الخواص 

 جامعة المنوفية. -كمية االقتصاد المنزلى 
(:" المواصفات القياسية ألجسام كبيرات السن 2311سناء معروف البخارى ) -13

 -مجمة عموم وفنون دراسات وبحوث -بحث منشور -السعوديات بمدينة الرياض"
 إبريل.-(2العدد) -(23مجمد)-جامعة حموان

(: " معايير مبتكرة فى تصميم المالبس 2313شيرين صالح الدين سالم ) -11
كمية الفنون  -غير منشورة  -رسالة ماجستير  -لمحصول عمى قيم وظيفية متعددة"

 جامعة حموان.-التطبيقية 
(: " المالئمة الوظيفية لمالبس المرأة المسنة  2333فاطمة محمد حسن إبراىيم ) -12
المؤتمر األقميمي  -مركز الرعاية السمعية واإلجتماعية لممسنين  -منشوربحث  -"

 أكتوبر. -العربي لرعاية المسنين 
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 -(:" المالبس واألقمشة المفضمة لعينة من المسنات "2333فاطمة محمد سالم) -13
 .33ع -جامعة الزقازيق -مجمة البحوث الزراعية -بحث منشور

( : " تصميم مالبس تالئم المسنات المصابات  2333فاطمة محمد عمي سالم ) -14
بحث منشور المؤتمر العممى السابع لالقتصاد المنزلى) التدريب -بإلتياب المفاصل"

 إبريل. 22-21-جامعة الزقازيق-والتطوير ضرورة حتمية لمتنمية البشرية( 
(: " مشاكل المسنين و دور أساليب الرعاية اإلجتماعية في 2315كورى ىنى ) -15

تحسين نوعية حياتيم : دراسة ميدانية لعينة من المسنين المستفدين من المنحة والتغطية 
 -جامعة أبو القاسم سعد اهلل  -ماجستير  -الصحية ببمدية أوالد فارس بالشمف" 

 الجزائر.
( : " المالبس بين تكنولوجيا التصميم والتغمب 2314معروف أحمد معروف ) -16

مجمة كمية التربية  -بحث منشور -لكبار السن"  عمى بعض المشكالت الصحية
 يناير.-جامعة اإلسماعيمية  -النوعية 

(: "اإلستفادة من عمم 2321صافيناز محمد النبوي ) الفرماوى، منى حمدى -17
إبتكار وتنفيذ تصميمات ممبسيو لمرضي ضمور العضالت تمبى  فى األرجونوميك
مجمة كمية التربية النوعية والتكنولوجيا )بحوث عممية  -بحث منشور -"إحتياجاتيم
 يونيو.-(7العدد) -(19مجمد) -جامعة كفر الشيخ -وتطبيقية(

(: " إبتكار وحدات زخرفية مستمدة من العصر 2339نجالء محمد أحمد ماضى) -18
مية ك -غير منشورة-رسالة دكتوراة  -الممموكىواإلستفادة منيا فى إثراء المالبس المنزلية"

 جامعة المنصورة. -التربية النوعية
(: "إستحداث تصميمات مستوحاة من التراث 2312نجوى كامل محمد بصيمو) -19

رسالة  -الشعبي المصرىوالسعودى إلثراء التصميم الزخرفى لممالبس الخارجية لممرأة" 
 جامعة المنصورة.-كمية التربية النوعية  -غير منشورة  -دكتوراة 

(:" منظور وظيفي وجمالى لمالبس مرضي 2317ى شعبان )وليد مصطف -23
مجمة  -بحث منشور -الروماتيود( من السيدات كبار السن " –)خشونة المفاصل 
 .3ع-26مج -جامعة المنوفية -االقتصاد المنزلى

 

 ثاوَاً: انمراجع األجىبَت:
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21- El-gharib,Alaa Kamel Ali (2020):" requency of Urinary 

Incontinence and Its Impact on Physical Performance as well as 

Quality of Life of Elderly 

in El-Obour City. 

22-Farghaly, Ahmed Adel(2017):"R isk Factors regarding Falls 

Ain -thesis(M.Sc) omes,among Elderly Clients at Geriatric H

Shams University. Faculty of Nursing. Community Health 

.Nursing 

23-Jennifer Grant(2003):" Clothing Line aims for ease ,Scripps 

Howard News Service,TheTopka-Journal,U.S.A. 

24-Naheed Azher, Muhammad Saeed: Adaptive clothing for 

femals with , arthritis impairment  governoment, college of Home 

Economics, Gulberg, Lahore , 2012. 

25-Sliverts Stores(2000):" Elderly Clothing, Sliverts stores 

Concred, Ontaria,Canda. 

 

 ثانثاً: موالع اإلوخروج:

26-http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/ar/ 

lothing cerly eldtshttp://www.who.int/mediacentre/factshee-27

/fs381/ar 
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 انمالحك

(1مهحك)  

 إضخبَان نهحكم عهي انخصمَماث انممخرحت نهمالبص انمىسنَت نهمرأة انمطىت مه لبم انمحكمَه  

 بىود انخمََم
 انخصمَم 

 مىاضب
مىاضب 

 انٌ حذ ما

غَر 

 مىاضب

حووووفر جمانَووواث وأضوووص وعىاصووور انمحوووور األول : 

 انخصمَم مه حَث:

   

    انػكم انؼاو نهرصًيى يُاضة أًَاغ انجطى انًخرهفح نهًرأج انًطُح. .0

    ذحميك اإلَطجاو تيٍ ػُاصر انرصًيى في انًٕديم. .2

    ذحميك انٕحذج ٔانرراتػ تيٍ ػُاصر انرصًيى في انًٕديم.  .5

    ذحميك انُطثح ٔانرُاضة تيٍ ػُاصر انرصًيى في انًٕديم.  ..

    ذُاضك ػُاصر انرصًيى يٍ خػ ٔنٌٕ ٔغكم ٔخايح .  .6

انمحووووووور انثوووووواوٌ : حوووووووفر انمالئمووووووت انوظَفَووووووت 

 حَث : نهخصمَممه 

   

    يٕفر انرصًيى ػُصر انراحح نهًرأج انًطُح. .0

    يرُاضة انرصًيى يغ انغرض انٕظيفي نإلضرخذاو. .2

    ذُاضة األلًػح انًطرخذيح يغ انرصًيى. .5

    نهُاحيح انُفطيح نهًرأج انًطُح.يُاضثح انهٌٕ  ..

يُاضثح انرصًيًاخ يغ انًرحهح انؼًريح ٔضٕٓنح ػًهيح اإلرذذاء  .6

 ٔانخهغ.

   

: ححموك انخصومَماث إثوراء نهمالبوص انمىسنَوت نهمورأة نثانوثانمحور ا

 انمطىت مه حَث:

   

    ذُاضة أضهٕب انفرح ٔانغهك يغ انػكم انؼاو نهرصًيى. .0

انخايح انًطرخذيح يغ أضهٕب انفرح ٔانغهك فٗ يُاضثح غثيؼيح  .2

 انرصًيى.

   

يُاضثح أنٕاٌ انطثاػح أٔ انرطريس انًطرخذو يغ انهٌٕ األضاضي  .5

 نهرصًيى.

   

    يُاضثح حجى انجيٕب ٔانفرحاخ في انرصًيى. ..

يحمك انرصًيى إثراء نهًالتص انًُسنيح نهًرأج انًطُح ٔيرًاغي  .6

 يغ خطٕغ انًٕظح.
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 (2)مهحك 

محم انذراضت عهي انخصمَماث مجموعت مه انمطىاث  راء آ ضخطالعإلاضخبَان 

 انممخرحت 

 

 انعبارة

 

 مىاضب

مىاضوووووووب 

 إني حذ ما

غَووووووووووور 

 مىاضب

    يالئًح انػكم انؼاو نهرصًيى. .0

    .انًطُحيالئًح انرصًيى نًماييص جطى انًرأج  .2

    ضٕٓنح اإلرذذاء ٔانخهغ. .5

    اإلضرخذاو. ذحمك انرصًيًاخ انراحح أثُاء ..

    ذرُاضة ٔضيهح انغهك ٔانفرح يغ انًرأج انًطُح . .6

أنووووٕاٌ ٔخطووووٕغ انرصووووًيى يٕائًووووح نخطووووٕغ  .5

 انًٕظح.

   

ػووووؼر تانثمووووح يجؼووووم انًوووورأج انًطُحذى يصووووًران .7

انفُيووح جًانيووح ٔيووغ ذحميووك انُاحيوح انَاحيوح ٕتانُف

 هًالتص انًُسنيح نهًرأج انًطُح.ٔإثراء ن

   

    انغرض انًصًى يًٍ أجهّ .يرالئى انرصًيى يغ  .8

    ذهثيح يرطهثاخ انًرأج انًطُح خالل انيٕو. .9

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


