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 : ملخص البحث 

غم من تفوق التكنولوجيا الطبية فى مجال عالج المرضى وأصبح العالج والتعافى عمى الر 
إال أنو لم يتم تحسين العباءة الطبية أو الجاون الذى يرتديو المريض حتى يتوفر  أكثر شيوعاً 

، لكنو مقاس واحد لمجميع مفتوح من الخمف ومقاومة الميكروبات بو الراحة والكرامة والدفء
تعمل عمى كشف الجسم فيكون من  كون فتحات واسعة فى األمام والخمفما يتر  وغالباً 

بالتسخين الذى يضفى  عادياً  باإلضافة إلى تعقيميا تعقيماً  الصعب عمى المرضى ارتداؤىا
. فأصبحت ىذه التصاميم مربكة وغير عمييا مظيرًا غير الئق وعدم مقاومتيا لنمو الميكروبات

ويعمل عمى والخمع سيل اإلرتداء اء الطبى لممرضى مرضية لممريض فيجب أن يكون الرد
 كفاءة رفع ويهدف البحث إلى ،ويكون مقاوم لمميكروبات تسييل اإلجراءات الطبية والفحوص

 لمرضى الميكروبات لمقاومة )تنسيل، بامبو، فبران( المستخدمة القطنية األقمشة وتحسين
 لمعالجة الدراسة محل جة )الكيتوزان(لمادة المعال تركيز نسبة عمى أفضل والتعرف ،السرطان
عداد تصميماتو ،  القطنية األقمشة أىمية البحث فى وتكمن السرطان  مريحة لمرضى ممبسية ا 
 تقاومو  جانبية ثارآ ليا )الكيتوزان( ليس بيئياً  آمنة بمواد معالجة طبية مالبس توفير

 مات لخيط المحمةثالث خا وتمثمت عينة البحث فى استخدام ،تكمفة بأقل الميكروبات
 حدفة/بوصة 60كثافة خيط المحمة  1/30نمرة  (%100فبران ،%100، بامبو%100)تنسيل

بثالث تراكيب نسجية ىى)أنسجة معكوسة، أنسجة  مسرح قطن %100ثابتة  ءوخيوط سدا
حيث تم إنتاج األقمشة محل الدراسة بمصنع الغزل  (ىنيكوم، أنسجة كريب زحف ودوران

ثالث سم واستخدام 20×20 عينة بمساحة27وتم تقسيميا إلى  لكبرىوالنسيج بالمحمة ا
 القومى معيدالوتم إجراء اإلختبارات ب ،(جم/لتر6جم/لتر،4جم/لتر،2) الكيتوزان تركيزات من

 والمنيج واتبع البحث المنيج الوصفى ،بالجيزة مركز القومى لمبحوثلمقياس والمعايرة و ال
تصميمات وتصميم استبيان و  9ميمات مقترحة وعددىا إعداد تصوتم  ،التحميمى التجريبى

تم تنفيذ و ،عرضو عمى المتخصصين فى مجال المالبس والنسيج إلختيار أفضل التصميمات

نتائج البحث إلى أن خامة الفبران بتركيب نسيجى  أسفرتو قطع ملبسة لمرضى السرطان   6
ئج فى مقاومة الميكروبات بمعامل جم/لتر حقق أعمى نتا6كريب المعالج بالكيتوزان عند تركيز

 ( % 82.83 جودة )
   : الكلمات المفتاحية

   صديقة للبيئةالمواد ال       الكيتوزان         لميكروبات  ا          طبية مالبسال    
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Anti-microbial Medical Clothes Using Eco-Friendly Materials,  

Easy to Wear and Take off for Cancer Patients  

 

   ABSTRACT 
Despite the superiority of medical technology in the field of curing patients, 

as well as treatment and recovery became more common, the medical gown 

that the patient wears has not been improved as to provide comfort, dignity, 

warmth and resistance to microbes. It is one size for all, open from the back 

and often leaving wide openings in the front and back that expose the body, 

thus it will be difficult for patients to wear it. What is more, a normal method 

of the sterilization of the gown is used, that is heating, which gives it an 

inappropriate appearance, in addition to its lack of resistance to the growth of 

microbes. These designs became confusing and unsatisfactory for the patient, 

therefore the medical gown for patients should be easy to put on and take off, 

facilitates medical procedures and examinations, and be resistant to 

microbes. The current research aims to raise the efficiency of and improve 

cotton fabrics (Tinsel, Bamboo, and Febran) used to resist microbes for 

cancer patients, and to identify the best concentration of the treatment 

substance (Chitosan) under study for treating cotton fabrics, and prepare 

comfortable clothing designs for cancer patients. The significance of this 

research lies in providing medical clothing treated with an eco-friendly 

material (Chitosan) that has no side effects and resists microbes at the lowest 

cost. The research sample consisted of three raw materials for weft thread 

(100% Tinsel, 100% Bamboo, 100% Febran), 1/30 weft thread density, 60 

picks /inch, and fixed warp threads 100% cotton draped with three weaving 

constructions (reverse weave, honeycomb weave, and Crepe, crawl and spin 

weaves). The fabrics under study were produced at the textile factory in 

Mahalla Al-Kubra and were divided into 27 samples with an area of 20×20 

cm using three concentrations of Chitosan (2 g/L, 4 g/L, and 6 g/L). Tests 

were carried out at both the National Institute of Standards and the National 

Research Center. The present research adopted both the descriptive-

analytical method and the experimental method. Nine proposed designs were 

prepared and a questionnaire was designed and presented to specialists in the 

field of clothing and textiles to choose the best designs, and 6 pieces of 

clothing were implemented for cancer patients. Results revealed that the 

Febran material with the weaving construction "crepe" treated with chitosan 

at a concentration of 6 g/l achieved the highest results in antimicrobial 

resistance with a quality factor of (82.83%).  

Keywords: Medical clothing, Microbes, Chitosan, Eco- Friendly Materials. 
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 : مقدمةال

مجال تاريخ المالبس واألردية الطبية بالعراقة واألصالة فيو ليس نتائج لمتكنولوجيا فقط  يتميز
ولكن التكنولوجيا ىى أداة مساعدة عمى تطوير الجانب الوظيفى والتقنى فييا بشقيو الوظيفى 

لتطور الخاص بالمالبس الطبية فقد جاء أغمبيا من وبالنسبة لألصول التاريخية وا ،والجمالى
خالل الرسوم والصور التى تعبر عن ذلك، وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر كانت 

وعمى  ،بداية التطور مالزمة لمتطور فى التكنولوجيا وظيور نوعيات ممبسية وخامات  جديدة
سيم ن بأداء العمميات وىم يرتدون مالبالرغم من ذلك فإن الجراحين فى ىذا الوقت كانو يقومو 

( وذلك لحمايتيم من الدماء ومحاليل الجراحة أثناء تواجدىم العادية تحت المئزر )البالطو
 (  02:02 -0202 )هشام عاصم:.بغرفة العمميات

تغطية أسرة  لقد كانت األنسجة الطبية وما زالت يتم استخداميا عمى مدى كبير فى
لطبية والخيوط الجراحية ومختمف أنواع الضمادات والحشوات وأربطة ا المستشفيات والوسائد

مع تطبيقات  امتد استخدام المنسوجات الطبية امتدادًا كبيراً  وقدالضغط وكذلك مرشحات الدم، 
وزيادة التقنية العالية مثل التى تستخدم فى تصنيع أجيزة بشرية كبدائل لألوعية  أكثر تعقيداً 

عادة بناء  صمامات القمب وعالج األعصاب، ويشير مصطمح األقمشة الطبية إلى الدموية، وا 
تمك المنتجات التى تستخدم فى مجال العناية بصحة اإلنسان وقد كانت ىذه المنتجات قاصرة 
عمى الضمادات واألربطة خاصة المصنوعة من القطن والرايون وتستخدم فى المستشفيات فى 

ولكن فى السنوات األخيرة حدثت زيادة  ،األطفالمالبس األطباء وأغطية األسرة وحفاضات 
فى كل من حجم السوق وتنوع المنتجات ىذا اإلتساع الكبير فى حجم المنتجات يرجع إلى 

جيود الباحثين والعاممين فى مجال و التطور الكبير فى نظام العالج،  ن وىمامصدرين أساسي
معا إلعطاء الفرصة  سببين قد اتحداً ال النسيج والتطور الواضح فى طرق اإلنتاج نفسيا وكالً 

)هاجر عبد إلحداث تقدم كبير فى مجال تكنولوجيا إنتاج األقمشة الطبية فى السنوات األخيرة. 
 (6 -0202الغنى :

تعتبر مادة الكيتوزان مادة طبيعية قابمة لمتحمل البيولوجى وىى مادة صديقة لمبيئة، وتحمل و 
يجعمو يستخدم كمادة تجييز األقمشة إلكسابيا بعض  شحنة موجبة لوجود مجموعة األمين مما

)هدير محروس  .الخواص مثل مقاومة األقمشة المعالجة بو لنمو الكائنات الحية الدقيقة
:2018- 35)  
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منة لالستخدام فى آوقد أشارات بعض الدراسات السابقة إلى اإلستعانة بمواد  

إلى تحسين هدفت والتى  (2016:رحاب إبراهيم  و محمد رمضانطبى كدراسة )الالمجال 
منة آ موادستخدام ااألداء الوظيفى ألقمشة الشاش الطبية بتجييزىا ومعالجتيا ضد البكتيريا ب

إلى أنو يوجد تحسن ممحوظ فى معظم الخواص المقاسة وخاصة  الدراسةوتوصمت ، بيئياً 
ودرجة تحميص  لتر جم/7,5مقاومة البكتيريا وكانت أفضل العينات من قماش شاش بتركيز 

% بالنسبة لجميع الخواص المقاسة بينما أقمشة الشاش الخفيف 86.21م بمساحة مثالية 150
 ) ودراسة ،%43.15بدون معالجة أقل العينات لجميع الخواص المقاسة بمساحة مثالية 

دراسة تكنولوجيا تصنيع األقمشة والمالبس الطبية والتى هدفت إلى   (2011:عطا اهللأحمد
من األقمشة المنسوجة المضادة لمميكروبات وتحديد مدي االستجابة لتصميمات  المنتجة

وتوصمت الدراسة  ،مالبس المرضي المقترحة لتقديميا بما يتالءم مع احتياجات السوق الفعمية
وأيضاً ، إلي معرفة معايير جودة تصنيع المالبس الطبية في ضوء المتغيرات التكنولوجية

إلى إعداد رداء طبى نموذجى هدفت والتى  Elizabeth Barry :2010) ) دراسة
عداد اإلجراءات ا لممرضى يسيل عممية تغيير ، لعالجية مع توفير الراحة لممريضالمالبس وا 

إلى إعداد تصميم لرداء طبى يعمل عمى تقميل حركة المريض لتجنب  وتوصمت الدراسة
لالزمة ضد الميكروبات والميب التعرض لخدوش الجمد والكدمات والتقرحات وتوفير الحماية ا
وخمعيا والمرونة فى غمق  يائمن خالل نموذج منفصل األجزاء يسيل التحكم فى ارتدا

إلى تحسين األداء الوظيفى  هدفت و (2009:أميرة وفاء الدين دراسة) و ، الوصالت
لألقمشة الطبية والتوصل إلى أفضل تركيب نسجى ليذه األقمشة وأفضل نوع من أنواع 

مؤثرة فى الجات الكيميائية والتى تعمل كمثبطات بكتيريا وكذلك التوصل إلى أفضل نسب المع
إلى أن أفضل نوع مادة تجييز ىى مادة الكيتوزان  وتوصمت الدراسة، مادة التجييز المستخدمة

مها السيد  )ودراسة ، دقائق 4م وزمن تحميص130حميص جم/لتر ودرجة ت5بتركيز
ألقمشة المستخدمة في المجال الطبي من تأثير البكتيريا التي حماية ا إلي وهدفت (2009:

زالة االتساخ في حمام واحد عمي  ،تنمو عمييا وكذلك دراسة تأثير المعالجة لمقاومة البكتيريا وا 
 –الخواص الطبيعية والميكانيكية لألقمشة تحت الدراسة وأيضًا تحديد أفضل )نوع قماش 

أفضل ظروف تشغيل( لتثبيط نمو ىذه  –خداميا أفضل خمطة يمكن است –تركيب نسجي 
إلي أن أفضل خامة نسجية ىي  وتوصمت الدراسة ،الكائنات الدقيقة باستخدام مواد آمنة بيئياً 
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، وأفضل 1/1خامة مخموط قطن/فسكوز، وأفضل تركيب نسجي ىو التركيب النسجي السادة 
م، وأفضل زمن 160 . وأفضل درجة حرارة تثبيت ىي250Nمادة تنعيم ىي سيدو سوفت 

تحديد معايير جودة  هدفت إلىالتى  (2012:سماح محمد  )دراسةو  ،دقائق3تثبيت ىو 
نو يوجد أ وتوصمت إلى وجمالياً  إنتاج المالبس المستخدمة لألطفال مرضى السرطان وظيفياً 

قصور فى أداء المالبس المستخدمة لألطفال بالمستشفيات حيث أنيا ال تتناسب مع تنوع 
ا مع الوسائل الطفل أثناء النوم وال تتوافر بمقاسات وألوان جذابة وال تتناسب فتحاتيحركة 

 . العالجية المستخدمة
 

يعتبر مرض السرطان من األمراض الخطيرة اليامة التى انتشرت بين فئات المجتمع سواء و 
نوا من ونظرًا إلى أن المرضى بالمستشفيات وخاصة مرضى السرطان يعا البالغين أو األطفال

نقص المناعة فيم أكثر األشخاص الذين يمكن أن يصابوا بالعدوى عن طريق الميكروبات 
إلى مالبس مقاومة لمميكروبات التى تنتقل إلييم  اوبالتالى فيم يحتاجو  المنتشرة بالمستشفيات

 لعامة لممساىمة فى الوقاية منمن المخالطين سواء فى المستشفى أو المنزل واألماكن ا
لما ليا من وليذا اىتم البحث بضرورة اإلستفادة من التقنيات الحديثة  ض المعديةاألمرا

ة ستخداميا فى تجييز مالبس مقاومة  لمميكروبات وبالتالى تكون مقاوماإمكانيات تسمح ب
  لألمراض المعدية لمرضى السرطان

  : مشكمة البحث
لمرضى من التعرض لألمراض ندرة توفيرمالبس تساعد عمى حماية ا فى لبحثتتمثل مشكمة ا 

عن طريق البكتيريا والفيروسات والتى يجب أن تتناسب مع احتياجاتيم و إلييم التى تنتقل 
أو  القائمين عمى العناية بالمريض فر فييا سيولة االستخدام سواء لممرضى أو المرافقيناتتو 

ة التى يتعرض ليا ونظرًا لسوء الحالة الصحي بمستشفيات األورام، ىيئة التمريض واألطباء
عدم القدرة عمى مساعدة أنفسيم فيم مرضى السرطان وسيولة تعرضيم لمعدوى وأحيانًا 

يحتاجوا إلى مالبس مريحة سيمة االستخدام  وليذا اىتم البحث بمواكبة التطورات العممية 
ام باستخد والتكنولوجيا الحديثة واإلستفادة منيا فى تقديم مالبس طبية مقاومة لمميكروبات

 .الكيتوزان وسيمة اإلر تداء والخمع لمرضى السرطان
  وتتمخص مشكمة البحث فى التساؤالت األتية:
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) الكيتوزان ( فى تجييز مالبس مقاومة  ما إمكانية اإلستفادة من المواد صديقة البيئة -1
  ؟لمميكروبات لمرضى السرطان

عمى مقاومة األقمشة القطنية  ما ىوتأثير اختالف نسبة تركيز مادة المعالجة الكيتوزان-2
 لمميكروبات؟ 

(، وأفضل تركيب  %100فبران ،%100بامبو %،100)تنسيلأفضل نوع خامة ما ىو-3
معالجة المادة لوأفضل نسبة تركيز  ،)معكوس، ىنيكوم، كريب زحف ودوران(نسجى

 )الكيتوزان( يمكن استخداميا فى مالبس مرضى السرطان؟    
 صميمات مناسبة تحقق األداء الوظيفى لمالبس مرضى السرطان؟ إمكانية تنفيذ ت ىىما-4
  ما إمكانية تنفيذ تصميمات تحقق الناحية الجمالية لمالبس مرضى السرطان؟-5
    أهداف البحث 
) الكيتوزان ( فى تجييز مالبس مقاومة لمميكروبات لمرضى  المواد صديقة البيئةاستخدام  -1

 السرطان. 
 الميكروبات لمقاومة فبران(، بامبو )تنسيل،المستخدمة القطنية األقمشة نوتحسي كفاءة رفع-2  

 .السرطان لمرضى
 األقمشة لمعالجة الدراسة محل لمادة المعالجة )الكيتوزان( تركيز نسبة عمى أفضل االتعرف-3

 الميكروبات.  لمقاومة القطنية

خيط ، %100بوبام خيط لحمة،%011تنسيلخيط لحمة الحصول عمى أفضل نوع خامة )-4
يمكن وأفضل تركيب نسجى)معكوس، ىنيكوم، كريب زحف ودوران(  ،(%100فبران لحمة

 لمقاومة الميكروبات فى مالبس مرضى السرطان.استخدامو 

   . السرطان لمرضىسيمة اإلرتداء والخمع   تصميمات إعداد-5
 : أهمية البحث 

 .  والنسيج المالبس مجال فى التكنولوجى التطور من اإلستفادة  -1
 .   معالجة األقمشة القطنية )بالكيتوزان( لتحسين األداء الوظيفى لمقاومة الميكروبات-2   
   تقاومو   جانبية أثار ليا )الكيتوزان( ليسصديقة لمبيئة بمواد معالجة طبية توفير مالبس-3  

 . اقتصادية تكمفة بأقل الميكروبات    
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  منهج البحث :
، وتحميل الدراسات والبحوث السابقة الخاصة بطرق معالجة األقمشة  لوصف المنهج الوصفى

البنفسجية  فوق والمعالجات )األشعة والتجارب اإلختبارات جراءإل التحميمى المنهج التجريبىو
UPFاإلمتصاص زمن ،(2م/جم)المربع  المتر وزن ،(% )، اإلستطالة(بالنيوتن)الشد  ، قوة( 

 باستخدام القطنية األقمشة ( عمىGm-ve, Gm +veالميكروب)مم(  تثبيط ، قطر(ث
 التصميمات بعض وتقديم الميكروبات ضد لممعالجة مختمفة تركيز )الكيتوزان،( بنسب

     .السرطان التى تساعدعمى توفير الراحة لمرضى المقترحة
 :  البحث عينة

( %011فبران ،%011بامبو ،%011تنسيل) تم استخدام ثالث خامات لخيط المحمة وىى
 ىنيكوم، أنسجة معكوسة، أنسجة) النسجية بالتراكيبترقيم انجميزى  1/30نمرة خيط المحمة 

  . ترقيم انجميزى  1/40نمرة  %011قطن  ءخيط سدا (ودوران زحف كريب أنسجة
 حدود البحث: 

 . خالل ستة أشير : فىحدود زمنية .1
معايرة، مصنع الغزل معيد القياس وال ،بالدقى : المركز القومى لمبحوثحدود مكانية .2

فبران( بتراكيب نسجية  بامبو، والنسيج بالمحمة الكبرى إلنتاج أقمشة قطنية )تنسيل،
 كريب زحف ودوران(.  ىنيكوم، مختمفة )معكوس،

 أدوات البحث: 
  .جم/ لتر( 6، 4، 2) الكيتوزان بتركيز-1
معالجة )كيتوزان،  ممح مخبار، مواد ال ،تعقيم فرن)المعممية  باإلختبارات الخاصة األجيزة-2

 ليمون، خل(.  

      (0) ممحقالمقترحة. لتحكيم التصميمات لممتخصصين  استبيان -3

 اإلحصائى.  لمتحميل SPSS برنامج-4 

  : البحث فروض
 بالكيتوزان المعالجة تنسيل، بامبو، فبران فى الخامات بين إحصائية داللة ذات توجد فروق-0

 قوة ،(UPF)البنفسجية  فوق األشعة اختبارات كريب فى نيكوم،معكوس، ى النسجية لمتراكيب
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 ، قطر(ث )اإلمتصاص زمن ،(2م/جم)المربع  المتر وزن ،(%)، اإلستطالة(بالنيوتن)الشد 
 (.Gm-ve, Gm +ve( )مم الميكروب تثبيط

 مرضى لمالبس المقترحة التسع التصميمات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -0
 . المتخصصين راءآل وفقا الوظيفية الناحية تحقيق ىمد في السرطان

 السرطان مرضى لمالبس المقترحة التسع التصميمات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد-3
 .  المتخصصينراء آل وفقا الجمالية الناحية تحقيق مدى في

 نالسرطا مرضى لمالبس المقترحة التسع التصميمات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد-4
   .المتخصصينراء آل وفقا

  :مصطمحات البحث
   :  الطبية المالبس-1
وظيفتيا األساسية  مالبس لممرضى وعباءات لمجراحين ومآزر وقفازات ىى عبارة عن -

ىى الحماية من السوائل والجراثيم و باإلضافة إلى وظيفتيا الوقائية ىناك وظيفة طبية 
  (6-2018عبير محمد:) .الحيوىمثل مالبس التأىيل العالجية واإلستشعار 

ىى المالبس التى يرتدييا األطباء وىيئة التمريض أثناء تأدية وظائفيم فى المستشفيات -
والوحدات العالجية فى تخصصات الجراحة والتخدير والعناية المركزة واألشعة والتحاليل 

 (6-2018)هدير محروس:وغيرىا.
ليا القدرة عمى مقاومة ة من أقمشة مالبس مصنع: ىى عبارة عن التعريف اإلجرائى

صديقة  منة آالميكروبات التى تمر من خالليا وذلك عن طريق تجييزىا ومعالجتيا بمواد 
 وغير ضارة تيدف إلى عدم انتشار ونقل العدوى والحفاظ عمى صحة المرضى.لمبيئة 

دة )جرثومة( وىو كائن حى ال يرى بالعين المجر  : مفردىا ميكروب، الميكروبات-2 
    .(2147-2008)أحمد عمر: ويسبب المرض.

 مجموعة وتشمل المجردة بالعين رؤيتيا يمكن ال التى الكائنات أدق الميكروبات تعتبر-
 عن عبارة والبكتيريا والفيروسات والطحالب والفطريات البكتيريا مثل الدقيقة الكائنات من

. الجرام وموجبة الجرام سالبة لىإ البكتيريا تصنف كما بسرعة تنمو الخمية أحادية كائنات
   ( 56-2015: الرحمن عبد عال)
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كائنات دقيقة سريعة النمو واإلنتشار وتتسبب فى نقل العدوى ىى : التعريف اإلجرائى
 .واإلصابة باألمراض المختمفة خاصة إذا توافرت الظروف المناسبة لنموىا

  :الكيتوزان-3 
جى ويعتبر مادة صديقة لمبيئة، ونواتج تحممو غير ىو مادة طبيعية قابمة لمتحمل البيولو - 

    (188-2017)أحمد سالمان وأخرون :سامة ومفيدة. 
وىو مادة طبيعية مشتقة من الكيتين وىو المكون الرئيسى ألصناف القشريات مثل -

الروبيان وسرطان البحر، وىو مادة غنية بمجموعات الييدروكسيل واألمين، مما يتيح ليا 
ائية متميزة أثناء إجراء التفاعالت الكيميائية مع المواد األخرى، ويكون خصائص كيمي

إلكسابيا  األمالح أثناء تفاعمو مع األحماض، مما يجعمو يستخدم كمادة تجييز لألقمشة
 العديد من الخواص مثل مقاومة األقمشة المعالجة بو لنمو الكائنات الحية الدقيقة.

 (194-2018 :رحاب حسن، رانيا عمى ) 
 تستخدم المصنعة من القشريات والتى أحد المواد الطبيعية  ىو :التعريف اإلجرائى

لمساعدة مرضى السرطان فى مقاومة  مقاومة الميكروبات إلكساب األقمشة خاصية
   .المنتشرة فى البيئة المحيطة بيم طريق الميكروبات ناألمراض التى تنتقل إلييم ع

عمى اإلنسان والبيئة ويمكن  يس ليا أضرارىى مواد لمواد صديقة البيئة: -4
-التبييض-القماش مثل ) الغميان أن تستخدم فى المراحل الكيميائية التى يمر بيا

  (109-2018ماجدة متولى،إيمان فريد:(.)الصباغة
ىى مواد غير ضارة يمكن استخداميا إلكساب األنسجة خواص :  التعريف اإلجرائى
 .مضادة لمميكروبات

  :ظرىاإلطار الن
  مواصفات األقمشة المستخدمة فى المنتجات الطبية: 

ولمعاممين فى مجال  لوقاية لممريض من التموث المحيط،تكون آمنة وتوفر الحماية وا .0
 الرعاية الصحية. 

أن تتوفر فييا خاصية المنع )اإلعاقة بحيث تكون إعاقة جزئية، سواء لمنع دخول  .2
 .  (السوائلالبكتيريا أو الفيروسات أو اليواء أو 
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أن تكون المواد المستخدمة فى صناعتيا ثابتة لوسائل التعقيم المختمفة وليا قدرة  .3
 تحمل عالية. 

أن تتوفر فييا خاصية الراحة والنعومة ونفاذية اليواء، والحفاظ عمى درجة حرارة  .4
 (  06 -0222)هبة عبد التواب :جسم من يرتدييا.  

 .مطابق لممواصفات الفنية .5

 .إقتصادية .6

                                       .لمبيئة صديقة .7

 .مضادة لمحساسية .8

 (Chinta,K .and Veena, V: 2013 143-)معقمة.  .9
 الشروط التى يجب توافرها فى المالبس الطبية: 

المحافظة عمى مناخ مريح بالنسة لدرجات الحرارة والرطوبة فى المنطقة الحسية لمجمد  .1
 قماش والجمد(. )اإلتصال المباشر بين ال

 اإلمتصاص الجيد لمرطوبة.  .2
 . عدم ظيور روائح غير مستحبة .3
 اإلستطالة والمرونة  .4
 إنخفاض الوزن ليذه المالبس.  .5
 قدرة القماش عمى طرد الماء واألوساخ.   .6
   (18 -2014)إيمان مسعود:. توافق القماش مع جمد اإلنسان-7
  سيمة اإلرتداء والخمع. -8

 :  ها فى األلياف المستخدمة  فى المجال الطبىالشروط الواجب توافر  
 .غير سامة .0

 . غير مسببة لمحساسية .2

 .غير مسرطنة .3

  . ى الخواص الفيزيائية والكيميائيةقابمة لمتعقيم دون التأثير عم .4
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 :مواصفات مالبس المرضى
مالبس المرضى يجب أن توفر الراحة لممرضى وتمبى احتياجاتيم ويفضل أن تكون ىذه 

اومة لمبكتريا، وذات تيوية جيدة خاصة لممرضى الذين لدييم جياز مناعى المالبس مق
ضعيف فال بد أن تكون مالبسيم عامل مساعد فى مقاومة األمراض وال بد أن تتصف 

 المالبس الطبية باألتى: 
 .جمد المريض من البكترياحماية   .1
 السماح لمجمد بالتنفس. .2
 .الحد من نمو وانتشار البكتريا .3
ون الرداء مريح سيل الفتح فى حاالت الطوارئ المختمفة إلجراء العناية ال بد أن يك .4

   ( lucas naves:2013 -25) الالزمة لممريض. 
 الرعاية مقدمى قبل من لممرضى والتغيير االستخدام سيولة الرداء فى يتوفر أن يجب كما

 مةقاب رداءال أجزاء تكون كأن الجسم من المصابة األجزاء إلى الوصول وتسيل الصحية،
 حتى والسروال كالقميص قطعة من أكثر من والمكونة المنفصمة كاألكمام والتركيب لمتبديل
 الكسور مرضى مع خاصة الحركة لكثرة التعرض دون لممريض الطبية الرعاية تقديم يمكن

    (Elizabeth barry :2010 -1:11) .والمبتورين

 تداء والخمع تساعد عمى  عدم كشف الجسم  مما دعا الباحثين إلى إعداد مالبس سيمة اإلر 
والحفاظ عمى كرامة المريض حيث يمكن استخدام الجزء المراد فحصو عن طريق وسائل 

 غمق وفتح سيمة االستخدام دون كشف باقى أجزاء الجسم.  
 :  كتيريا باستخدام الكيتوزانتجهيز األقمشة لمقاومة الب

ويستخرج  ن، ىو ثانى البوليمرات الطبيعية انتشاراً يعتبر الكيتين المصدر الرئيسى لمكيتوزا
الكيتين من بعض الحيوانات البحرية مثل السرطان، وقشور الجمبرى وتتميز ىذه البوليمرات 
الطبيعية بالعديد من الخواص فيى صديقة لمبيئة، غير سامة، قابمة لمتحمل الحيوى والميم أنيا 

 ( 74 -2016الفتاح:عبد)هند مضاد لمبكتيريا وال تسبب الحساسية. 
والكيتوزان المذان يتميزان بأىمية إقتصادية وذلك الحتوائيما عمى نسبة  ويتم التجييز بالكيتين

( ويتم التفاعل مع األلياف بواسطة مجموعة األمينو الذى %6.89عالية من النيتروجين )
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 majeti, n and)يحتوى عمييا الكيتوزان فيمتص بواسطة البكتيريا ويمنع انقسام الخاليا. 

Ravi, K :2010-1) 
 مكيتوزان:لاالستخدامات الطبية 

 عالج الجروح  -1
بالمقارنة  %30الكيتوزان لديو القدرة عمى تعجيل عممية الشفاء والتئام الجروح بنسبة تزيد عن 

األخرى ويتميز الكيتوزان بقدرتو عمى امتصاص اإلفرازات الناتجة من الجروح وتتراوح  بالمواد
%( 890-125) بة المئوية لمماء المستنفذ خالل غشاء الكيتوزان بعد الغمر فى الماء بينالنس

 :  لضمادات الجراحية لألسباب األتيةلذلك فيو يالئم ا
 الحتفاظ بكميات كبيرة من الرطوبةا . 
  .الحماية من التموث 
 .القدرة عمى إزالة إفرازات الجروح 
 األنسجة. قابمة التحمل لمكونات الجسم وتعزيز نمو 

  عالج الحروق-2
لصمب ويتميز بقدرتو عمى يتميز الكيتوزان بقدرتو عمى عالج الحروق حيث يعطى الشكل ا

باالنسجام الحيوى ويتم وضعو بشكل مباشر عمى األماكن المصابة  وكذلك يتميز ،االمتصاص
 بالحروق. 

  الكيتوزان كعامل لوقف النزيف -3
لشحنات والتى تعرف بأنيا ترتبط بخاليا الدم الحمراء وفى الكيتوزان مثال لممركبات عديدة ا

بداية الستينات حقق خواص االلتصاق وتبين أن الكيتوزان حتى فى حالة استخدام تركيزات 
ضعيفة يكون لو القدرة عمى االلتصاق مع خاليا الدم الحمراء، وىذا يؤدى إلى اعتبار 

   (35-2018:)عبير محمد الكيتوزان أحد عوامل ايقاف النزيف.
 التراكيب النسجية المستخدمة فى البحث: 

: وىى عبارة عن بناء التراكيب النسجية باإلنعكاس، حيث ينشأ أساس األنسجة المعكوسة-1 
ويتم توقيع عالمات المبرد  ،كاس خيوط التركيب النسجى المبردىبناء التراكيب من إنع

لمبرد من اليسار إلى اليمين بعكس األساسى ثم يعكس وضع عالمات الخيوط ويستكمل رسم ا
  .جميع الخيوط حتى نصل إلى الخيط األول وبالتالى يتم الحصول عمى التطبيقات المطموبة
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والمحمة تظير  ءالينيكوم ىو الذى يكون فيو خيوط السدا: )هنيكوم( أنسجة خاليا النحل -2
  بيا انخفاضات وارتفاعات تشبو فى مظيرىا خاليا النحل.

: تتفرع إلى عدة أنواع وتمتاز أقمشتيا باألسطح الحبيبية الخشنة نوع من الكريبأنسجة  -3
                        ( 523 -2020محمد رمضان: و )عادل هنداوى حيث المممس

  إجراءات البحث:
جراءالدراسة التطبيقية لمبحث و  -0  ،(UPF)البنفسجية  فوق المعممية )األشعة التجارب ا 
، (ث )اإلمتصاص زمن ،2(م/جم )المربع المتر وزن (،%)اإلستطالة  ،(يوتنبالن )الشد قوة

 القطنية األقمشة من عينات ( عمىGm-ve, Gm +ve )مم(الميكروب تثبيط قطر
   .باستخدام الكيتوزان المعالجة

   :الدراسة الميدانية -2
المحكمين  السادة عمى وعرضيا تصميمات مقترحة لمرضى السرطان إعداد-

تنفيذ مجموعة التصميمات التى حازت عمى قبول  و صصين فى المالبس والنسيجالمتخ
    تصميمات 6 ىمالمتخصصين عدد

 :الدراسة التطبيقيةأوال :
  :المعممية العممية و  األدوات المستخدمة فى التجارب     
   األقمشة -1

 تم إنتاج العينات تحت الدراسة فى مصنع الغزل والنسيج بالمحمة الكبرى
 :مختمفة من األقمشة القطنية وىى كالتالىأنواع تم ستخدام ثالث  -أ

 30/1نمرة ( %100، خيط لحمة بامبو%100خيط لحمة تنسيل ،%100)خيط لحمة فبران
 40/1نمرة  مسرح %قطن100وخيط سدا ثابتة لجميع األقمشة  ترقيم انجميزى،

 : وىى كما يمى شةستخدام ثالث تراكيب نسجية مختمفة لكل نوع من األقماتم  -ب
     (ىنيكوم، كريب زحف ودوران )أنسجة معكوسة،
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  ( تنسيل كريب زحف ودوران3صورة )                  ( تنسيل هنيكوم 2صورة )              ( تنسيل معكوس 0صورة) 

 

   
 ( بامبو كريب زحف ودوران6صورة )        بامبو هنيكوم                (5)  صورة            ( بامبو معكوس        4صورة) 

 

   
  ( فبران كريب زحف ودوران9صورة )                  ( فبران هنيكوم8صورة )        ( فبران معكوس 7)  صورة
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 للمعالجة المواد المستخدمة-0

لتر  جم /6لتر خل،  جم /4خل، لتر  جم/2الكيتوزان بثالث تركيزات مختمفة وىى: ) -أ
 خل(.

 ممح ليمون )حامض الستريك(.-ب
 : العوامل المتغيرة

 المعالجة  ةادتركيز م -1
 ( جم/ 6 ،4 ،2الكيتوزان )لتر.  

  .(%100، فبران%100، بامبو%100خيط المحمة )تنسيل ةخام -2
  .التركيب النسجى )انسجة معكوسة، أنسجة ىنيكوم، كريب زحف ودوران( -3

  :قمشة المنتجةاألتجهيز  
  .سم20020كل عينة بمقاس  عينة من القماش 27تم إعداد  .1
 .وزن العينات قبل المعالجة .2
 لتر( جم/ 6 ،4 ،2)ستخدام الكيتوزان بثالث تركيزاتاعينة لممعالجة ب27تم تجييز  .3

 عينات لكل تركيز. 9
 ( لتر جم/ 6 ،4 ،2) حيث تم استخدام ثالث تركيزات ىى :المعالجة بالكيتوزان -
ضافة  مسحوق جم من2إذابة  و جم ممح ليمون مع التقميب 2الكيتوزان فى لتر من الخل وا 

( الفبران البامبو، ،نسيلعينات من خامة )الت9لمحصول عمى محمول لزج ثم غمر عدد 
ائق وبعد التأكد من دق 5كريب( فى المحمول لمدة  ىنيكوم، بتراكيبيا النسجية الثالثة )معكوس،

تجف تماما حتى  من المحمول الزائد وفرد العينات لمتخمص يتم الضغط عميياتشرب العينات 
ثم يتم تقدير  دقائق. 3 -2لمدة من  م°120 بالفرن عند درجة حرارة  وبعد ذلك يتم التحميص
ضافة مسحوق جم من 4التركيز الثانى بإذابة  جم ممح ليمون 2الكيتوزان فى لتر من الخل وا 

دقائق وبعد تشرب  5عينات أخرى لمدة 9ل لزج  ثم غمر والتقميب لمحصول عمى محمو 
م لمدة °120درجة حرارة  العينات لممحمول يتم إخراجيا وتجفيفيا فى اليواء والتحميص عند 

جم 2الكيتوزان إلى  مسحوق جم من6دقائق ثم يتم تحضير التركيز الثالث بإضافة  3-2من 
 ت أخرى وتجفيفيا ثم التحميص عندعينا 9من الخل وتكرر نفس الخطوات السابقة لغمر 
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ة بالكيتوزان والشكل التالى يوضح طريقة المعالج دقائق  3-2م لمدة من °120درجة حرارة  
  .وغمر العينات بعد تجييز المحمول

 
 لمعينات أثناء المعالجة بالكيتوزان (10)  صورة

 :  لتى تمت عمى األقمشةاإلختبارات ا
أما اختبارات مقاومة  ،ستطالة بمعيد القياس والمعايرة باليرمتم عمل اختبارات قوة الشد واإل

 . البكتيريا واألشعة فوق البنفسجية وسرعة اإلمتصاص والوزن بالمركز القومى لمبحوث بالدقى
تحت الدراسة قبل وبعد المعالجة  ( لمعينات2م اختبار وزن المتر المربع )جم/ -1

  .ستخدام ميزان حساساب
لممواصفات القياسية  اً تم إجراء ىذا اإلختبار طبق متصاص )ث(:اإلإختبار زمن  -2

 ستخدام ساعة إيقاف.  ام ب2002( لسنة 0608رقم )األمريكية 
 Tensile properties of fabrics ISO: إختبار قوة الشد لمقماش )النيوتن( -3

13934 :Determination of maximum force and elongation at 

maximum force using the strip method  . 
د سم بع3سم وعرض 20ويتم عن طريق قص ثالث أجزاء من العينة كل جزء بطول العينة 

 تنسيل نصف سم من كل جية 
، عينات بنفس جياز قوة الشد السابق%(: ويتم قياس اإلستطالة لمختبار اإلستطالة )إ -4

 .يا لقوة الشدوىى عبارة عن مقدار الزيادة فى الطول لمشعيرات عند تعرض
: وذلك طبقا لممواصفات  البنفسجية (  مقاومة األشعة فوق(UPFختبار إ -5

 -UV-Shimadzu 3101- PC بإستخدام : AS/NZS 4399-1999القياسية

Spectrophotometer   



 

 757 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 AATCC )مم(: وتم إجراء ىذا اإلختبار وفقا لمطريقة   إختبار مقاومة نمو البكتيريا -6

 100-Antimicrobial  Fabric Test   وتم إجراء ىذا اإلختبار بإستخدام طبق
 4أجار لبيان مدى مقاومة العينات تحت الدراسة لنشاط الميكروبات حيث تم اختيار 

 أنواع مختمفة من الميكروبات  كما يمى: 
  البكتيريا الموجبة لصبغة الجرامStaphylococcus  aureus . 
  البكتيريا السالبة لصبغة الجرامEscherichia coli      
  الخميرةفطر Candida albicans              
  فطرAspergillus niger     
 : الدراسة الميدانيةثانيا:

تصميمات مقترحة لمرضى السرطان ثم عرضيا  9عداد إ حيث تم:التصميمات المقترحة-1
يمات التى عمى المتخصصين فى مجال المالبس والنسيج لمعرفة آرائيم واختيار أفضل التصم

 . وفيما يمى عرض لمتصميمات المقترحة حازت عمى قبول المتخصصين
 ( التصميمات المقترحة1جدول )

بكباسين فى األمام واألكتاف  :جاونالتصميم األول
 وجيب أمامى

:جاون بشريط الصق فى األمام التصميم الثانى
 واألكتاف

  
جاون مريض مكون من قطعتين   :التصميم الثالث

 .سين فى الجزء العموى والبنطمونبكبا
: جاون مريض قطعة واحدة التصميم الرابع

 .بكباسين فى الجناب واألكتاف واألكمام
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جاون مريض بكباسين من الخمف : الخامس التصميم 
  .وجيب أمامى بكباسين وأكمام طويمة

جاون مريض بشريط الصق : السادس التصميم 
 من الخمف والكتف واألكمام

 
  

جاون مريض مكون من قطعتين التصميم السابع: 
 وأكمام طويمة بكباسين من الجنب وكباسين فى البنطمون

جاون مكون من بنطمون بشريط  التصميم الثامن:
الصق وقميص نصف كم بشريط عمى جانبى 

  الصدر ونياية الجنب
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جاون مريض قطعة واحدة بأكمام  :التصميم التاسع
سين فى الكتف واألكمام بدون خياطة فى طويمة وكبا

 .األمام والخمف لراحة المريض

 
 
 
 

  

 

راء المتخصصين كما يمكن ترتيب التصميمات المقترحة لمالبس مرضى السرطان وفقا آل
 يمى: 

 التصميم األول :ثالثاً        : التصميم السابعثانياً         .: التصميم الثالثأوالً  -
  : التصميم الرابعسادساً       : التصميم الثانىخامساً       .من: التصميم الثارابعاً  -
 : التصميم التاسعتاسعاً      : التصميم الخامسثامناً  .  : التصميم السادسسابعاً  -
التصميمات المنفذة : حيث تم اختيار التصميمات التى حازت عمى قبول المتخصصين -2

 قطع وىى كما يمى:   6وتم تنفيذ عدد 
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 المنفذة وتوصيفها التصميمات
 ( توصيف التصميمات المنفذة2جدول )

 التصميم األول              التوصيف               
جاون مريض من القطن سيل اإلرتداء والخمع مكون 

    .من قطعتين
: عبارة عن قميص نصف كم مزود القطعة األولى

بكباسين عمى جانبى الصدر ومن أسفل اإلبط لنياية 
يمن لسيولة الفحص دون خمع الرداء كما الجانب األ

تسيل إجراء القسطرة الوريدية من الرقبة والعالج 
  .بإلشعاع فى منطقة الصدر فى حالة سرطان الرئة

 : ال يوجد بو خياطات لتوفير الراحة لممريضالخمف
: عبارة عن بنطمون بكباسين بالرجل القطعة الثانية

لسيولة إجراء اليسرى بداية من الوسط لنياية الرجل 
الفحص وعمل األشعة الالزمة  فى حالة الكسور دون 

 .المجوء لخمع البنطمون بالكامل
 
 
   

 

 التصميم الثانى                 التوصيف              
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مريض من القطن مكون من قطعتين سيل  جاون
   .اإلرتداء والخمع
: عبارة عن قميص بكم مزود بكباسين القطعة األولى

الرقبة حتى نياية الجانب األيمن لسيولة إجراء  من
الفحوصات بالصدر والرقبة ومنطقة البطن وعمل 
األشعة فى المكان المطموب دون المجوء لكشف 

   .الجسم بالكامل وخمع الرداء
   .: بدون خياطة لتوفير الراحة لممريضالخمف

: عبارة عن بنطمون مزود بكباسين القطعة الثانية
بنطمون من الداخل حتى يسيل إجراء عمى جانبى ال

الفحوصات الالزمة لمساقين وسيولة إجراء العمميات 
   .لمجياز البولى والتناسمى

 
 التصميم الثالث                           التوصيف                    

   .جاون مريض قطن  طويل مكون من قطعة واحدة
تف حتى نياية : طويمة مزودة بكباسين من الكاألكمام

الكم لسيولة قياس الضغط وأخذ عينات الدم وتركيب 
  .الكانيوال والمحاليل عند أخذ جرعات الكيماوى

: بو مرد مزود بكباسين بطول الجاون لسيولة األمام
   .الفحص لممريض دون كشف الجسم بالكامل

    .: ال يوجد بو خياطاتالخمف
بول أثناء : خارجى لوضع المحاليل أو أكياس الالجيب
 .الحركة

 
 
 
 
 

 

 التصميم الرابع        التوصيف                    
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جاون مريض قطن نص كم سيل اإلرتداء والخمع 
   .مكون من قطعتين

ألسفل  يصل: عبارة عن قميص القطعة األولى
الركبة مزود بشريط الصق عمى جانبى الصدر بداية 

كن من من الرقبة حتى نياية اإلبط لسيولة التم
إجراءالفحص الالزم لمنطقة الصدر والعالج 

   .باإلشعاع بدون إرىاق لممريض
  .: بدون خياطة لراحة المريضالخمف

: واسع لسيولة الحركة مزود بشريط الصق البنطمون
حتى نياية  من الجانب األيسر بداية من الكمر

البنطمون لسيولة فحص الساق وعمل األشعة وأخذ 
     .اإلبر

 

 التصميم الخامس       التوصيف                  

جاون مريض قطن طويل بكم سيل اإلرتداء والخمع 
    .مكون من قطعة وحدة

: طويمة بيا مرد مزود بشريط الصق من أول األكمام
الكتف حتى نياية الكم لسيولة إجراء الفحص الالزم 

  .وعمل األشعة لمذراعين وتركيب المحاليل
مزود بشريط الصق بداية من الرقبة : المرد األمامى

حتى نياية الجاون لسيولة كشف المنطقة المطموبة 
جراء الفحص الالزم سواءلمنطقة الصدر أو  فقط وا 

  .البطن بدون الحاجة لمساعدة
: خارجى بقالب لحفظ كيس البول واألنابيب الجيب

  .لممريض دون خمع الجاون
    .: بدون خياطة لتوفير الراحة لممريضالخمف

 

 
 التصميم السادس                           التوصيف                    
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جاون مريض من خامة القطن طويل مكون من 
 .قطعة واحدة سيل اإلرتداء والخمع

: طويمة بمرد مزود بكباسين من الكتف األكمام
حتى نياية الكم لسيولة فحص المريض لمنطقة 

ولة قياس الضغط الذراعين والكتف والرقبة وسي
وتركيب المحاليل وأخذ عينات الدم وعمل 

   .األشعة الالزمة
: بمرد مزود بكباسين الجانب األيمن واأليسر

جراء العمميات  لنياية الجاون لسيولة الفحص وا 
الجراحية والتغيير لمجروح لمجزء المصاب دون 

   .خمع الرداء
بدون خياطة لتوفير الراحة  الخمف واألمام:

 لممريض
 

 اإلسموب اإلحصائى والمعالجة: 
 وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية األتية :

 و الثبات لالستبيانمعامل اإلرتباط بيرسون لحساب الصدق  -1
  معامل ألفا كرونباخ لحساب الثبات -2
 ( لقياس معنوية الفروقANOVA) األحادى إختبار تحميل التباين -3
   ممقارنة المتعددة ل )أقل فرق معنوى لممقارنة( LSDإختبار  -4
  تقييم الجودة -5

راء المتخصصين فى مجال المالبس آوذلك ألخذ  :استبيان التصميمات المقترحة -
  والنسيج 

قامت الباحثة بعرض االستبيان عمى مجموعة من االساتذة المتخصصين فى مجال المالبس 
( موزعة عمى بند21ن )رتيا النيائية المكونة موالنسيج، وصياغة عبارات اإلستبيان فى صو 

 محورين أساسيين ىما: 
 الناحية الوظيفية لمتصميمات المقترحة لمالبس مرضى السرطان مكونة المحور األول :

 ( بند 11من )
 مالبس مرضى السرطان مكونة لمتصميمات المقترحة ل : الناحية الجماليةالمحور الثانى

( لمتأكد من 13كمين وعددىم )( بنود وقد تم عرض اإلستبيان عمى السادة المح10من )
وضوح العبارات وارتباطيا باليدف من اإلستبيان وتم إبداء الرأى حول مدى صحة تقسيم 
المحاور وأىميتيا ومدى مناسبة البنود لممحور الذى تنتمى إليو ومدى دقة وصحة 
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عديل بناءا عمى صياغة العبارات وبعد عرض اإلستبيان عمى السادة المحكمين تم الت
وحذف بعض العبارات  : تم تعديل بعض العبارات واعادة صياغتيا،رحاتيم بمايمىمقت

نظام ليكرت الثالثى لتقييم  تم استخدامالتى ليا ارتباط ضعيف بمحور اإلستبيان وقد 
 : يمى اإلستبيان وىى كما

  .مالئم ويقابمو بالدرجات )ثالث درجات( -1
  .ن(درجتائم إلى حد ما ويقابمو بالدرجات )مال -2
 .(غير مالئم ويقابمو بالدرجات )درجة واحدة -3

 .الستبيان عمى قياس ما وضع لقياسويقصد بو قدرة ا :صدق االستبيان
 :صدق االتساق الداخمي

، رة من العبارات المكونة لكل محورحساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبا  .1
 .باالستبيانوالدرجة الكمية لممحور 

والدرجة االستبيان اط بين الدرجة الكمية لكل محور من محاور حساب معامالت االرتب .2
  .باالستبيانالكمية 

  المحور األول: الناحية الوظيفية:
ذلك بحساب معامل االرتباط )معامل ارتباط  تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخمي و 

 :التالي يوضح ذلك (، والجدول( بين درجة كل عبارة ودرجة المحور )الناحية الوظيفيةبيرسون
 قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور )الناحية الوظيفية( :(3جدول )

 الداللة االرتباط م
1- 0.761 0.01 
2- 0.640 0.05 
3- 0.831 0.01 
4- 0.908 0.01 
5- 0.882 0.01 
6- 0.611 0.05 
7- 0.780 0.01 
8- 0.850 0.01 
9- 0.635 0.05 
10- 0.812 0.01 
11- 0.709 0.01 
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 (0.05 – 0.01( أن معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى )3يتضح من الجدول )
 .  ق وتجانس عبارات االستبيانالقترابيا من الواحد الصحيح مما يدل عمى صد

 المحور الثاني: الناحية الجمالية:
معامل االرتباط )معامل ارتباط  خمي وذلك بحساب تم حساب الصدق باستخدام االتساق الدا

 : ودرجة المحور )الناحية الجمالية(، والجدول التالي يوضح ذلك( بين درجة كل عبارة بيرسون
 بين درجة كل عبارة ودرجة المحور )الناحية الجمالية(قيم معامالت االرتباط  :(4جدول )

 الداللة االرتباط م
1- 0.871 0.01 
2- 0.829 0.01 
3- 0.915 0.01 
4- 0.794 0.01 
5- 0.726 0.01 
6- 0.847 0.01 
7- 0.609 0.05 
8- 0.621 0.05 
9- 0.779 0.01 
10- 0.928 0.01 

 (0.05 – 0.01( أن معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى )4يتضح من الجدول )
 القترابيا من الواحد الصحيح مما يدل عمى صدق وتجانس عبارات االستبيان .  

 :لالستبيانلصدق باستخدام االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية ا
عامل االرتباط )معامل ارتباط  تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخمي وذلك بحساب م

الكمية ( والدرجة الناحية الجمالية، )الناحية الوظيفية الدرجة الكمية لكل محور( بين بيرسون
 :  يان، والجدول التالي يوضح ذلكلالستب
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الناحية ، )الناحية الوظيفية الدرجة الكمية لكل محوربين ( قيم معامالت االرتباط 5جدول )
 لالستبيانالكمية ( والدرجة الجمالية

 الداللة االرتباط 
 0.01 0.745 المحور األول: الناحية الوظيفية

 0.01 0.801 : الناحية الجماليةالمحور الثاني

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

  :ساب الثبات عن طريقتم حو  :  الثبات
       Alpha Cronbach الفا كرونباخ معامل -1
  Split-half طريقة التجزئة النصفية -2

 ستبيانقيم معامل الثبات لمحاور اال :(6ل )جدو
 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

 0.808 – 0.749 0.776 المحور األول: الناحية الوظيفية
 0.942 – 0.888 0.917 : الناحية الجماليةالمحور الثاني

 0.864 – 0.805 0.839 ككلاالستبيان  ثبات

، التجزئة النصفية دالة عند معامل الفا: الت الثباتأن جميع قيم معام (6)يتضح من الجدول
ممايدل عمى ثبات االستبيان  0.01مستوى 
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  نتائج متوسطات القراءة إلختبارات األقمشة العالجة بالكيتوزان( 7جدول )

رقم 
 العينة

مادة 
التركيب  الخامة المعالجة

 النسجي
تركيز مادة 
 المعالجة )جم(

FPU 

(0) 
قوة الشد 
 )النيوتن(

إلستطالة ا
)%( 

وزن المتر 
 (2المربع )جم/م

زمن اإلمتصاص 
 )ث(

 قطر تثبيط الميكروب
mG 

+eV 
staphyl 

Gm 
-Ve 

esch.co 

candid
a 

aspergill
s 

- 

الكيتوزان
تنسيل 

 

معكوس
 - - - - - - - - - - 

 10 11 10 10 ث3 5,97 6,307 539.6 25 2 1
 11 12 12 11 ث11 6,190 7,052 621.8 33 4 2
 13 13 12 10 ث24 6,260 8,012 623.5 37 6 3
- 

ىنيكوم
 - -   -     - 

 11 11 10 11 ث2 5,950 5.140 613.3 25 2 4
 13 12 12 13 ث7 6,230 5.120 616.0 34 4 5
 13 14 13 13 ث18 6,220 5.627 645.5 41 6 6
- 

كريب
 - -   -  - -  - 

 11 12 13 12 ث3 6,400 6.760 530.2 29 2 7
 13 13 12 13 ث13 6,390 8,788 539.3 38 4 8
 14 15 14 14 ث15 6,240 10.805 617.7 45 6 9
بامبو -

 -  - - -    - - سمعكو  
 11 12 11 13 ث7 7,270 8.153 290.2 26 2 10
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رقم 
 العينة

مادة 
التركيب  الخامة المعالجة

 النسجي
تركيز مادة 
 المعالجة )جم(

FPU 

(0) 
قوة الشد 
 )النيوتن(

إلستطالة ا
)%( 

وزن المتر 
 (2المربع )جم/م

زمن اإلمتصاص 
 )ث(

 قطر تثبيط الميكروب
mG 

+eV 
staphyl 

Gm 
-Ve 

esch.co 

candid
a 

aspergill
s 

 12 13 12 14 ث15 7,300 8,466 350.6 38 4 11
 13 14 13 15 ث17 7,400 8.790 450.3 39 6 12

- 

ىنيكوم
 - - -  - - - -  - 

 13 13 14 13 ث3 7,130 5.385 5402 27 2 13
 13 13 15 15 ث4 7,53 5,623 546.3 35 4 14
 14 14 16 16 ث14 7,440 7.563 647.5 42 6 15
- 

كريب
 - - -   -     

 12 13 12 13 ث2 7,160 10.835 502.5 28 2 16
 13 12 13 14 ث3 7,500 12.302 525.1 36 4 17
 15 16 15 15 ث7 7,410 13.600 542.5 43 6 18
- 

فبران
معكوس 

 - - -  - - - -  - 
 12 11 11 11 ث30 6,360 6.917 498.6 28 2 19
 13 14 13 13 ث35 6,590 8,935 665.3 40 4 20
 14 15 15 14 ث40 6,800 9.652 676.5 42 6 21
 -  - - - -  - - - مو كينى -
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رقم 
 العينة

مادة 
التركيب  الخامة المعالجة

 النسجي
تركيز مادة 
 المعالجة )جم(

FPU 

(0) 
قوة الشد 
 )النيوتن(

إلستطالة ا
)%( 

وزن المتر 
 (2المربع )جم/م

زمن اإلمتصاص 
 )ث(

 قطر تثبيط الميكروب
mG 

+eV 
staphyl 

Gm 
-Ve 

esch.co 

candid
a 

aspergill
s 

 14 14 14 16 ث2 6,380 5.450 645.33 28 2 22
 14 15 15 17 ث4 6,880 5.833 658.0 38 4 23
 14 15 18 19 ث10 7,240 9.249 660.3 43 6 24
- 

كريب
 - - - - - - - -  - 

 14 14 15 13 ث2 6,110 4,883 615.70 30 2 25
 14 15 16 14 ث3 6,440 5.528 680.5 39 4 26
 15 17 16 20 ث4 6,710 12.102 745.9 42 6 27
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 النتائج والمناقشة
 الفرض األول:   

كيتوزان ، فبران" في المعالجة باليل، بامبوتوجد فروق دالة إحصائيًا بين الخامات "تنس"
 االشعة فوق البنفسجية اختباراتلمتراكيب النسجية "معكوس، ىنيكوم، كريب" في 

UPFزمن (2)%(، وزن المتر المربع )جم/م ، قوة الشد )النوتن(، االستطالة ،
 .، قطر تثبيط الميكروب")ث( االمتصاص

اين لمتوسط درجات الخامات "تنسيل، ولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب تحميل التب
 ، كريب" فيجية "معكوس، ىنيكومكيتوزان لمتراكيب النس، فبران" في المعالجة بالبامبو

اختبارات "االشعة فوق البنفسجية، قوة الشد، اإلستطالة، وزن المتر المربع، زمن 
     .، والجداول التالية توضح ذلكب"، قطر تثبيط الميكرو اإلمتصاص

لمتوسط درجات الخامات في  (ANOVA األحادى) تحميل التباين( 8جدول )  
 (( UPF" في اختبار االشعة فوق البنفسجيةكيب النسجية كيتوزان لمتراالمعالجة بال

 الداللة قيمة ) ف( درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات UPF االشعة فوق البنفسجية
 18 0.782 14.076 داخل المجموعات دال  0.01 21.407 8 16.741 133.926 بين المجموعات

   26  148.002 المجموع
ة دالة إحصائيا عند ( وىى قيم21.407( إن قيمة )ف( كانت )8) يتضح من جدول

، و، بامبد فروق بين درجات الخامات "تنسيل، مما يدل عمى وجو (0.01مستوى )
في اختبار  ، كريب"كيتوزان لمتراكيب النسجية "معكوس، ىنيكومفبران" في المعالجة بال
لممقارنات  LSDق اختبار ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبياالشعة فوق البنفسجية

 :لمتعددة والجدول التالي يوضح ذلكا
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 لممقارنات المتعددة LSD أقل فرق معنوى (: اختبار9جدول )

االشعة فوق 
 (UPFالبنفسجية )

 فبران بامبو تنسيل
 معكوس
م = 

37.000 

 هنيكوم
م = 

41.000 

 كريب
م = 

45.000 

 معكوس
م = 

39.000 

 هنيكوم
م = 

42.033 

 كريب
م = 

43.066 

 معكوس
م = 

42.066 

 هنيكوم
م = 

43.033 

 كريب
م = 

42.040 

 تنسيل
         - معكوس
        - **4 هنيكوم
       - **4 **8 كريب

 بامبو 
      - **6 **2 **2 معكوس
     - **3.033 **2.966 **1.033 **5.033 هنيكوم
    - **1.033 **4.066 **1.933 **2.066 **6.066 كريب

 فبران
   - *1 0.033 **3.066 **2.933 **1.066 **5.066 معكوس
  - 0.966 0.033 *1 **4.033 **1.966 **2.033 **6.033 هنيكوم
 - 0.993 0.026 **1.026 0.006 **3.040 **2.960 **1.040 **5.040 كريب

 
في اختبار نسجية لمتراكيب الالمعالجة بالكيتوزان  الخامات "نتائج  يوضح متوسط  (:1شكل )

 ((UPF االشعة فوق البنفسجية

 ( األتي: 1( وشكل )9يتضح من جدول )

، فبران" في المعالجة دالة إحصائيا بين الخامات "تنسيل، بامبووجود فروق  .1
 ، كريب" في اختبار االشعة فوقكيتوزان لمتراكيب النسجية "معكوس، ىنيكومبال
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ي المرتبة األولى تنسيل كريب، تي ف، فيأ0.01البنفسجية عند مستوي داللة 
عكوس، ثم فبران كريب، ثم بامبو ، ثم فبران ميميو بامبو كريب، ثم فبران ىنيكوم

 .       ىنيكوم، ثم تنسيل ىنيكوم، ثم بامبو معكوس، وأخيرا تنسيل معكوس
فبران ىنيكوم بين بامبو ىنيكوم و  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  .2

بين بامبو  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  ،لصالح فبران ىنيكوم
 .الح بامبو كريبكريب وفبران معكوس لص

، بينما ال توجد فروق بين ق بين بامبو ىنيكوم وفبران معكوسبينما ال توجد فرو  .3
وق بين بامبو كريب وفبران بامبو ىنيكوم وفبران كريب، بينما ال توجد فر 

، بينما ال توجد ان معكوس وفبران ىنيكومق بين فبر ، بينما ال توجد فرو ىنيكوم
وق بين فبران ىنيكوم ، بينما ال توجد فر بران كريبفروق بين فبران معكوس وف

 .  وفبران كريب
أن خامة التنسيل بالتركيب النسجى  (1)( والشكل 8،9جدول )اليتبين من 

 (UPFة )جم ىى األكثر مقاومة لألشعة فوق البنفسجي 6كريب  والمعالجة بالكيتوزان 
مع التركيب  ( حيث أن التنسيل ألياف منتظمة وطويمة45) وذلك بمعامل حماية قيمتو

النسجى الكريب التي تتميز بزيادة قيمة تقمص خيوط السدا والمحمة وانخفاض 
 .حيث يزداد معامل الحماية بزيادة تركيز مادة الكيتوزان التقاطعات

لمتوسط درجات الخامات  (ANOVA) األحادى اين(: تحميل التب10جدول )
 )بالنيوتن(في اختبار قوة الشد متراكيب النسجية المعالجة بالكيتوزان ل

 متوسط المربعات مجموع المربعات قوة الشد)النيوتن(
 درجات
 الحرية

قيمة ) 
 الداللة ف(

 8 21860.526 174884.207 بين المجموعات
38.975 

0.01  
 18 560.889 10096.007 داخل المجموعات دال

   26  184980.214 المجموع
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ة دالة إحصائيا عند ( وىى قيم38.975( إن قيمة )ف( كانت )10يتضح من جدول )
، د فروق بين درجات الخامات "تنسيل، بامبو، مما يدل عمى وجو (0.01مستوى )

كيتوزان لمتراكيب النسجية "معكوس، ىنيكوم، كريب" في اختبار فبران" في المعالجة بال
لممقارنات  LSD أقل فرق معنوى، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شدقوة ال

 :لمتعددة والجدول التالي يوضح ذلكا
 لممقارنات المتعددة LSD أقل فرق معنوى (: اختبار11جدول )

 (قوة الشد)النيوتن

 فبران بامبو تنسيل

 معكوس
م = 

623.50 

 هنيكوم
م = 

645.50 

 كريب
م = 

617.70 

 معكوس
 م =

450.30 

 هنيكوم
م = 

647.50 

 كريب
م = 

542.50 

 معكوس
م = 

676.50 

 هنيكوم
م = 

660.30 

 كريب
م = 

745.9
0 

 تنسيل
         - معكوس
        - **22 هنيكوم
       - **27.8 **5.8 كريب

 بامبو
      - **167.4 **195.2 **173.2 معكوس
     - **197.2 **29.8 *2 **24 هنيكوم
    - **105 **92.2 **75.2 **103 **81 كريب

 فبران
   - **134 **29 **226.2 **58.8 **31 **53 معكوس
  - **16.2 **117.8 **12.8 **210 **42.6 **14.8 **36.8 هنيكوم
 - **85.6 **69.4 **203.4 **98.4 **295.6 **128.2 **100.4 **122.4 كريب
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 في اختبار قوة الشدتراكيب النسجية الجة بالكيتوزان لمالمع يوضح متوسط الخامات (:2شكل )

 ن(تالنيو ب)

 ( األتي: 2( وشكل )11يتضح من جدول )

، فبران" في المعالجة دالة إحصائيا بين الخامات "تنسيل، بامبووجود فروق  .1
، كريب" في اختبار قوة الشد عند كيتوزان لمتراكيب النسجية "معكوس، ىنيكومبال

تي في المرتبة األولى فبران كريب، يميو فبران معكوس، ، فيأ0.01ي داللة مستو 
، ثم تنسيل ، ثم تنسيل ىنيكوم، ثم تنسيل معكوس، ثم بامبو ىنيكومثم فبران ىنيكوم

 ، وأخيرا بامبو معكوس.   ، ثم بامبو كريبكريب
بين تنسيل ىنيكوم وبامبو ىنيكوم لصالح  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  .2

 يكوم. بامبو ىن
سجى أن خامة الفبران بالتركيب الن (2)( والشكل 10،11جدول )اليتبين من 

بالنسبة لقوة الشد )النيوتن( وربما يرجع ذلك إلى معامل البرم  أتى فى المرتبة األولىتكريب 
العالى لمخيوط وزيادة تعاشقات التركيب النسجى كريب  وزيادة ترسيب الكيتوزان عن مثيمو 

 . نيكومالمعكوس، والي
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لمتوسط درجات الخامات المعالجة بالكيتوزان   (ANOVA) األحادى (: تحميل التباين12جدول )
 )%( لمتراكيب النسجية  في اختبار اإلستطالة

 الداللة قيمة ) ف( درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات اإلستطالة %
 8 52.684 421.471 بين المجموعات

33.494 
0.01  
 18 1.573 28.313 داخل المجموعات دال

   26  449.784 المجموع

( وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى 33.494( إن قيمة )ف( كانت )12يتضح من جدول )
(، مما يدل عمى وجود فروق بين درجات الخامات "تنسيل، بامبو، فبران" في المعالجة 0.01)

وم، كريب" في اختبار اإلستطالة، ولمعرفة اتجاه بالكيتوزان لمتراكيب النسجية "معكوس، ىنيك
(: 13جدول ) لممقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:  LSDالداللة تم تطبيق اختبار 

 لممقارنات المتعددة LSD أقل فرق معنوى اختبار

 اإلستطالة %

 فبران بامبو تنسيل
 معكوس
م = 

8.012 

 هنيكوم
م = 

5.627 

 كريب
م = 

10.805 

 كوسمع
م = 

8.790 

 هنيكوم
م = 

7.563 

 كريب
م = 

13.600 

 معكوس
م = 

9.652 

 هنيكوم
م = 

9.249 

 كريب
م = 

12.102 

 تنسيل

         - معكوس
        - **2.385 هنيكوم

*5.178 **2.793 كريب
* 

-       

 بامبو

*3.163 *0.778 معكوس
* 2.015** -      

*1.936 0.449 هنيكوم
* 3.242** 1.227** -     

*7.973 **5.588 كريب
* 2.795** 4.810** 6.037** -    

 فبران

 **1.640 معكوس
4.025*

* 1.153** 0.862* 2.089** 3.948** -   

 **1.237 هنيكوم
3.622*

* 1.556** 0.459 1.686** 4.351** 0.403 -  

 **4.090 كريب
6.475*

* 1.297** 3.312** 4.539** 1.498** 2.450** 2.853** - 
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 في اختبار اإلستطالة % كيتوزان لمتراكيب النسجية المعالجة باليوضح متوسط الخامات  (:3شكل )

 ( األتي: 3( وشكل )31يتضح من جدول )

، فبران" في المعالجة "تنسيل، بامبو وجود فروق دالة إحصائيا بين الخامات .1
اإلستطالة عند  بار، كريب" في اختكيتوزان لمتراكيب النسجية "معكوس، ىنيكومبال

تي في المرتبة األولى بامبو كريب، يميو فبران كريب، ثم ، فيأ0.01مستوي داللة 
م تنسيل ، ثتنسيل كريب، ثم فبران معكوس، ثم فبران ىنيكوم، ثم بامبو معكوس

 .      ىنيكوم ، وأخيرا تنسيلمعكوس، ثم بامبو ىنيكوم
وبامبو معكوس  ل معكوسبين تنسي 0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  .2

بين بامبو  0.05، كما توجد فروق عند مستوي داللة لصالح بامبو معكوس
 معكوس وفبران معكوس لصالح فبران معكوس.

ق بين ، بينما ال توجد فرو ل معكوس وبامبو ىنيكومبينما ال توجد فروق بين تنسي .3
س وفبران ق بين فبران معكو ، بينما ال توجد فرو بامبو معكوس وفبران ىنيكوم

 .ىنيكوم
أن خامة البامبو بالتركيب النسجى كريب حقق (3( وشكل )12،13) ينيتضح من الجدول

أعمى قيمة إلستطالة القماش ويرجع ذلك إلى زيادة قيمة تقمص خيوط السدا والمحمة 
وبالتالى إنخفاض نسبة التقاطعات عن مثيمو المعكوس  ،لمتركيب النسجى كريب المكونة

 .والينيكوم
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التباين لمتوسط درجات الخامات المعالجة بالكيتوزان  (ANOVA) األحادى (: تحميل14ول )جد
 2جم/م لمتراكيب النسجية في اختبار وزن المتر المربع

وزن المتر المربع 
 2جم/م

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 8 21.629 173.029 بين المجموعات
12.437 

0.01  
 18 1.739 31.303 داخل المجموعات دال

   26  204.332 المجموع

( وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى 12.437( إن قيمة )ف( كانت )14يتضح من جدول )
(، مما يدل عمى وجود فروق بين درجات الخامات "تنسيل، بامبو، فبران" في المعالجة 0.01)

س، ىنيكوم، كريب" في اختبار وزن المتر المربع، ولمعرفة بالكيتوزان لمتراكيب النسجية "معكو 
لممقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح  LSD أقل فرق معنوى اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار

 لممقارنات المتعددة LSD أقل فرق معنوى (: اختبار15جدول )       :ذلك

وزن المتر المربع 
 (2)جم/م

 فبران بامبو تنسيل
 معكوس
م = 
6.26 

 هنيكوم
 6.22م = 

 كريب
 6.24م = 

 معكوس
م = 
7.40 

 هنيكوم
 7.44م = 

 كريب
 7.41م = 

 معكوس
 6.80م = 

 هنيكوم
م = 
7.24 

 كريب
م = 
6.71 

 تنسيل
         - معكوس
        - 0.040 هنيكوم
       - 0.020 0.020 كريب

 بامبو
      - **1.160 **1.180 **1.140 معكوس
     - 0.040 **1.200 **1.220 **1.180 هنيكوم
    - 0.030 0.010 **1.170 **1.190 **1.150 كريب

 فبران

*0.600 **0.560 **0.580 **0.540 معكوس
* 

0.640** 0.610** -   

  - **0.440 *0.170 *0.200 *0.160 **1.000 **1.020 **0.980 هنيكوم

*0.690 **0.470 **0.490 **0.450 كريب
* 0.730** 0.700** 0.090 0.530

** - 
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المعالجة بالكيتوزان لمتراكيب النسجية في اختبار وزن المتر  يوضح متوسط الخامات " (:4شكل )

 (2المربع )جم/م

 ( األتي: 4( وشكل )51يتضح من جدول )
، فبران" في المعالجة دالة إحصائيا بين الخامات "تنسيل، بامبووجود فروق  .1

، كريب" في اختبار وزن المتر يب النسجية "معكوس، ىنيكومكيتوزان لمتراكبال
في المرتبة األولى بامبو ىنيكوم، ثم بامبو  ، فيأتي 0.01المربع عند مستوي داللة 
، ، ثم فيران معكوس، ثم فيران كريب، ثم فيران ىنيكومكريب، يميو بامبو معكوس

    .   ، ثم تنسيل كريب، وأخيرا تنسيل ىنيكومثم تنسيل معكوس
ىنيكوم لصالح بامبو بين بامبو معكوس وفيران  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة 

بين بامبو ىنيكوم وفيران ىنيكوم  0.05، كما توجد فروق عند مستوي داللة معكوس
  لصالح بامبو

وفيران ىنيكوم  بين بامبو كريب 0.05، كما توجد فروق عند مستوي داللة ىنيكوم .1
 .لصالح بامبو كريب

، بينما ال توجد فروق بين وتنسيل ىنيكومبينما ال توجد فروق بين تنسيل معكوس  .2
وق بين تنسيل ىنيكوم وتنسيل تنسيل معكوس وتنسيل كريب، بينما ال توجد فر 

روق ، بينما ال توجد فوبامبو ىنيكوم، بينما ال توجد فروق بين بامبو معكوس كريب
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وق بين بامبو ىنيكوم وبامبو وجد فر ، بينما ال تبين بامبو معكوس وبامبو كريب
 .روق بين فبران معكوس وفيران كريب، بينما ال توجد فكريب

أن خامة البامبو مع التركيب النسجى ىنيكوم  (4( وشكل )14،15) ينجدولاليتبين من 
منتظمة فى ألياف  حققت أعمى قيمة لوزن المتر المربع ويرجع ذلك إلى المناطق الغير

بين  اغات فى انسجة الينيكوم تزيد كثافة الخيوط بينما عدم وجود فروقالبامبو ووجود فر 
تنسيل وتنسيل معكوس وتنسيل كريب، وتنسيل ىنيكوم و  ،كال من تنسيل معكوس وىنيكوم

 وبامبو ىنيكوم وكريب، معكوس وكريب، وبامبو ،كريب، وأيضا بامبو معكوس وىنيكوم
 . المتر المربع إلى تقارب قيم وزن وفبران معكوس وكريب يرجع 

ط درجات الخامات لمتوس  (ANOVA) األحادى تحميل التباين نتائج (16جدول ) 
 )ث(في اختبار زمن اإلمتصاص كيتوزان لمتراكيب النسجية المعالجة بال

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات زمن اإلمتصاص)ث(
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 8 377.908 3023.265 بين المجموعات
34.705 0.01  

 18 10.889 196.006 داخل المجموعات دال
   26  3219.271 المجموع

ة دالة إحصائيا عند ( وىى قيم34.705( إن قيمة ) ف( كانت )16يتضح من جدول )
، فبران" د فروق بين درجات الخامات "تنسيل، بامبو، مما يدل عمى وجو (0.01مستوى )

س، ىنيكوم، كريب" في اختبار زمن اكيب النسجية "معكو في المعالجة بالكيتوزان لمتر 
لممقارنات  LSD أقل فرق معنوى، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار اإلمتصاص

 :لمتعددة والجدول التالي يوضح ذلكا
 لممقارنات المتعددة LSD أقل فرق معنوى اختبار (17جدول )

 زمن اإلمتصاص)ث(
 فبران بامبو تنسيل

 معكوس
 24= م 

 هنيكوم
 18م = 

 كريب
 15م = 

 معكوس
 17م = 

 هنيكوم
 14م = 

 كريب
 7م = 

 معكوس
 40م = 

 هنيكوم
 10م = 

 كريب
 4م = 

 تنسيل
         - معكوس
        - **6 هنيكوم
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       - **3 **9 كريب

 بامبو
      - *2 *1 **7 معكوس
     - **3 *1 **4 **10 هنيكوم
    - **7 **10 **8 **11 **17 كريب

 فبران
   - **33 **26 **23 **25 **22 **16 معكوس
  - **30 **3 **4 **7 **5 **8 **14 هنيكوم
 - **6 **36 **3 **10 **13 **11 **14 **20 كريب

 
في اختبار زمن لمتراكيب النسجية المعالجة بالكيتوزان الخامات  نتائج يوضح متوسط (:5شكل )

 )ث( اإلمتصاص

 ( األتي: 5( وشكل )71من جدول ) يتضح

، فبران" في المعالجة دالة إحصائيا بين الخامات "تنسيل، بامبووجود فروق  .1
ن ، كريب" في اختبار زمكيتوزان لمتراكيب النسجية "معكوس، ىنيكومبال

، فيأتي في المرتبة األولى فبران كريب، يميو 0.01اإلمتصاص عند مستوي داللة 
تنسيل  بامبو معكوس، ثم تنسيل كريب، ،بامبو ىنيكوم يكوم،فبران ىن بامبو كريب،

 ثم ويأتى فى المرتبة األخيرة فبران معكوس. ،ثم تنسيل معكوس ىنيكوم،
 بين تنسيل ىنيكوم وبامبو معكوس 0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  .2

بين تنسيل كريب  0.05لصالح بامبو معكوس، كما توجد فروق عند مستوي داللة 
 0.05مبو معكوس لصالح تنسيل كريب، كما توجد فروق عند مستوي داللة وبا

   بين تنسيل كريب وبامبو ىنيكوم لصالح بامبو ىنيكوم.
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خامة الفبران بتركيب نسجى كريب ىو  ( أن5( وشكل )16،17) ينجدولاليتبين من 
يميو البامبو كريب، ثم الفبران ىنيكوم وأن الفبران  ث(4األفضل فى زمن اإلمتصاص )

 يستغرق وقت أكثر فى زمن اإلمتصاصبتركيب نسجى معكوس يأتى فى المرتبة األخيرة 
ث( ويمكن تفسير ذلك إلى وجود تعاشقات أكثر فى األنسجة المعكوسة  40ويساوى )

 .تمتمئ بمادة الكيتوزان المعالجة لإلمتصاص
درجات الخامات لمتوسط  (ANOVA) األحادى التباين تحميلنتائج  (18جدول)
 + Gm  في اختبار قطر تثبيط الميكروب لمتراكيب النسجية  بالكيتوزان  المعالجة

Ve(Staphylococcus  aureus) 

  قطر تثبيط الميكروب
Gm + Ve 

Staphylococcus   
متوسط  مجموع المربعات

 المربعات
درجات 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 8 24.916 199.326 ن المجموعاتبي
30.578 

0.01  
 18 0.815 14.667 داخل المجموعات دال

   26  213.993 المجموع

ة دالة إحصائيا ( وىى قيم30.578( إن قيمة )ف( كانت )18يتضح من جدول )
، د فروق بين درجات الخامات "تنسيل، بامبو، مما يدل عمى وجو (0.01عند مستوى )
، كريب" في اختبار قطر ىنيكومتراكيب النسجية "معكوس،عالجة بالكيتوزان لمفبران" في الم
 ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار Gm+Ve Staphylococcus  aureusتثبيط الميكروب
 لممقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك: LSD أقل فرق معنوى
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  قطر تثبيط الميكروب
Gm + Ve 

Staphylococcu
s 

 فبران بامبو تنسيل
 معكوس
م = 

10.00 

 هنيكوم
م = 

13.00 

 كريب
م = 

14.00 

 معكوس
م = 

15.00 

 هنيكوم
م = 

16.00 

 كريب
م = 

15.01 

 معكوس
م = 

14.01 

 هنيكوم
م = 

19.00 

 كريب
م = 

20.00 

 تنسيل
         - معكوس
        - **3 هنيكوم
       - **1 **4 كريب

 بامبو
      - **1 **2 **5 معكوس
     - **1 **2 **3 **6 هنيكوم
    - *0.99 0.01 **1.01 **2.01 **5.01 كريب

 فبران
   - **1 **1.99 *0.99 0.010 **1.01 **4.01 معكوس
  - **4.99 **3.99 **3 **4 **5 **6 **9 هنيكوم
 - **1 **5.99 **4.99 **4 **5 **6 **7 **10 كريب

 

 Gm  (: يوضح متوسط الخامات المعالجة بالكيتوزان لمتراكيب النسجية في اختبار قطر تثبيط الميكروب6شكل )

+ Ve 

 ( األتي: 6( وشكل )91يتضح من جدول )
وجود فروق دالة إحصائيا بين الخامات "تنسيل، بامبو، فبران" في المعالجة بالكيتوزان  .1

 Gm+Ve ب النسجية "معكوس، ىنيكوم، كريب" في اختبار قطر تثبيط الميكروبلمتراكي
Staphylococcus  aureus  فيأتي في المرتبة 0.01عند مستوي داللة ،

األولى فبران كريب، يميو فبران ىنيكوم، ثم بامبو ىنيكوم، ثم بامبو كريب، ثم بامبو 
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نيكوم، وأخيرا تنسيل معكوس، ثم فبران معكوس، ثم تنسيل كريب، ثم تنسيل ى
 معكوس.      

بين بامبو معكوس وفبران معكوس  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  .2
بين بامبو  0.05لصالح بامبو معكوس، كما توجد فروق عند مستوي داللة 

 ىنيكوم وبامبو كريب لصالح بامبو ىنيكوم.
توجد فروق بين  بينما ال توجد فروق بين تنسيل كريب وفبران معكوس، بينما ال .3

   بامبو معكوس وبامبو كريب.
الفبران يحتل المرتبة األولى بالتركيب النسجى  ( أن6( وشكل )19، 18) يتبين من جدول

 + Staphylococcus aureus.Gmحيث كانت ىى األعمى مقاومة لنوع البكتيريا  كريب

 Ve  قاطعات بالتركيب ( ويرجع ذلك إلنخفاض نسبة الت20) بقيمةالموجبة لصبغة الجرام
عن مثيمو فى الينيكوم والمعكوس كما أن البكتيريا  النسجى كريب ومقاومتو لمبكتيريا

( 19ثم يميو الفبران ىنيكوم بقيمة تساوى ) الموجبة الجرام تحتوى عمى غشاء أكثر نفاذية
ق ( بينما عدم وجود فرو 10) ويأتى فى المرتبة األخيرة التنسيل المعكوس بأقل قيمة تساوى

   .بين تنسيل كريب وفبران معكوس، وبامبو معكوس وبامبو كريب لتقارب القيم
 لمتوسط درجات الخامات المعالجة (ANOVA) األحادى (: تحميل التباين20جدول )

 Gm -Veبالكيتوزان  لمتراكيب النسجية  في اختبار قطر تثبيط الميكروب 

Escherichia coli      
قطر تثبيط 

  Gm –veالميكروب

(Escherichia 
coli)   

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 8 21.218 169.743 بين المجموعات
19.532 

0.01  
 18 1.086 19.554 داخل المجموعات دال

   26  189.297 المجموع

عند ة إحصائيا ( وىى قيمة دال19.532ف( كانت )( إن قيمة )20يتضح من جدول )
، فبران" د فروق بين درجات الخامات "تنسيل، بامبو، مما يدل عمى وجو (0.01مستوى )
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، كريب" في اختبار قطر تثبيط كيتوزان لمتراكيب النسجية "معكوس، ىنيكومفي المعالجة بال
أقل ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار  Gm –Ve Escherichia coli الميكروب

  :والجدول التالي يوضح ذلكارنات المتعددة لممق LSD فرق معنوى
 لممقارنات المتعددة LSD أقل فرق معنوى (: اختبار21جدول )

   قطر تثبيط الميكروب

Gm –ve  

(Escherichia 
coli)    

 فبران بامبو تنسيل
 معكوس
م = 

12.00 

 هنيكوم
م = 

13.00 

 كريب
م = 

14.00 

 معكوس
م = 

13.10 

 هنيكوم
م = 

16.00 

 كريب
 م =

15.00 

 معكوس
م = 

15.10 

 هنيكوم
م = 

18.00 

 كريب
م = 

16.10 

 تنسيل
         - معكوس
        - **1 هنيكوم
       - **1 **2 كريب

 بامبو
      - *0.9 0.1 **1.1 معكوس
     - **2.9 **2 **3 **4 هنيكوم
    - **1 **1.9 **1 **2 **3 كريب

 فبران
   - 0.1 *0.9 **2 **1.1 **2.1 **3.1 معكوس
  - **2.9 **3 **2 **4.9 **4 **5 **6 هنيكوم
 - **1.9 **1 **1.1 0.1 **3 **2.1 **3.1 **4.1 كريب
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في اختبار قطر تثبيط  لمتراكيب النسجية  المعالجة بالكيتوزان متوسط الخامات  نتائج ضح(: يو 7شكل )
 Gm -Ve الميكروب

 األتي: ( 7( وشكل )21يتضح من جدول )
، فبران" في المعالجة دالة إحصائيا بين الخامات "تنسيل، بامبووجود فروق  .1

، كريب" في اختبار قطر تثبيط كيتوزان لمتراكيب النسجية "معكوس، ىنيكومبال
في  ، فيأتي0.01عند مستوي داللة  Gm -Ve Escherichia coli الميكروب

م بامبو ىنيكوم، ثم فبران ث ،المرتبة األولى فبران ىنيكوم، يميو فبران كريب
معكوس، ثم بامبو كريب، ثم تنسيل كريب، ثم بامبو معكوس، ثم تنسيل ىنيكوم، 

 .      وأخيرا تنسيل معكوس
ب وبامبو معكوس لصالح بين تنسيل كري 0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  .2

وفبران بين بامبو ىنيكوم  0.05، كما توجد فروق عند مستوي داللة تنسيل كريب
 .معكوس لصالح بامبو ىنيكوم

وق بين بينما ال توجد فروق بين تنسيل ىنيكوم وبامبو معكوس، بينما ال توجد فر  .3
 .روق بين بامبو كريب وفبران معكوس، بينما ال توجد فبامبو ىنيكوم وفبران كريب

أن خامة الفبران بالتركيب النسجى ىنيكوم   (7)( وشكل 20،21)ينيتبين من الجدول
( تحقق أعمى قيم لمقاومة بكتيريا 16وتركيب نسجى كريب  بقيمة ) (18يمة )بق

Escherichia coli  Gm –Ve فرغات فى التركيب النسجى ىنيكومويرجع ذلك لزيادة ال 
ثم يمييا بامبوكريب والذى يتميز بمقاومة البكتيريا باإلضافة إلى أن الكيتوزان يحمل 

بة الموجودة فى البكتيريا فتعمل عمى  قتميا وعدم شحنات موجبة تتحد مع الشحنات السال
  .انقساميا ويأتى تنسيل معكوس فى نياية الترتيب
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 لمتوسط درجات الخامات المعالجة (ANOVA) األحادى تحميل التباين( 22جدول)
             Candida albicans بالكيتوزان لمتراكيب النسجية  في اختبار قطر تثبيط الميكروب

يط قطر تثب
  الميكروب
Yeast( 

Candida 
albicans)         

     

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 8 4.651 37.212 بين المجموعات
12.088 

0.01  
 18 0.385 6.927 داخل المجموعات دال

   26  44.139 المجموع

ة دالة إحصائيا عند ( وىى قيم12.088( إن قيمة )ف( كانت )22يتضح من جدول )
، فبران" د فروق بين درجات الخامات "تنسيل، بامبو، مما يدل عمى وجو (0.01مستوى )

، كريب" في اختبار قطر تثبيط كيتوزان لمتراكيب النسجية "معكوس، ىنيكومفي المعالجة بال
لممقارنات  LSD أقل فرق معنوى، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار Yeast الميكروب

  :لمتعددة والجدول التالي يوضح ذلكا
 لممقارنات المتعددة LSD أقل فرق معنوى(: اختبار 23جدول )

  قطر تثبيط الميكروب
Yeast Candida 
albicans)         

 فبران بامبو تنسيل
 معكوس

 13.00م = 
 هنيكوم

 14.00م = 
 كريب

 15.00م = 
 معكوس

 14.02م = 
 هنيكوم

 14.01م = 
 كريب

 16.00م = 
 معكوس

 15.02م = 
 هنيكوم

 15.01م = 
 كريب

 17.00م = 

 تنسيل
         - معكوس
        - **1 هنيكوم
       - **1 **2 كريب

 بامبو
      - *0.98 0.02 **1.02 معكوس
     - 0.01 **0.99 0.01 **1.01 هنيكوم
    - **1.99 **1.98 **1 **2 **3 كريب

 فبران
   - *0.98 **1.01 **1 0.02 **1.02 **2.02 عكوسم

  - 0.01 **0.99 **1 **0.99 0.01 **1.01 **2.01 هنيكوم
 - **1.99 **1.98 **1 **2.99 **2.98 **2 **3 **4 كريب

 

Candida 
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فطر  في اختبار قطر تثبيطلمتراكيب النسجية  المعالجة بالكيتوزان  يوضح متوسط الخامات " (:8شكل )
 Candida albicans  ةالخمير 

 ( األتي: 8( وشكل )32، 22) ينجدولاليتضح من 

، بامبو، فبران" في المعالجة دالة إحصائيا بين الخامات "تنسيلوجود فروق  .1
فطر ، كريب" في اختبار قطر تثبيط كيتوزان لمتراكيب النسجية "معكوس، ىنيكومبال

، فيأتي في 0.01عند مستوي داللة  Yeast (Candida albicans )الخميرة 
، يميو بامبو كريب، ثم فبران معكوس، ثم فبران المرتبة األولى فنجد أن فبران كريب

ىنيكوم، ثم تنسيل كريب، ثم بامبو معكوس، ثم بامبو ىنيكوم، ثم تنسيل ىنيكوم، 
 .      وأخيرا تنسيل معكوس

الح ب وبامبو معكوس لصبين تنسيل كري 0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  .2
وفبران بين بامبو كريب  0.05، كما توجد فروق عند مستوي داللة تنسيل كريب

 .معكوس لصالح بامبو كريب
بين  ، بينما ال توجد فروقق بين تنسيل ىنيكوم وبامبو معكوسبينما ال توجد فرو  .3

، بينما ال توجد فروق بين تنسيل كريب وفبران تنسيل ىنيكوم وبامبو ىنيكوم
، بينما ال توجد سيل كريب وفبران ىنيكوموجد فروق بين تنمعكوس، بينما ال ت
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ق بين فبران معكوس ، بينما ال توجد فرو ق بين بامبو معكوس وبامبو ىنيكومفرو 
   . وفبران ىنيكوم

 ( أنه8( وشكل )22،23) ينالجدول يتبين من

 Candidaعمى قطر تثبيت فطر الخميرةوتأثيره  يوجد فروق دالة بين التركيب النسجى 
albicans   ، فطر الخميرة نجد أن التركيب النسجى كريب حقق أعمى قيم لمقاومةو  

Candida albicans  كريب وتقميل نسبة التقاطعات بالتركيب النسجى وذلك إلنخفاض
زمن اإلمتصاص مما يعمل عمى تقميل الظروف البيئية المناسبة من حرارة ورطوبة وغذاء 

   .ميكروباتالتى تساعد عمى نمو وانتشار ال
 لمتوسط درجات الخامات في المعالجة (ANOVA) األحادى (: تحميل التباين24جدول )

  Aspergillus niger الميكروببالكيتوزان لمتراكيب النسجية في اختبار قطر تثبيط 

قطر تثبيط الميكروب  
Fungal 

(Aspergillus)  
درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات

 الحرية
 الداللة ف(قيمة ) 

 8 4.881 39.045 بين المجموعات
11.672 

0.01  
 18 0.418 7.527 داخل المجموعات دال

   26  46.572 المجموع

ة دالة إحصائيا عند ( وىى قيم11.672( إن قيمة ) ف( كانت )24يتضح من جدول )
ران" ، فبالخامات "تنسيل، بامبو، مما يدل عمى وجود فروق بين درجات (0.01مستوى )

، فطر، كريب" في اختبار قطر كيتوزان لمتراكيب النسجية "معكوس، ىنيكومفي المعالجة بال
Aspergillus niger أقل فرق معنوىعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار ولمLSD 

 : لمتعددة والجدول التالي يوضح ذلكلممقارنات ا
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 دةلممقارنات المتعد LSD أقل فرق معنوى (: اختبار25جدول )

  قطر تثبيط الميكروب
Fungal  

Aspergillus 

 فبران بامبو تنسيل
 معكوس
م = 

13.00 

 هنيكوم
م = 

13.10 

 كريب
م = 

14.00 

 معكوس
م = 

13.20 

 هنيكوم
م = 

14.01 

 كريب
م = 

15.00 

 معكوس
م = 

14.03 

 هنيكوم
م = 

14.02 

 كريب
م = 

15.01 

 تنسيل
         - معكوس
        - *0.1 هنيكوم

       - **0.9 **1 ريبك

 بامبو
      - **0.8 *0.1 *0.2 معكوس
     - **0.81 0.01 **0.91 **1.01 هنيكوم
    - **0.99 **1.8 **1 **1.9 **2 كريب

 فبران
   - **0.97 0.02 **0.83 0.03 **0.93 **1.03 معكوس
  - 0.01 **0.98 0.01 **0.82 0.02 **0.92 **1.02 هنيكوم
 - **0.99 **0.98 0.01 **1 **181 **1.01 **1.91 **2.01 كريب

 

 فطر في اختبار قطر تثبيطلمتراكيب النسجية  المعالجة بالكيتوزان يوضح متوسط الخامات  (:9شكل )
Aspergillus niger 

 ( األتي: 9( وشكل )52يتضح من جدول )

ي المعالجة ، فبران" فدالة إحصائيا بين الخامات "تنسيل، بامبووجود فروق  .1
 فطر ، كريب" في اختبار قطر تثبيطكيتوزان لمتراكيب النسجية "معكوس، ىنيكومبال

Aspergillus niger   تي في المرتبة األولى فبران ، فيأ0.01مستوي داللة

Aspergillus 
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معكوس، ثم فبران ىنيكوم، ثم بامبو ىنيكوم، ثم ، يميو بامبو كريب، ثم فبران كريب
 .      ثم تنسيل ىنيكوم، وأخيرا تنسيل معكوسبامبو معكوس، ، ثم تنسيل كريب

بين تنسيل معكوس وتنسيل ىنيكوم  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  .2
بين تنسيل  0.05، كما توجد فروق عند مستوي داللة لصالح تنسيل ىنيكوم

، كما توجد فروق عند مستوي داللة لصالح بامبو معكوسمعكوس وبامبو معكوس 
 .وبامبو معكوس لصالح بامبو معكوس ىنيكومبين تنسيل  0.05

روق بين ، بينما ال توجد فوق بين تنسيل كريب وبامبو ىنيكومبينما ال توجد فر  .3
وق بين تنسيل كريب وفبران ، بينما ال توجد فر تنسيل كريب وفبران معكوس

، بينما ال توجد ق بين بامبو ىنيكوم وفبران معكوس، بينما ال توجد فرو ىنيكوم
، بينما ال توجد فروق بين بامبو كريب ن بامبو ىنيكوم وفبران ىنيكومبي فروق

   . ق بين فبران معكوس وفبران ىنيكوموفبران كريب، بينما ال توجد فرو 
 يتبين من الجدول )25،24(  وشكل)9( أن: 

 Aspergillusفطر ، تحقق أعمى قيم لمقاومة متركيب النسجى كريبلامة الفبران  خ
niger، ألياف الفبران معالجة أثناء التصنيع  بو بتركيب كريب ويرجع ذلك إلى أنميمييا با

لمقاومة البكتيريا وانخفاض نسبة التقاطعات بالتركيب النسجى كريب كما يتم التفاعل مع 
األلياف بواسطة مجموعة األمينو التى يحتوى عمييا الكيتوزان فيمتص بواسطة البكتيريا 

   .ويمنع انقسام الخاليا
 يم الجودة الكمية لألقمشة المنتجة:تقي

لمالءمتيتا آلدائيتا التوظيفي وذلتك  الدراستةتم عمل تقييم كمي لجودة األقمشة المنتجة تحتت 
، ثتتتم استتتتخدام أشتتتكال عوامتتتل الدراستتتة المختمفتتتة )تركيتتتز المتتتادة المعالجتتتة(  الختبتتتار أفضتتتل

ميتة لألقمشتة المنتجتة متعدد المحاور ليعبتر عتن تقيتيم الجتودة الك (Radar Chart)الرادار 
  حيث استخدمت الخواص اآلتية : الدراسةتحت 
 (UPFاألشعة فوق البنفسجية ) -1
 قوة الشد )كجم( -2
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 االستطالة )%( -3
 (2وزن المتر المربع )جم/م -4
 زمن االمتصاص )ث( -5
 مقاومة نمو البكتيريا )مم( -6

تتتراوح بتين ويتم تحويل نتائج قياسات ىذه الخواص إلى قيم مقارنة نسبية ) بدون وحدات ( 
 : ( حيث أن 100)صفر : 
 قتتتوة الشتتتد ، االستتتتطالة ،  الختبتتتاراتاألفضتتتل بالنستتتبة  ىتتتي القيمتتتة األكبتتتر تكتتتون(

 األشعة فوق البنفسجية ، مقاومة البكتيريا( .
  وزن المتتتتر المربتتتع ، زمتتتن  لالختبتتتاراتاألفضتتتل بالنستتتبة  ىتتتي تكتتتون األقتتتلالقيمتتتة(

 االمتصاص( .
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خامــة )التنســيل( ومــادة المعالجــة )الكيتــوزان( مــع العينــة القياســية بالنســبة لالختبــارات تحــت  باســتخدامالمنفــذة جــة ألقمشــة المنتاجــودة  مقارنــة
 الدراسة:

 لالختبارات تحت الدراسة ية بالنسبة( : مقارنة تقييم جودة األقمشة المنتجة تحت الدراسة المنفذة باستخدام خامة )التنسيل( ومادة المعالجة )الكيتوزان( مع العينة القياس26جدول )

رقم 
 العينة

التركيب 
 النسجي

مادة تركيز 
المعالجة 
 )جم/لتر(

UPF 

)%( 
قوة الشد 

)%( 
االستطالة 

)%( 

وزن المتر 
المربع 
)%( 

زمن 
االمتصاص 

)%( 

معامل الجودة  (%) فطر تثبيط الميكروب
 الترتيب الكمي )%(

Gm 

+Ve 

staphyl 

Gm 

-Ve 

Esch.co 

candid 

 

aspergills 

B 

 معكوس

- 46468 54645 42604 99644 95656 2 2 2 2 40665 40 

1 2 54649 74694 546854 9967608 956556 52 52 50648 52 6468547 9 

2 4 72604 846460 586940 976454 776778 55 62 57644 55 6860845 4 

3 6 78670 84659 466475 9664007 486889 52 62 6469 65 656645 7 

B 

 هنيكوم

- 56449 78664 44680 422 95656 2 2 2 2 44690 42 

4 2 54649 86654 476794 422 976778 55 52 50648 55 6560980 8 

5 4 70644 806585 476647 9666785 866667 65 62 57644 65 6960089 4 

6 6 87604 806004 446475 9667970 606000 65 65 66667 65 7264687 0 

B 

 كريب

- 46684 67657 44695 94666 97678 2 2 2 2 44627 44 

7 2 6467 706420 45 9466649 956556 62 65 57644 55 6660607 6 

8 4 82685 446444 796449 9467825 746444 65 62 6469 65 6864600 5 

9 6 95674 806844 456026 9665599 686889 72 72 74644 72 7464245 4 
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خامة )التنسيل( ومادة المعالجة )الكيتوزان( مع العينات  األقمشة المنفذة باستخدامجودة مقارنة (  10) شكل
 القياسية )القماش غير المعالج( بالنسبة لالختبارات تحت الدراسة

 نستخمص ما يمي :  (10رقم ) ( والشكل62من الجدول )
أن ة المعالجتتتة )الكيتتتتوزان( ، نجتتتد لمقمتتتاش المنفتتتذ باستتتتخدام خامتتتة )التنستتتيل( ومتتتاد بالنستتتبة

األفضتتل جم/لتتتر( ىتتو  6القمتتاش ذو تركيتتب نستتجي )كريتتب( والمعتتالج  باستتتخدام تركيتتز ) 
القمتتتتتاش ذو تركيتتتتتب نستتتتتجي )ىنيكتتتتتوم( والمعتتتتتالج  يميتتتتتو ، % 73.4وذلتتتتتك بمعامتتتتتل جتتتتتودة 

، ثتتتتم القمتتتتاش ذو تركيتتتتب  %70.17 جم/لتتتتتر( وذلتتتتك بمعامتتتتل جتتتتودة 6باستتتتتخدام تركيتتتتز) 
 ، %69.23 جم/لتتر( وذلتك بمعامتل جتودة 4يكوم( والمعالج باستتخدام تركيتز ) نسجي )ىن

جم/لتتتتر( وذلتتتك  4القمتتتاش ذو تركيتتتب نستتتجي )معكتتتوس( والمعتتتالج  باستتتتخدام تركيتتتز) يميتتتو 
، ثم القماش ذو تركيب نسجي )كريب( والمعتالج باستتخدام تركيتز  %68.28بمعامل جودة 

القمتتتاش ذو تركيتتتب نستتتجي )كريتتتب( يميتتتو  ، %68.16جم/لتتتتر( وذلتتتك بمعامتتتل جتتتودة  4) 
، ثتتم القمتتاش ذو  %66.26جم/لتتتر( وذلتتك بمعامتتل جتتودة  2والمعتتالج  باستتتخدام تركيتتز) 

جم/لتتتتر( وذلتتتتك بمعامتتتل جتتتتودة  6تركيتتتب نستتتجي )معكتتتتوس( والمعتتتالج باستتتتتخدام تركيتتتز ) 
 2القمتتتتاش ذو تركيتتتتب نستتتتجي )ىنيكتتتتوم( والمعتتتتالج  باستتتتتخدام تركيتتتتز) يميتتتتو  ، 65.65%

، ثتم القمتاش ذو تركيتب نستجي )معكتوس( والمعتالج  %65.3لتر( وذلك بمعامل جودة جم/
، يميتتو القمتتتاش ذو تركيتتتب  %63.85جم/لتتتتر( وذلتتك بمعامتتتل جتتتودة  2باستتتخدام تركيتتتز ) 

0

50

100
 -معكوس 

 لتر/جم2معكوس 
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ومادة ( التنسيل)مقارنة جودة األقمشة المنفذة باستخدام خامة 
( القماش غير المعالج)مع العينات القياسية ( الكيتوزان)المعالجة 

 بالنسبة لالختبارات تحت الدراسة

UPF (%)  )%(قوة الشد 

 )%(وزن المتر المربع  )%(االستطالة 

  Gm+Veفطر تثبيط    ميكروب   )%(زمن االمتصاص 
  Yeastفطر تثبيط    ميكروب    Gm-Veفطر تثبيط    ميكروب  
 )%(معامل الجودة الكلي   Fungalفطر تثبيط    ميكروب  
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، ثتتتم القمتتاش ذو تركيتتتب  %34.92نستتجي )ىنيكتتتوم(  غيتتر المعتتتالج وذلتتك بمعامتتتل جتتودة 
، وأخيترا القمتاش ذو تركيتب  %34.07 دةنسجي )كريتب(  غيتر المعتالج وذلتك بمعامتل جتو 

 .  %32.65نسجي )معكوس(  غير المعالج وذلك بمعامل جودة 
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 ةية بالنسبة لالختبارات تحت الدراس( : مقارنة تقييم جودة األقمشة المنتجة تحت الدراسة المنفذة باستخدام خامة )البامبو( ومادة المعالجة )الكيتوزان( مع العينة القياس27جدول )

رقم 
 العينة

التركيب 
 النسجي

مادة تركيز 
المعالجة 
 )جم/لتر(

UPF 

)%( 
قوة الشد 

)%( 
االستطالة 

)%( 

وزن المتر 
المربع 
)%( 

زمن 
االمتصاص 

)%( 

معامل الجودة  (%) فطر تثبيط الميكروب
 الترتيب الكمي )%(

Gm 

+Ve 

staphyl 

Gm 

-Ve 

Esch.co 

candid Aspergills 

B 

 معكوس

- 46894 47680 45685 84699 94644 2 2 2 2 09654 40 

10 2 55640 74649 596949 8464446 866667 65 55 57644 55 6565444 9 

11 4 82685 886400 646640 8469858 686889 72 62 6469 62 7269446 5 

12 6 80698 846494 60605 8067995 646444 75 65 66667 65 7467244 4 

B 

 هنيكوم

- 56540 6764 47665 79684 96667 2 2 2 2 44689 44 

13 2 57645 74604 496596 8662204 956556 65 72 6469 65 6864949 6 

14 4 74647 086584 55664 8460574 946444 75 75 6469 65 6767950 7 

15 6 89646 866828 446446 806405 746444 82 82 66667 72 7464798 0 

B 

 كريب

- 56957 65684 4067 85644 97678 2 2 2 2 44627 42 

16 2 59657 446246 796669 8566465 976778 65 62 6469 62 6667444 8 

17 4 7666 486946 926456 8466444 976778 72 65 57644 65 7464904 4 

18 6 94649 486759 422 8066829 866667 75 75 76649 75 7768654 4 
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خامة )البامبو( ومادة المعالجة )الكيتوزان( مع  األقمشة المنفذة باستخدامجودة ة مقارن(  11شكل )

 العينة القياسية )القماش غير المعالج( بالنسبة لالختبارات 
 نستخمص ما يمي :  (11رقم ) ( وشكل72من الجدول )

أن جتتتد لمقمتتتاش المنفتتتذ باستتتتخدام خامتتتة )البتتتامبو( ومتتتادة المعالجتتتة )الكيتتتتوزان( ، ن بالنستتتبة
األفضتتل جم/لتتتر( ىتتو  6القمتتاش ذو تركيتتب نستتجي )كريتتب( والمعتتالج  باستتتخدام تركيتتز ) 

القمتتتتتاش ذو تركيتتتتتب نستتتتتجي )ىنيكتتتتتوم( والمعتتتتتالج  يميتتتتتو ، % 77.86وذلتتتتك بمعامتتتتتل جتتتتتودة 
، ثتتتتم القمتتتتاش ذو تركيتتتتب  %74.18 جم/لتتتتتر( وذلتتتتك بمعامتتتتل جتتتتودة 6باستتتتتخدام تركيتتتتز) 

 ، %71.7 جم/لتتتر( وذلتك بمعامتتل جتتودة 6كيتز ) نستجي )معكتتوس( والمعتالج باستتتخدام تر 
جم/لتتتتتر( وذلتتتتك  4القمتتتتاش ذو تركيتتتتب نستتتتجي )كريتتتتب( والمعتتتتالج  باستتتتتخدام تركيتتتتز) يميتتتتو 

، ثتتتم القمتتتاش ذو تركيتتتب نستتتجي )معكتتتوس( والمعتتتالج باستتتتخدام  %71.39بمعامتتتل جتتتودة 
القمتتتتاش ذو تركيتتتتب نستتتتجي يميتتتتو  ، %70.93جم/لتتتتتر( وذلتتتتك بمعامتتتتل جتتتتودة  4تركيتتتتز ) 

، ثتتتم  %68.19جم/لتتتتر( وذلتتتك بمعامتتتل جتتتودة  2)ىنيكتتتوم( والمعتتتالج  باستتتتخدام تركيتتتز) 
جم/لتتر( وذلتك بمعامتتل  4القمتاش ذو تركيتب نستجي )ىنيكتتوم( والمعتالج باستتخدام تركيتتز ) 

 2القمتتاش ذو تركيتتتب نستتجي )كريتتتب( والمعتتالج  باستتتتخدام تركيتتتز) يميتتتو  ، %67.8جتتودة 
، ثم القماش ذو تركيب نسجي )معكوس( والمعالج  %66.73جم/لتر( وذلك بمعامل جودة 
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 لتر/جم4معكوس 

 لتر/جم6معكوس 

 -هنيكوم 

 لتر/جم2هنيكوم 

 لتر/جم4هنيكوم 

 لتر/جم6هنيكوم 
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 لتر/جم2كريب 

 لتر/جم4كريب 

 لتر/جم6كريب 

ومادة ( البامبو)مقارنة جودة األقمشة المنفذة باستخدام خامة 
( القماش غير المعالج)مع العينات القياسية ( الكيتوزان)المعالجة 

 بالنسبة لالختبارات تحت الدراسة

UPF (%)  )%(قوة الشد 

 )%(وزن المتر المربع  )%(االستطالة 

  Gm+Veفطر تثبيط    ميكروب   )%(زمن االمتصاص 

  Yeastفطر تثبيط    ميكروب    Gm-Veفطر تثبيط    ميكروب  

 )%(معامل الجودة الكلي   Fungalفطر تثبيط    ميكروب  
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، يميتتو القمتتتاش ذو تركيتتتب  %65.53جم/لتتتتر( وذلتتك بمعامتتتل جتتتودة  2باستتتخدام تركيتتتز ) 
، ثتتتم القمتتتاش ذو تركيتتتب  %33.07نستتتجي )كريتتتب(  غيتتتر المعتتتالج وذلتتتك بمعامتتتل جتتتودة 

ذو تركيتب ، وأخيترا القمتاش  %31.89 نسجي )ىنيكوم(  غير المعالج وذلك بمعامل جتودة
 .  %29.54نسجي )معكوس(  غير المعالج وذلك بمعامل جودة 
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 ية بالنسبة لالختبارات تحت الدراسة( : مقارنة تقييم جودة األقمشة المنتجة تحت الدراسة المنفذة باستخدام خامة )الفبران( ومادة المعالجة )الكيتوزان( مع العينة القياس28جدول )

رقم 
 العينة

التركيب 
 يالنسج

مادة تركيز 
المعالجة 
 )جم/لتر(

UPF 

)%( 
قوة الشد 

)%( 
االستطالة 

)%( 

وزن المتر 
المربع 
)%( 

زمن 
االمتصاص 

)%( 

معامل  (%) فطر تثبيط الميكروب
الجودة 

 الكمي )%(
 الترتيب

Gm 

+Ve 

staphyl 

Gm 

-Ve 

Esch.co 

candid aspergill

s 

B 

 معكوس

- 56426 65674 44649 95606 95656 2 2 2 2 40657 40 

19 2 59657 666845 52686 9564464 060000 55 55 50648 62 5560044 9 

20 4 85644 896494 726974 9064284 456556 65 65 66667 65 7265446 8 

21 6 89646 926696 656699 896947 446444 72 75 74644 72 7266249 7 

B 

 هنيكوم

- 56745 85680 42699 95606 97678 2 2 2 2 45627 42 

22 2 59657 886046 426274 9468990 976778 82 72 66667 72 7464444 4 

23 4 82685 886504 40689 886968 976778 85 75 74644 72 7768066 0 

24 6 94649 456460 686227 8466975 756556 95 92 74644 72 7465456 5 

B 

 كريب

- 6647 84680 08660 90688 95656 2 2 2 2 44689 44 

25 2 64684 046454 886985 986420 976778 65 75 66667 72 7062570 6 

26 4 80698 946040 426647 9464874 976778 72 82 74644 72 7765845 4 

27 6 89646 422 456924 9269846 946444 422 82 82695 75 8068474 4 
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خامة )الفبران( ومادة المعالجة )الكيتوزان( مع العينة  فذة باستخداماألقمشة المنجودة مقارنة (  12شكل )

 القياسية )القماش غير المعالج( بالنسبة لالختبارات 
 نستخمص ما يمي :  (12رقم ) ( وشكل82من الجدول )

القمتاش أن لمقماش المنفتذ باستتخدام خامتة )الفبتران( ومتادة المعالجتة )الكيتتوزان( ، نجتد  بالنسبة
األفضتل وذلتك بمعامتل جم/لتر( ىتو  6يب نسجي )كريب( والمعالج  باستخدام تركيز ) ذو ترك
 4القمتتتاش ذو تركيتتتب نستتتجي )ىنيكتتتوم( والمعتتتالج  باستتتتخدام تركيتتتز) يميتتتو ، % 82.84جتتتودة 

، ثتتتم القمتتتاش ذو تركيتتتب نستتتجي )كريتتتب( والمعتتتالج  %77.83 جم/لتتتتر( وذلتتتك بمعامتتتل جتتتودة
القماش ذو تركيب نستجي يميو  ، %77.58 بمعامل جودة جم/لتر( وذلك 4باستخدام تركيز ) 

، ثتم القمتاش  %74.13جم/لتر( وذلك بمعامتل جتودة  2)ىنيكوم( والمعالج  باستخدام تركيز) 
جم/لتتتتتر( وذلتتتتك بمعامتتتتل جتتتتودة  6ذو تركيتتتتب نستتتتجي )ىنيكتتتتوم( والمعتتتتالج باستتتتتخدام تركيتتتتز ) 

جم/لتتتر(  2باستتتخدام تركيتتز)  القمتتاش ذو تركيتتب نستتجي )كريتتب( والمعتتالج يميتتو  ، 73.52%
، ثتتم القمتتاش ذو تركيتب نستتجي )معكتوس( والمعتتالج باستتتخدام  %72.06وذلتك بمعامتتل جتودة 

القمتاش ذو تركيتب نستجي )معكتوس( يميو  ، %70.6جم/لتر( وذلك بمعامل جودة  6تركيز ) 
ركيب ، ثم القماش ذو ت %70.54جم/لتر( وذلك بمعامل جودة  4والمعالج  باستخدام تركيز) 

،  %55.22جم/لتتتر( وذلتتك بمعامتتل جتتودة  2نستتجي )معكتتوس( والمعتتالج باستتتخدام تركيتتز ) 
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 لتر/جم2كريب 

 لتر/جم4كريب 
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ومادة المعالجة ( الفبران)مقارنة جودة األقمشة المنفذة باستخدام خامة 
بالنسبة ( القماش غير المعالج)مع العينات القياسية ( الكيتوزان)

 لالختبارات تحت الدراسة

UPF (%)  )%(قوة الشد 

 )%(وزن المتر المربع  )%(االستطالة 

  Gm+Veفطر تثبيط    ميكروب   )%(زمن االمتصاص 

  Yeastفطر تثبيط    ميكروب    Gm-Veفطر تثبيط    ميكروب  

 )%(معامل الجودة الكلي   Fungalفطر تثبيط    ميكروب  
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، ثتتم  %35.07يميتتو القمتتاش ذو تركيتتب نستتجي )ىنيكتتوم(  غيتتر المعتتالج وذلتتك بمعامتتل جتتودة 
، وأخيتتترا  %33.89 القمتتتاش ذو تركيتتتب نستتتجي )كريتتتب(  غيتتتر المعتتتالج وذلتتتك بمعامتتتل جتتتودة

  .  %32.57وس(  غير المعالج وذلك بمعامل جودة القماش ذو تركيب نسجي )معك
 : ترتيب الجودة الكمية لعينات األقمشة تحت الدراسة( 29جدول )

رقم 
التركيب  الخامة مادة المعالجة العينة

معامل الجودة  تركيز مادة المعالجة النسجي
 الترتيب الكمي %

 1 82.83738 جم/لتر6 كريب فبران الكيتوزان 27
 2 77.86511 جم/لتر6 كريب بامبو نالكيتوزا 18
 3 77.82656 جم/لتر4 ىنيكوم فبران الكيتوزان 23
 4 77.58351 جم/لتر4 كريب فبران الكيتوزان 26
 5 74.17978 جم/لتر6 ىنيكوم بامبو الكيتوزان 15
 6 74.13413 جم/لتر2 ىنيكوم فبران الكيتوزان 22
 7 73.51558 جم/لتر6 ىنيكوم فبران الكيتوزان 24
 8 73.40452 جم/لتر6 كريب تنسيل الكيتوزان 9
 9 72.0572 جم/لتر2 كريب فبران الكيتوزان 25
 10 71.70332 جم/لتر6 معكوس بامبو الكيتوزان 12
 11 71.39242 جم/لتر4 كريب بامبو الكيتوزان 17
 12 70.93162 جم/لتر4 معكوس بامبو الكيتوزان 11
 13 70.60388 /لترجم6 معكوس فبران الكيتوزان 21
 14 70.54461 جم/لتر4 معكوس فبران الكيتوزان 20
 15 70.16866 جم/لتر6 ىنيكوم تنسيل الكيتوزان 6
 16 69.22893 جم/لتر4 ىنيكوم تنسيل الكيتوزان 5
 17 68.28451 جم/لتر4 معكوس تنسيل الكيتوزان 2
 18 68.19394 جم/لتر2 ىنيكوم بامبو الكيتوزان 13
 19 68.16216 جم/لتر4 كريب تنسيل زانالكيتو  8
 20 67.7952 جم/لتر4 ىنيكوم بامبو الكيتوزان 14
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رقم 
 الخامة مادة المعالجة العينة

التركيب 
 تركيز مادة المعالجة النسجي

معامل الجودة 
 الترتيب الكمي %

 21 66.73433 جم/لتر2 كريب بامبو الكيتوزان 16
 22 66.26271 جم/لتر2 كريب تنسيل الكيتوزان 7
 23 65.645 جم/لتر6 معكوس تنسيل الكيتوزان 3
 24 65.53435 جم/لتر2 معكوس بامبو الكيتوزان 10
 25 65.29823 جم/لتر2 ىنيكوم تنسيل الكيتوزان 4
 26 63.85374 جم/لتر2 معكوس تنسيل الكيتوزان 1
 27 55.22442 جم/لتر2 معكوس فبران الكيتوزان 19

 :  (29) ستنتج من الجدولن

أن أفضل قماش في تحقيق خواص اآلداء الوظيفي لألقمشة المنتجة تحت البحث ىو القماش 
وذلك  جم/ لتر6المعالج بالكيتوزان عند تركيز  امة الفبران وتركيب نسجي كريبالمنفذ من خ

وأقل قماش في تحقيق وذلك لجميع اإلختبارات المختمفة،  82.83738 قدره جودةبمعامل 
الفبران  خواص اآلداء الوظيفي لألقمشة المنتجة تحت البحث ىو القماش المنفذ من خامة

وذلك بمعامل جودة  قدره  جم/لتر2الكيتوزان عند تركيز بتركيب نسجى معكوس والمعالج ب
   لجميع اإلختبارات المختمفة. 55.22442

 نتائج الدراسة الميدانية:

 :الفرض الثانى
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات التسع المقترحة لمالبس مرضى " 

 .ن"راء المتخصصيالسرطان في مدى تحقيق الناحية الوظيفية وفقا آل

ولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات التسع المقترحة 
راء المتخصصين، والجدول ة الوظيفية وفقا آللمالبس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحي

 :التالي يوضح ذلك
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لمتوسط درجات التصميمات التسع  (ANOVAاألحادى) (: تحميل التباين30جدول )
راء رحة لمالبس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحية الوظيفية وفقا آلالمقت

 المتخصصين

 الداللة قيمة ) ف( درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات الناحية الوظيفية
 8 668.999 5351.990 بين المجموعات

 دال 0.01 56.727
 108 11.793 1273.678 داخل المجموعات

   116  6625.668 المجموع

ة دالة إحصائيا عند مستوى ( وىى قيم56.727( إن قيمة )ف( كانت )30يتضح من جدول )
التصميمات التسع المقترحة لمالبس مرضى ، مما يدل عمى وجود فروق بين (0.01)

، ولمعرفة اتجاه الداللة تم راء المتخصصينالسرطان في مدى تحقيق الناحية الوظيفية وفقا آل
 : لمتعددة والجدول التالي يوضح ذلكلممقارنات ا LSDتطبيق اختبار 

 لممقارنات المتعددة LSD أقل فرق معنوى (: اختبار31جدول )

 الناحية
 الوظيفية 

 "1التصميم "
 27.652م = 

 "2التصميم "
 20.930م = 

 "3التصميم "
 32.676م = 

 "4التصميم "
م = 

25.123 

 "5التصميم "
م = 

20.053 

 "6التصميم "
 16.015م = 

 "7التصميم "
 30.838م = 

التصميم 
"8" 

م = 
24.626 

 "9التصميم "
م = 

12.523 

         - "1"تصميم 
        - **6.721 "2"تصميم 
       - **11.746 **5.024 "3"تصميم 
      - **7.553 **4.192 *2.529 "4"تصميم 
     - **5.070 **12.623 0.877 **7.599 "5"تصميم 
    - **4.037 **9.107 **16.661 **4.915 **11.636 "6"تصميم 
   - **14.823 **10.785 **5.715 1.838 **9.907 **3.186 "7"تصميم 
  - **6.212 **8.610 **4.573 0.496 **8.050 **3.695 **3.026 "8"تصميم 

*12.600 **20.153 **8.407 **15.129 "9"تصميم 
* 

7.530** 3.492** 18.315** 12.103
** 

- 

  بدون نجوم غير دال                       0.05* دال عند                      0.01** دال عند 
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(: يوضح متوسط درجات التصميمات التسع المقترحة لمالبس مرضى السرطان في مدى تحقيق 13)شكل
 راء المتخصصينالناحية الوظيفية وفقا آل

 (: يتضح أن:13( وشكل )31دول )من الج
وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات التسع المقترحة لمالبس مرضى السرطان  .1

، 0.01المتخصصين عند مستوي داللة  راءفي مدى تحقيق الناحية الوظيفية وفقا آل
، "1"، ثم التصميم "7"، يميو التصميم أفضل التصميماتكان  "3"فنجد أن التصميم 

، ثم التصميم "5"، ثم التصميم "2"، ثم التصميم "8"، ثم التصميم "4"يم ثم التصم
 . "9"، وأخيرا التصميم "6"

لصالح  "4"والتصميم  "1"بين التصميم  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  .2
 ". 1"التصميم 
" 3وق بين التصميم "، كما ال توجد فر "5" والتصميم "2وق بين التصميم "بينما ال توجد فر 

 . "8" والتصميم "4وق بين التصميم "، بينما ال توجد فر "7والتصميم "
  :( أن13( وشكل) 31الجدول) يتبين من

راء ( فى درجة القبول طبقا آل32,672( يحتل المرتبة األولى بقيمة )3التصميم المقترح رقم ) 
فى  لوظياألساتذة المتخصصين نستخمص من ذلك أن التصميم تحققت فيو عناصر الجانب ا
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 داع( من قبل المتخصصين عمى عبارات اإلستبيان حيث يسوذلك من خالل استجابة )مالئم
وتقميل الحياكات البارزة، وتساعد الكباسين الموجودة فى  ،التصميم عمى سيولة اإلرتداء والخمع

د دون لعادات والتقالييحقق الحماية الكافية ومراعاة ا مما ،عمى سيولة الخمع واالرتداء األمام
يعتبر الكبسون البالستيك  و كما يساعد فى سيولة إجراء الفحوصات الالزمة، ،كشف الجسم

اإلتساع الالزم كما يساعد عمى سيولة الحركة  التصميم وفريو  ،مناسب إلستخدام المريض
 ( حيث أشار30,838( بقيمة )7قم )، ويأتى فى المرتبة الثانية التصميم ر لممريض

وسيولة ، ة المريض وسيولة الخمع واإلرتداءالراحة المناسبة لحرك المتخصصين أنو يحقق
 حيث أشار (27,652) بقيمة (1) وجاء فى المرتبة الثالثة التصميم رقم ،جراء الفحوصاتإ

عينات الدم  تساعد فى تسييل أخذ إلى أن الكباسين الموجودة عمى األكمام المتخصصين
 . عمل التحاليل الالزمةو 

ن أ( حيث أشار المتخصصين 25,123)بقيمة ( 4التصميم رقم ) رتبة الرابعةكما جاء فى الم
 عمى الراحة وحرية الحركة وأن الكباسين الموجودة بالجانب األيمن واأليسر التصميم  يساعد

  .والكتف تسيل فحص الجزء المطموب دون المجوء إلى كشف الجسم بالكامل
( بشريط الصق حيث أن 24,626) بقيمة (8رقم ) المرتبة الخامسة التصميم فى يأتى كما

   .تسيل إجراء الفحوصات الالزمة ويتناسب مع الكبار والصغارالتصميم مكون من قطعتين 
( حيث أشار المتخصصين أنو 20,93(  بقيمة )2ويأتى فى المرتبة السادسة التصميم رقم )

ع اإلستعمال والتعرض عمى سيولة الخمع واإلرتداء ولكن قد يتأثر الشريط الالصق م يساعد
   .ليلمغس

( بكباسين فى الخمف وجيب 20,053( بقيمة )5ويأتى فى المرتبة السابعة التصميم رقم )
   .مى منطقة الظيرى حيث أنو يسيل إجراء الفحوصات عأمام

( مكون من قطعة واحدة بشريط 16.015) ( بقيمة6) ويأتى فى المرتبة الثامنة التصميم رقم
   .الخمف يساعد عمى إجراء الفحوصات فى منطقة الظير وسيولة الحركةالصق فى منتصف 

( بكباسين فى األكمام 12,523( بقيمة )9التصميم رقم)تى فى المرتبة التاسعة واألخيرة ويأ
 حرية الحركةالطبية لكنو ال يساعد عمى الفحوصات  أخذ العينات الجراءيساعد عمى سيولة 

   .لممريض
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ل التصميمات المقترحة ىى التصميم الثالث والتصميم السابع وعميو ومن ىنا يتضح أن أفض
: "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذى ينص عمى أنو الثانىة الفرض يتحقق صح

ة الوظيفية وفقا التصميمات التسع المقترحة لمالبس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحي
ات المقترحة تساعد عمى سيولة الخمع . ويرجع ذلك إلى أن التصميمراء المتخصصينآل

حقق الحماية الكافية وعدم كشف عورات الجسم تلفحوصات الالزمة و واإلرتداء وتسيل إجراء ا
   .ستخدام المريضومناسبة الخامة لمتصميم وأن الكبسون البالستيك مناسب ال

)األداء وىدفت إلى تحديد معايير الجودة ( 2011مع دراسة أحمد عطا اهلل )وىذا يتفق 
ضى بالمستشفيات الحكومية ( لتصنيع المالبس الطبية )مالبس المر الجمالى والوظيفى

وتقديم ممفات فنية من المالبس الطبية المقترحة مالبس المرضى معالجة ضد  ،والخاصة
البكتيريا وتقديميا لمصانع المالبس طبقا لممواصفات القياسية وتوصمت إلى تحديد المتطمبات 

تاج المالبس الطبية بالمستشفيات الحكومية والخاصة لوضع معايير جودة تصنيع الالزمة إلن
   .المالبس الطبية

( وىدفت إلى تصميم مالبس لمرحمة رياض 2018كما تتفق مع دراسة إيمان النعمانى )
ستخدام األقمشة المضادة لمبكتيريا وتوصمت إلى أنو يوجد فروق ذات داللة ااألطفال ب

 صميمات المقترحة من حيث تحقيق الجانب الجمالى والوظيفى.  إحصائية بين الت

 الفرض الثالث :
"توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات التسع المقترحة لمالبس مرضى السرطان 

 .راء المتخصصين"وفقا آل الناحية الجماليةفي مدى تحقيق 
ت التصميمات التسع المقترحة ولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب تحميل التباين لمتوسط درجا

والجدول  راء المتخصصين،وفقا آل الناحية الجماليةلمالبس مرضى السرطان في مدى تحقيق 
 :  التالي يوضح ذلك
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لمتوسط درجات التصميمات التسع  (ANOVAاألحادى) (: تحميل التباين32جدول )
راء آل قاً وف الناحية الجماليةالمقترحة لمالبس مرضى السرطان في مدى تحقيق 

 المتخصصين
 الداللة قيمة ) ف( درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات الناحية الجمالية
 8 708.598 5668.787 بين المجموعات

 دال 0.01 33.362
 108 21.239 2293.862 داخل المجموعات

   116  7962.649 المجموع

ة دالة إحصائيا عند مستوى وىى قيم( 33.362( إن قيمة )ف( كانت )32يتضح من جدول )
التصميمات التسع المقترحة لمالبس مرضى ، مما يدل عمى وجود فروق بين (0.01)

، ولمعرفة اتجاه الداللة تم راء المتخصصينآل وفقاً  الناحية الجماليةالسرطان في مدى تحقيق 
 :  لمتعددة والجدول التالي يوضح ذلكلممقارنات ا LSDتطبيق اختبار 

 لممقارنات المتعدد LSD أقل فرق معنوى (: اختبار33) جدول

 الناحية 
 الجمالية

 "1التصميم "
م = 

23.869 

 "2التصميم "
م = 

21.187 

 "3التصميم "
م = 

29.748 

 "4التصميم "
م = 

15.965 

 "5التصميم "
م = 

14.009 

 "6التصميم "
م = 

18.826 

 "7التصميم "
م = 

22.651 

 "8التصميم "
م = 

26.546 

ميم التص
"9" 

م = 
10.792 

         - "1"تصميم  
        - *2.681 "2"تصميم  
       - **8.560 **5.879 "3"تصميم  
      - **13.782 **5.222 **7.903 "4"تصميم  
     - 1.956 **15.739 **7.178 **9.860 "5"تصميم  
    - **4.817 *2.861 **10.921 *2.360 **5.042 "6"تصميم  
   - **3.824 **8.642 **6.685 **7.096 1.463 1.217 "7"تصميم  
  - **3.894 **7.719 **12.536 **10.580 **3.202 **5.358 *2.676 "8"تصميم  
 - **15.753 **11.859 **8.034 **3.216 **5.173 **18.956 **10.395 **13.076 "9"تصميم  
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ح متوسط درجات التصميمات التسع المقترحة لمالبس مرضى السرطان في مدى تحقيق (: يوض14شكل )
  راء المتخصصينآل وفقاً  الناحية الجمالية

 ( يتضح أن:41( وشكل )33من الجدول )
بين التصميمات التسع المقترحة لمالبس مرضى السرطان  وجود فروق دالة إحصائياً  .1

، 0.01عند مستوي داللة  راء المتخصصينآل وفقاً  الناحية الجماليةفي مدى تحقيق 
، "1"، ثم التصميم "8"، يميو التصميم كان أفضل التصميمات "3"فنجد أن التصميم 

 "5"، ثم التصميم "4"، ثم التصميم "6"، ثم التصميم "2"، ثم التصميم "7"ثم التصميم 
 .     "9"التصميم  ، وأخيراً 

لصالح  "2"والتصميم  "1"التصميم  بين 0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  .2
والتصميم  "1"بين التصميم  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة ، "1"التصميم 

 "2"بين التصميم  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة ، "8"لصالح التصميم  "8"
بين  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  ،"2"لصالح التصميم  "6"والتصميم 

 ."6"لصالح التصميم  "6"والتصميم  "4"م التصمي
وق بين التصميم ، كما ال توجد فر "7" والتصميم "1وق بين التصميم "بينما ال توجد فر  .3

    ."5" والتصميم "4وق بين التصميم "، بينما ال توجد فر "7" والتصميم "2"
 ( أن :14( وشكل)33تشير نتائج الجدول)
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 آلراء وفقا القبول درجة فى( 29,748)بقيمة ىاألول المرتبة يحتل( 3) رقم التصميم
 خالل من الجمالية الناحية جوانب فيو تحقق التصميم أن ذلك من نستخمص المتخصصين

 فى يساعد التصميم أن و اإلستبيان  عبارات عمى المتخصصين قبل من( مالئم) استجابة
 أجزائو بين واإلتزان التكامل ويحقق والتجديد الحداثة فيو ويتوفر الجمالى المظير تحسين

 آلراء وفقا الثانية بالمرتبة جاء والذى( 8) رقم التصميم وعن العالج، أنواع مع ويتناسب
 الكبار مع يتناسب أنو المتخصصين أشار حيث( 25,546) بقيمة المتخصصين

 التصميم وعن المختمفة، العالج أنواع مع ويتناسب واالتزان باإلنسجام ويتميز والصغار
 أن المتخصصين أشار حيث( 23,869) بقيمة الثالثة بالمرتبة جاء والذى( 1)رقم

 رقم التصميم وعن الجمالى، المظير تحسين عمى تساعد المستخدمة والكباسين الفتحات
 يتناسب أنو المتخصصين أشار حيث( 22,651) بقيمة الرابعة بالمرتبة جاء والذى( 7)

 رقم التصميم وعن والتجديد، الحداثة فيو رويتوف والكبار األطفال من السرطان مرضى مع
 يتوفر أنو  المتخصصين أشار حيث( 21,187) بقيمة الخامسة بالمرتبة جاء والذى( 2)

( 6) رقم التصميم وعن واإلستخدام، العناية وسيولة لممريض الالزم واإلنسدال الراحة فيو
 مع يتناسب أنو ينالمتخصص أشار حيث( 18,826) بقيمة السادسة بالمرتبة جاء والذى
 حيث( 15,965) بقيمة السابعة بالمرتبة جاء الذى التصميم وعن المختمفة، العالج أنواع
 وعن والصغار، الكبار مع ويتناسب االستخدام سيولة فيو يتوفر أنو المتخصصين أشار

 المتخصصين أشار حيث( 14,009) بقيمة الثامنة بالمرتبة جاء الذى( 5) رقم التصميم
 المرتبة فى جاء والذى( 9)رقم وعن التصميم لممريض، الالزم اإلنسدال فيو فريتو  أنو

 مرضى مع يتناسبال أنو المتخصصين أشار حيث( 10,792) بقيمة واألخيرة التاسعة
 . ، وال حرية الحركةالالزم اإلنسدال يحققال و  السرطان

 ىو لجماليةا الناحية من المقترحة التصميمات من تصميم أفضل أن يتضح ىنا ومن
 وعميو ما حد إلى مالئم مالئم، استجابة فى المتخصصين آلراء وفقا الثالث التصميم
 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد" أنو عمى ينص الذى الثالث الفرض صحة يتحقق

 الجمالية الناحية تحقيق مدى في السرطان مرضى لمالبس المقترحة التسع التصميمات
 مرضى مع تتناسب المقترحة التصميمات أن إلى ذلك ويرجع المتخصصين آلراء وفقاً 
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 وتتميز اآلمن واالستخدام العناية سيولة فييا ويتوفر المختمفة العالج وأنواع السرطان
 . واإلنسجام باإلنسدال

 المريض زى تصميم تطوير إلى وىدفت( 2005) ماضى ماجدة دراسة مع ىذا ويتفق
 المرضية ظروفو مع التكيف عمى لممساعدة والخاصة العامة بالمستشفيات العالج أثناء
 خالل من المريض تجاه العالجية بميامو القيام عمى الطبيب ومساعدة الراحة روتوفي

 إحصائية داللة ذات عالقة ىناك أن إلى وتوصمت العالجية الحالة مع تتفق تصميمات
 وأيضاً  ،بيا التصميم اتجمالي  لتوفير  المقترحة التصميمات وبعض العينة أفراد إلستجابة

 . وحرية راحة من التصميمات بعض توفره لما
 الجانب بين يجمع طبى رداء عمل إلى وىدفت( 2016) سالم ىند دراسة مع تتفق كما

 عمى يساعد عالجى رداء لتقديم المقترحة التصميمات بعض وتنفيذ والجمالى الوظيفى
 مجموعة وتنفيذ إعداد إلى متصوتو  رتداءواإل الخمع أثناء المريض ارىاق دون القرح التئام
 عمى المرضى لمساعدة النانو تكنولوجيا بإستخدام الفراش قرح لمرضى التصميمات من

 .  االستخدام سيولة عمى تساعد والتى الجروح التئام

 الفرض الرابع :
"توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات التسع المقترحة لمالبس مرضى السرطان 

 ."راء المتخصصينآل فقاً و 

ولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات التسع المقترحة 
  :والجدول التالي يوضح ذلك راء المتخصصين،آل لمالبس مرضى السرطان وفقاً 

درجات التصميمات التسع لمتوسط  ( ANOVA)األحادى (: تحميل التباين34جدول )
 راء المتخصصينوفقا آل مالبس مرضى السرطانل المقترحة

 الداللة قيمة ) ف( درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات المجموع الكمي
 8 680.806 5446.447 بين المجموعات

 دال 0.01 47.357
 108 14.376 1552.597 داخل المجموعات

   116  6999.044 المجموع
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( وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى 47.357ف( كانت )( إن قيمة )34يتضح من جدول )
التصميمات التسع المقترحة لمالبس مرضى (، مما يدل عمى وجود فروق بين 0.01)

أقل فرق  ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار راء المتخصصينالسرطان وفقا آل
 :لمتعددة والجدول التالي يوضح ذلكلممقارنات ا LSDمعنوى

 لممقارنات المتعددة LSDأقل فرق معنوى (: اختبار 35جدول )

 المجموع
 الكمي 

 "1التصميم "
م = 

51.521 

 "2التصميم "
م = 

42.118 

 "3التصميم "
 62.425م = 

 "4التصميم "
 41.088م = 

 "5التصميم "
 34.062م = 

 "6التصميم "
م = 

34.842 

التصميم 
"7" 

م = 
53.490 

 "8التصميم "
 51.172م = 

 "9"التصميم 
م = 

23.315 

         - "1"تصميم  ا
        - **9.403 "2"تصميم  ا
       - **20.306 **10.903 "3"تصميم  ا
      - **21.336 1.030 **10.433 "4"تصميم  ا
     - **7.026 **28.363 **8.056 **17.459 "5"تصميم  ا
    - 0.780 **6.246 **27.583 **7.276 **16.679 "6"تصميم  ا

*18.647 **9.427 **12.401 **8.935 **11.371 1.968 "7"تصميم  ا
* 

-   

 **17.110 **10.083 **11.253 **9.053 0.349 "8"تصميم  ا
16.330*

* 2.317* -  

 **10.746 **17.773 **39.110 **18.803 **28.206 "9"تصميم  ا
11.526*

* 
30.174*

* 27.856** - 
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راء (: يوضح متوسط درجات التصميمات التسع المقترحة لمالبس مرضى السرطان وفقا آل15شكل )
 المتخصصين

 ( يتضح أن:51( وشكل )53من الجدول )
بين التصميمات التسع المقترحة لمالبس مرضى السرطان  وجود فروق دالة إحصائياً  .1

كان أفضل  "3"التصميم  ، فنجد أن0.01عند مستوي داللة  راء المتخصصينوفقا آل
، "2"، ثم التصميم "8"، ثم التصميم "1"، ثم التصميم "7"، يميو التصميم التصميمات
 .     "9"التصميم  ، وأخيراً "5"، ثم التصميم "6"، ثم التصميم "4"ثم التصميم 

لصالح  "8"والتصميم  "7"بين التصميم  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  .2
  ". 7"التصميم 

وق بين التصميم ، كما ال توجد فر "7" والتصميم "1وق بين التصميم "بينما ال توجد فر  .3
، كما ال توجد "4صميم "" والت2، بينما ال توجد فروق بين التصميم ""8" والتصميم "1"
  ."6" والتصميم "5وق بين التصميم "فر 
 بقيمة ولىاأل المرتبة فى جاء الثالث التصميم أن السابق الشكل خالل من يتضح

 حيث المتخصصين آلراء وفقاً  والجمالية الوظيفية الناحية من األفضل وكان( 62,425)
 جاء كما والتقاليد، العادات عمى والحفاظ والراحة االستخدام بسيولة يتميز أنو أشار

 بأنو المتخصصين أشار حيث( 53،490) بقيمة الثانية المرتبة فى السابع التصميم
 الثالثة المرتبة فى األول التصميم جاء كما والراحة، واإلرتداء الخمع سيولة عمى يساعد
 الفحوصات إجراء سيولة عمى يساعد بأنو المتخصصين أشار حيث( 51,521) بقيمة
( 53,490) بقيمة الرابعة المرتبة فى( 8) رقم التصميم جاء كما واإلنسجام، الراحة ويحقق
 وسيولة الراحة ويحقق والصغار ارالكب مع يتناسب بأنو المتخصصين أشار حيث
 أشار حيث( 42,118) بقيمة الخامسة المرتبة فى( 2) رقم التصميم جاء كما ستخدام،اال

( 4) رقم التصميم جاء كما االستخدام، وسيولة وإلنسجام الراحة يحقق أنو المتخصصين
 اءجر إ عمى يساعد أنو المتخصصين أشار حيث( 41,088) بقيمة السادسة المرتبة فى

 المرتبة فى( 6) رقم التصميم جاء كما ستخدام،اال وسيولة الراحة ويحقق الفحوصات
 واإلنسدال، بالراحة يتميز أنو إلى المتخصصين أشار حيث( 34,842) بقيمة( السابعة)
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 والتصميم( 34,062) بقيمة األخيرة وقبل الثامنة المرتبة فى( 5) رقم التصميم جاء كما
 . واألخيرة تاسعةال المرتبة فى( 9) رقم

 الثالث التصميم ىى  المقترحة التصميمات أفضل أن المتخصصين آراء خالل من يتضح
 يتحقق وعميو ما حد إلى مالئم مالئم، إستجابة خالل من المتخصصين ألراء وفقاً  والسابع
 التصميمات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد أنو عمى ينص الذى الفرض صحة
 ". المتخصصين آلراء وفقاً  السرطان مرضى لمالبس المقترحة التسع

 الجودة متطمبات تحديد إلى وىدفت( 2012) السالم عبد فوزية دراسة مع يتفق وىذا
 إلى وتوصمت والخاصة، العامة بالمستشفيات العمميات حجرة داخل األطباء مالبس إلنتاج
 المعايير ستخداماب العمميات حجرة داخل الطبيب لمالبس التصميمات من مجموعة انتاج

 . الطبيب زى لتطوير الوظيفية

 لمالبس إنتاج جودة معايير تحديد إلى وىدفت( 2012) محمد سماح دراسة مع تتفق كما
 المالئمة األقمشة أنتاج جودة وتحديد السرطان، مرضى األطفال إقامة لمالبس المستخدمة

 التصميمات من جموعةم تنفيذ إلى وتوصمت السرطان، مرضى األطفال إقامة لمالبس
 إجراء سيولة فى تساعد بالمستشفى المقيمين السرطان مرضى أطفال مع تتناسب

 .  ستخداماال بسيولة وتتميز الالزمة الفحوص

 طبى رداء تقديم إلى ىدفتالتى   Elizabeth Barry( 2010) دراسة مع تتفق كما
  إلى وتوصمت الجمالى والشكل ليا المصمم الوظيفة اداءأ بين يجمع لممرضى نموذجى
 الجمد لخدوش التعرض لتجنب المريض حركة تقميل عمى يعمل طبى لرداء تصميم إعداد

 نموذج خالل من والميب الميكروبات ضد الالزمة الحماية وتوفير والتقرحات والكدمات
 .الوصالت غمق فى والمرونة وخمعيا ارتداؤىا فى التحكم يسيل األجزاء منفصل

 ممبسي منتج تصميم إلى ىدفت التى(2015) السيد رضوى دراسة عم أيضا تتفق كما
 لين الحركى األداء لتوفير الثدي مستئصالت لمسيدات ونفسي صحي تعويضي كجزء

 إلبراز مناسبتو فى الجمالية الناحية مابين يجمع ممبسي منتج تصميم إلى إلى وتوصمت
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 انتشار لمنع لمبكتيريا قاومةالم القطنية األقمشة واستخدام الطبيعية صورتو في الصدر
 .                                      الجمدية األمراض

 ممخص النتائج   
توجد فروق دالة إحصائيًا بين الخامات "تنسيل، بامبو، فبران" في  بالنسبة لمفرض األول:-1

الشعة فوق المعالجة بالكيتوزان لمتراكيب النسجية "معكوس، ىنيكوم، كريب" في اختبارات "ا
البنفسجية، قوة الشد، اإلستطالة، وزن المتر المربع، زمن اإلمتصاص، قطر تثبيط الميكروب" 

. 83جم /لتر( وذلك بمعامل جودة )6) وكان أفضميا الفبران بتركيب نسجى كريب عند تركيز
جم/ لتر( ىو األقل بالنسبة لجميع 2%( بينما الفبران بتركيب نسجى معكوس عند تركيز ) 82

 .%(55 .22الخواص المقاسة بمعامل جودة )
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات التسع :  بالنسبة للفرض الثانى-2

راء المتخصصين، آل المقترحة لمالبس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحية الوظيفية وفقاً 
ى سيولة اإلستخدام وكان أفضميا التصميم الثالث لتميزه بالخواص الوظيفية التى تتمثل ف

جراء الفحوصات الالزمة وتوافر وسائل الغمق وا  ن.  لفتح التى تتالئم مع مريض السرطاوا 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات التسع :  بالنسبة للفرض الثالث-3
راء المتخصصين آل المقترحة لمالبس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحية الجمالية وفقاً 

تزان وتوافر وكا ن أفضميا التصميم الثالث وذلك لتميزه بتوافر الخواص الجمالية من إنسدال وا 
  الراحة والتجديد ومناسبتو ألنواع العالج المختمفة.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات التسع المقترحة : بالنسبة لمفرض الرابع-4
وكان أفضميا التصميم الثالث وذلك لتوفر راء المتخصصين" لمالبس مرضى السرطان وفقا آل

 .  الناحية الوظيفية والجمالية لمتصميم معا
  :التوصيات

زيادة اإلىتمام بأبحاث المعالجات الخاصة بمالبس المرضى خاصة فى ظل انتشار -1
 الفيروسات. 
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ضرورة توفير مالبس معالجة ضد الميكروبات لممرضى بجميع المستشفيات العامة -2
 لمحفاظ عمى صحة المرضى والحد من انتشار الميكروبات.والخاصة 

اإلىتمام بإضافة محتوى تدريسى عن معالجة النسيج بأنواع التراكيب النسجية المختمفة -3
  .لقسم اإلقتصاد المنزلى تخصص مالبس ونسيج

ضرورة توفير مالبس تتميز بتصميمات سيمة االرتداء والخمع لممرضى بجميع  -4
 فاظ عمى حالتيم النفسية والجسدية.المستشفيات لمح

 المراجع: 
  :أوال: المراجع العربية

معايير جودة تصنيع المالبس الطبية فى ضوء المتغيرات (: 2011أحمد رمزى عطا اهلل ) -1
   التكنولوجية، رسالة دكتوراه، كمية إقتصاد منزلى، جامعة المنوفية.

دراسة ( : 2018)اذلى عبد العالفاطمة ش ىبة عاصم الدسوقى،،أحمد عمى سالمان -2
تحقيق أفضل الخواص الوظيفية والجمالية ألقمشة تريكو المحمة المعالجة لمقاومة نمو البكتيريا 

   .(1( عدد)8مجمد)مجمة التصميم الدولية، ،Candida albicans من نوع
  ،عالم الكتب.1ط معجم المغة العربية المعاصرة، :( 2008مختار عمر) أحمد-3
 تأثير اختالف بعض تقنيات الحياكة عمى األداء  (:2015يرة محمد وفاء الدين )أم -4

 ، جامعةالمنزلى توراه، كمية اإلقتصادالطبية المقاومة لمبكتيريا، رسالة دك الوظيفى لألقمشة
   المنوفية.

  أساليب التعقيم عمى األداء الوظيفى لمالبس  (: تأثير2014إيمان جمال الدين مسعود) -5
   . مميات، رسالة دكتوراه، كمية إقتصاد منزلى، جامعة المنوفيةالع
 (: معالجة األقمشة المنتجة ببعض التراكيب 2018رحاب طو حسن، رانيا محمدعمى ) -6

ستخداميا فى المجال الطبى، مجمة  النسجية  المختمفة بجسيمات المعادن النانونية والكيتو زان وا 
 (.17) (، عدد1د) نيا، مجلالتربية النوعية، جامعة الم بحوث

وضع معايير جودة انتاج مالبس األطفال المرضى  (: 2012سماح محمد محمد أحمد ) -7
بالمستشفيات المصرية فى ضوء المتغيرات التكنولوجية، رسالة دكتوراه ، كمية إقتصاد منزلى، 

   .جامعة حموان
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نولوجيا النانو لتصميم (: إمكانية اإلستفادة من تك2018عبير رفاعى محمد شعبان ) -8
  .جامعة المنوفيةمالبس لمرضى اإلكزيما البنيوية، رسالة دكتوراه، كمية إقتصاد منزلى، 

 (: تحقيق أنسب الخواص الوظيفية لألقمشة 2015عال أمين عبد الرحمن الخطيب ) -9
 كمية إقتصاد  رسالة دكتوراه، تطبيقاتيا فى المجال الطبى، خدام تكنولوجيا النانوباستالسميموزية 

      المنوفية منزلى، جامعة
 (: مجمة االقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية، 2018ماجدة إبراىيم متولى،إيمان رأفت فريد)-10

 (.4عدد)(، 28مجمد )
   (:  تحسين الخواص األدائية2016رحاب جمعة إبراىيم  ) محمد عبد المنعم رمضان، -11

    ،، جامعة االسكندريةمجمة البحوث الزراعية-الشاش باستخدام صمغ العسل ألقمشة
 (.3(، عدد)61مجمد)

  (: تحسين األداء الوظيفي لألقمشة المستخدمة في 2009ميا طمعت السيد خمف ) -12 
زالة االتساخ، رسالة المجال  ماجستير، كمية االقتصاد الطبي بتجييزىا لمقاومة البكتيريا وا 

 .المنوفية المنزلي، جامعة 
 (: اإلستفادة من دراسة مدى مقاومة الخامات 2014ر إبراىيمى عبد الغنى )ىاج -13

 ممبسية طبية، رسالة  أشعة جاما( فى عمل تصميمات-لتأثيرات )أشعة اكس  النسجية الطبية
 المنوفية. ماجستير،كمية إقتصاد منزلى، جامعة

نتاج ميوتصم جودة رييمعا(: 2007ىبة خميس عبد التواب ) -14    لمنتجاتا بعض وا 
  ة، يقية الفنون التطبيمنشورة، كم رير غيالغرف الجراحية، رسالة ماجست في المستخدمةة يالنسج

 .   جامعة حموان
 ( : إمكانية تحسين خواص أقمشة المالبس الواقية لمعاممين 2018ىدير عمى محروس)-15

  اد منزلى،جامعة الكيماوى لمرضى السرطان، رسالة ماجستير،كمية ىإقتصفى تحضير العالج  
 المنوفية.

 (: التصميم والتشغيل لممالبس الطبية فى ضوء مفاىيم 2010ىشام أحمد عاصم ) -16
  جامعة حموان.  المينية، رسالة دكتوراه، كمية إقتصاد منزلى، والسالمة  األمان
 (: عمل مالبس طبية لمرضى قرح الفراش بإستخدام 2016) عبد الفتاحىند سالم  -17
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   .  جامعة المنوفيةالنانو رسالة دكتوراه، كمية إقتصاد منزلى،  جياتكنولو 
 المراجع األجنبية:

18- Chinta S.K. Veena K.V(2013) : Impact of Textiles in Medical  

Field, International Journal  of Latest Trends in Engineering and,  

Technology (IJLTET)  Vol (2) , Issue (1)6  

19- Elizabeth Lide Taylor-Barry,(2010), Modular medical apparel  

for use by  patient during medical care and treatment, Patent, 

 Application Publication US2010 /0017933al. 

 20- Lucas Bernardes naves (2013) : Thecontribution of Fashion  

Desigon to the Development of Alternative Medical Clothing Maste   
Degree,Faculty of Engnineering,university of beira Interior.   

21- Majetir N.v Ravi Kumar (2010): Reactive and functional  

 Polmers, Areview of chitin and chitosan applications,Volume(46), 

Issue(1), November.     
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من  سهمة اإلرتداء والخمع استبيان لتقييم التصميمات المقترحة لمالبس مرضى السرطان (1ممحق رقم )
 .قبل األساتذة المتخصصين

مالئم إلى  مالئم العبارات م
 غير مالئم حد ما

 المحور األول: الناحية الوظيفية لمتصميم
    يساعد المريض عمى سيولة اإلرتداء و الخمع  -1
    يساىم التصميم فى تقميل الحياكات البارزة -2
    يتوفر فى التصميم اإلتساع المناسب لحركة المريض  -3
    يعتبر الكبسون  البالستيك مناسب إلستخدام المريض  -4
الشريط الالصق أكثر مالئمة من الكبسون لممريض فى الحاالت  -5

 الحرجة
   

    ع مريض السرطانتتناسب الفتحات فى التصميم م -6
    تتالئم خامة القطن مع المريض  -7
تساىم التصميمات المزودة بكباسين من األمام عمى سيولة الخمع  -8

 واإلرتداء 
   

    يحقق الحماية الكافية ومراعاة العادات -9
    يساعد  التصميم فى سيولة إجراء الفحوصات  الالزمة -10
    الحالة الصحية لممريض يساىم التصميم فى تحسن -11

 المحور الثانى: الناحية الجمالية لمتصميم
تساىم الكباسين المستخدمة فى تحسين المظير الجمالى لرداء  -1

 المريض 
   

    مدى توافر الحداثة والتجديد فى التصميم -2
    مالئمة التصميم لممرضى -3
    ميمتضيف طرق اإلنياء والفتحات قيمة جمالية لمتص -4
    مدى تحقيق التكامل بين أجزاء التصميم -5
    تصميم الرداء وطرق اإلنياء يتناسب مع كبار السن واألطفال -6
    يتوفر فى التصميم اإلنسدال الالزم لممريض  -7
    يتسم التصميم بتوافر االتزان  واإلنسجام -8
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 أسماء األساتذة المتخصصين المحكمين لمتصميمات المقترحة :(2ممحق )

 جامعة المنوفية -كمية إقتصاد منزلى –أستاذ ورئيس قسم المالبس والنسيج  أ .د / إسالم عبد المنعم حسين  
 جامعة المنوفية –كمية إقتصاد منزلى –لمالبس والنسيج أستاذ ا أ.د / نشأت نصر الرفاعى
 جامعة حموان -كمية إقتصاد منزلى-أستاذ ورئيس قسم الصناعات الجمدية أ.د / وليد شعبان مصطفى

 جامعة المنوفية-كمية إقتصاد منزلى–أستاذ المالبس والنسيج  أ.د / إيهاب فاضل أبو موسى
 جامعة حموان –كمية إقتصاد منزلى –د قسم المالبس والنسيج أستاذ مساع أ.م.د/ خالد مصطفى عابد

 -كمية إقتصاد منزلى–مالبس ونسيج  أستاذ مساعد تصميم وتطريز قسم لمياء حسن عمى /دأ.م.
 جامعة حموان

 جامعة حموان –كمية إقتصاد منزلى  –أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج  د / هشام أحمد عاصم
 جامعة المنيا–كمية تربية نوعية -أستاذ ورئيس قسم المالبس والنسيج أ.د/ وسام مصطفى  

 جامعة المنيا–كمية تربية نوعية –أستاذ مساعد مالبس ونسيج  أ.م .د/ شيماء جالل 
 جامعة حموان –كمية إقتصاد منزلى -مدرس بقسم المالبس والنسيج د / أحمد فتحى  بيبرس

 جامعة أسيوط  –عيد جنوب مصر لألورام م–أورام أطفال طبيب  د / عزة شبل سيد
 جامعة أسيوط–معيد جنوب مصر لألورام –أورام طبيب  د / رانيا طه محمد

 جامعة أسيوط-معيد جنوب مصر لألورام–فنى تمريض  عطيات حسن محمود

  

 


