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 ممخص البحث:

اخػػتص اس سػػبحانع وتعػػالع بعػػض عبػػادا بميػػزات خاصػػة جعمػػت مػػننـ أرػػراد مختم ػػيف عػػف  يػػر ـ  أ  و ػػـ     
بيػػننـ ر ػػة ذوي اإلعاقػػة الحركيػػة و ػػـ أرػػراد لػػدينـ بعػػض القصػػور رػػي وظػػا  نـ مػػف ذوي اإلحتياجػػات الخاصػػة  

ييـدف  الحركية  لذا أولت بعض المجتمعات المتقدمة إ تماـ خاص بنذا ال  ة ري جميع جوانب الحيػاة  وعميػع
ولػمؿ نصػ ي م تيات مف ذوي اإلعاقة الحركيػة شلػمؿ نصػ ي سػ مي إلع تصميـ وتن يذ مالبس رياضية لالبحث 

( رتاة تـ إختيار ف بطريقة علػوا ية 11ش وتكونت عينة البحث من  سنة (40-21شطولي( خالؿ المرحمة مف 
المػػننج الوصػ ي التحميمػػي والمػػننج إســتدخدم فــي ىــذا البحـث مػف مراكػػز العػالج الطبيعػػي بمحارظػة المنيػػا  وقػد 

الممبسػػػية   فات حػػػوؿ متطمبػػػاتنإلسػػػتطالع ءرال المسػػػتنمكرػػػي إسػػػتبياف  أدوات البحـــث وتمثمـــتلػػػبع التجريبػػػي  
إستبياف لمسادة المتخصصيف ري مجاؿ المالبس والنسيج لتقييـ التصميمات المقترحة  إسػتبياف إلسػتطالع ءرال 
المسػػػتنمكات رػػػي التصػػػميمات المقترحػػػة  إسػػػتبياف لمسػػػادة المتخصصػػػيف رػػػي مجػػػاؿ المالبػػػس والنسػػػيج لتقيػػػػيـ 

 المستنمكات ري التصميمات المن ذة.التصميمات المن ذة  إستبياف إلستطالع ءرال 
 واسفرت نتائج البحث عن: 
ري تحقيؽ شعناصػر وأسػس التصػميـ  الجانػب وجود رروؽ ذات د لة إحصا ية بيف التصميمات المقترحة  -1

 ورقًا آلرال السادة المتخصصيف ري مجاؿ المالبس والنسيج.الجمالي  الجانب ا بتكاري  الجانب الوظي ي( 
 ؽ ذات د لة إحصا ية بيف التصميمات المقترحة ورقًا آلرال  المستنمكات.وجود ررو  -2
ورقػًا آلرال االسػادة  تحقيػؽ الجانػب الػوظي يرػروؽ ذات د لػة إحصػا ية بػيف التصػميمات المن ػذة رػي  وجود -3

 المتخصصيف ري مجاؿ المالبس والنسيج.
ورقػًا آلرال االسػػادة  تحقيػػؽ الجانػب الجمػػاليرػروؽ ذات د لػػة إحصػا ية بػػيف التصػميمات المن ػػذة رػي  وجػود -4

 المتخصصيف ري مجاؿ المالبس والنسيج.
ورقػًا آلرال االسػادة  تحقيػؽ الجانػب اإلبتكػاريرروؽ ذات د لة إحصا ية بيف التصػميمات المن ػذة رػي  وجود -5

 المتخصصيف ري مجاؿ المالبس والنسيج.
ورقػػًا آلرال االسػػادة  تحقيػػؽ الجانػػب التقنػػيرػػروؽ ذات د لػػة إحصػػا ية بػػيف التصػػميمات المن ػػذة رػػي  وجػػود -6

 المتخصصيف ري مجاؿ المالبس والنسيج.
ورقػػػًا آلرال االسػػػادة المتخصصػػػيف رػػػي مجػػػاؿ رػػػروؽ ذات د لػػػة إحصػػػا ية بػػػيف التصػػػميمات المن ػػػذة  وجػػػود -7

 المالبس والنسيج.
 حصا ية بيف التصميمات المن ذة ورقًا آلرال المستنمكات.وجود رروؽ ذات د لة إ -8

 الكممات المفتاحية:
 تصميـ المالبس  المالبس الرياضية  ذوي اإلعاقة الحركية.
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Designing and Implementing Sportswear for Girls with Motor 

Disability 

ABSTRACT 

     Allah, Almighty, had chosen some individuals to be with special characteristics that 

make them different from others, namely those with special needs, among them is the 

category of people with motor disability. People with motor disability are individuals who 

have some deficiencies in their motor functions. Therefore, some advanced societies have 

given special attention to this category in all aspects of life. Accordingly, the aim of this 

research was to design and implement sportswear for girls with motor disability 

(Paraplegia and Hemiplegia) in the age group from 21 to 40 years. The research sample 

consisted of (11) girls who were randomly chosen from physiotherapy centers in Minya 

governorate. Both the descriptive-analytical method as well as the quasi-experimental 

method were adopted in the current research. Research instruments consisted of a 

questionnaire prepared to survey consumers' opinions on their clothing requirements, a 

questionnaire for the specialists in the field of clothing and textiles to evaluate the 

proposed designs, a questionnaire to survey the opinions of consumers on the proposed 

designs, a questionnaire for the specialists in the field of clothing and textiles to evaluate 

the implemented designs, and a questionnaire to survey the opinions of consumers on the 

implemented designs. 

Results of this research revealed the following: 

1- there are statistically significant differences between the proposed designs in achieving 

(the elements and basics of design, the aesthetic aspect, the innovative aspect, the 

functional aspect) in accordance with the opinions of the specialists in the field of clothing 

and textiles. 

2- there are statistically significant differences between the proposed designs in accordance 

with the opinions of consumers.  

3- there are statistically significant differences between the implemented designs in 

achieving the functional aspect in accordance with the opinions of the specialists in the 

field of clothing and textiles. 

4- there are statistically significant differences between the implemented designs in 

achieving the aesthetic aspect in accordance with the opinions of the specialists in the field 

of clothing and textiles. 

5- there are statistically significant differences between the implemented designs in 

achieving the innovative aspect in accordance with the opinions of the specialists in the 

field of clothing and textiles. 

6- there are statistically significant differences between the implemented designs in 

achieving the technical aspect in accordance with the opinions of the specialists in the field 

of clothing and textiles.   

7- there are statistically significant differences between the implemented designs in 

accordance with the opinions of the specialists in the field of clothing and textiles. 

8- there are statistically significant differences between the implemented designs in 

accordance with the opinions of consumers. 

Keywords: Designing clothes, sportswear, people with motor disability. 
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 :Introduction and problem المقدمة و المشكمة 

 ػػػػو البنيػػػػة الساسػػػػية لمتنميػػػػة اإلقتصػػػػادية واإلجتماعيػػػػة رػػػػي أي يعتبػػػػر العنصػػػػر البلػػػػري      
مجتمع  رنو أحد أ ـ عناصر اإلنتاج رػي المجتمػع  راإلنسػاف  ػو صػانع وملسػس الحضػارات 
و و مف يسا ـ ري رقي المجتمع وتقدمػع  و  لػؾ أف لكػؿ رػرد يعػيش رػي المجتمػع دور محػدد 

خاللنػػا إسػػػتثمار ثػػروات ومػػػوارد المجتمػػػع  و ػػاـ لننضػػػتع  راإلنسػػاف  ػػػو الوسػػيمة التػػػي يػػتـ مػػػف
 لمننوض بع نحو الرضؿ.

يعتبػػر الرػػراد المعػػاقيف جسػػػميًا أو حسػػيًا أو عقميػػًا أو ن سػػيًا  ػػػـ ر ػػة أساسػػية و امػػع رػػػي       
نمػا  ػـ جػزل  المجتمع ولنـ الحػؽ رػي حيػاة كريمػة  رنػـ ليسػو عالػة إقتصػادية عمػع مجػتمعنـ واء

 (.2: 2012حمود  منـ مف ثرواتة البلرية شسمر م

يلػػند العػػالـ تزايػػد كبيػػر رػػي الػػوعي بقضػػية المعػػاقيف رنػػـ يمثمػػوف لػػريحة  امػػة رػػي أي       
أف  2017مجتمع  ر ي مصر وورقًا آلخر إحصالات لمجناز المركزي لمتعب ة واإلحصال لعاـ 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر %10.67نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة الرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقيف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
)www.youm7.com/story/2018/12/1/(   و ػػػع نسػػػبة   يسػػػتناف بنػػػا  لػػػذلؾ  بػػػد مػػػف

اإل تماـ بتورير جميع متطمباتنـ الساسية مف مسكف وممبس وعمؿ و ير ا مف الخدمات التػي 
د وأف ت ػي بححتياجػاتنـ بمػا يقمػؿ مػف تُقدـ لى ررد ري المجتمػع باللػكؿ المناسػب لنػـ  بػؿ و بػ

 عبل اإلعاقة عمينـ.

مف أ ـ مظا ر الحضارة اإلنسانية اإل تماـ ب  ة ذوي اإلعاقػة الحركيػة رػي جميػع جوانػب      
الحيػػاة  وتعتبػػر المالبػػس مػػف الحاجػػات الساسػػية التػػي لنػػا دور كبيػػر رػػي حيػػاة المعػػاؽ حركيػػًا 

الثقة بالن س وتساعدا عمع اإلنػدماج رػي المجتمػع  رني تجعمع حسف المظنر وتلعرا بمزيد مف
 (.149: 2011شمناؿ البكري  

مػػف أدؽ العمميػػات التػػع يتوقػػؼ عمينػػا مػػدى نجػػاح التصػػميـ  باترونػػاتعػػد عمميػػة إعػػداد التُ كمػػا 
عداد ا أف  باتروناتواإلنتاج ككؿ لذا يجب عمع القا ـ بتصميـ ال لدىع درجة عحلىة مف ر توارتواء

 باترونػػاتوالخبػػرة والمو بػػة التػػع تتمثػػؿ رػػي القػػدرة عمػػع تطويعػػع بكارػػة الطػػرؽ ال نيػػة شالك ػػالة 

http://www.youm7.com/story/2018/12/1/
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مسطحة أو تـ تلكيمنا عمع المانيكاف( ورقا لمتطمبات التصميـ ومدى ت نمع لألنماط المختم ػة 
 (.2019شمحمد يوسؼ   ت احة موسع     لمجسـ البلرى بأبعادا الثالثة

( عمػع أ ميػة تصػميـ 2018راسػة شمنػا موسػع  وءخػروف  أكدت بعػض الدراسػات ومننػا د     
مالبس تحقؽ المتطمبات الوظي ية والجماليػة ل  ػة ذوي اإلعاقػة الحركيػة تحديػدًا لمػا يسػا ـ ذلػؾ 
ندماجنـ بلكؿ  بقدر كبير ري تحقيؽ اإلستقاللية لدينـ وتأثير ذلؾ عمع تعزيز ثقتنـ بأن سنـ واء

 رعاؿ ري المجتمع.

نلػػطة الرياضػػية مػػف العوامػػؿ النامػػة لصػػحة ال ػػرد الجسػػمية والسػػيكولوجية تعػػد ممارسػػة ال     
حيث يتـ مف خاللنا إلباع ر باتع وحاجاتع  ومما  لؾ ريع أننا تمثؿ أ مية خاصة ل  ة ذوي 
اإلعاقػػػة الحركيػػػة وذلػػػؾ لمػػػا لنػػػا مػػػف تػػػأثير ن سػػػي إيجػػػابي عمػػػينـ حيػػػث أف ممارسػػػة النلػػػطة 

سػػػعيد عبػػػد ة بػػػالن س وتسػػػاعد ـ عمػػػع التكيػػػؼ اإلجتمػػػاعي شالرياضػػػية ُتلػػػعر ـ بمزيػػػد مػػػف الثقػػػ
 (.6: 2019  الرلوؼ 

تػػػورير تصػػػميمات مػػػف لػػػذا كػػػاف لزامػػػا عمينػػػا كمتخصصػػػيف رػػػي مجػػػاؿ المالبػػػس والنسػػػيج      
المالبػػػػس المال مػػػػة لممارسػػػػة النلػػػػطة الرياضػػػػية لػػػػذوي اإلعاقػػػػة الحركيػػػػة بحيػػػػث تتناسػػػػب مػػػػع 

وتحقػػػؽ لنػػػـ الراحػػػة ال سػػػيولوجية  والمػػػاف وسػػػنولة اإلرتػػػدال إحتياجػػػاتنـ ومتطمبػػػاتنـ المتعػػػددة 
والخمع وتخ ع عيوب إعاقتنـ وتلعر ـ بمزيد مف الثقة بالن س والجاذبية وتتمالع مع الموضة 

 (.692: 2014  وءخروف  نانسع محمد السا دة ري المجتمع ش

رراد مف ذوي اإلعاقة مف خالؿ إطالع الباحثة عمع الدراسات السابقة تبيف أف ممارسة ال     
الحركيػػػة لألنلػػػطة الرياضػػػية تسػػػاعد ـ عمػػػع تقبػػػؿ إعػػػاقتنـ وتلػػػعر ـ بمزيػػػد مػػػف الثقػػػة بػػػالن س 
ثبػػات الػػذات وأف لنػػا دور رعػػاؿ رػػي تحقيػػؽ التوارػػؽ الن سػػي والتكيػػؼ اإلجتمػػاعي لػػدينـ  وأف  واء

الطيـ   مفيـر عدـ ممارستنـ لمرياضػة يػلثر عمػينـ بالسػمب  ومػف  ػذا الدراسػات دراسػة كػؿ مػف 
ممػػا دعػػا الباحثػػة إلػػع اإل تمػػاـ  (2016خشــا  ) حســين  (2015اســيا كوكــو )  (2014)

تصـميم  "بتقديـ وسيمة تُيسر عمينـ ممارسػة النلػطة الرياضػية وعميػع رػحف موضػوع البحػث  ػو
 ."من ذوي اإلعاقة الحركية  لمفتيات رياضية وتنفيذ مالبس
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 اآلتية: ويمكن صياغة مشكمة البحث من خالل التساؤالت

مػػا  ػػي ءرال السػػادة المتخصصػػيف رػػي مجػػاؿ المالبػػس والنسػػيج رػػي التصػػميمات المقترحػػة  -1
لم تيػػات مػػف ذوي اإلعاقػػة الحركيػػة شلػػمؿ نصػػ ي سػػ مي ولػػمؿ نصػػ ي طػػولي( خػػالؿ المرحمػػة 

 سنة ؟   40إلع  21العمرية مف 

ما  ي ءرال المستنمكات ري التصميمات المقترحة لم تيات مف ذوي اإلعاقة الحركية شلػمؿ  -2
 سنة ؟   40إلع  21نص ي س مي ولمؿ نص ي طولي( خالؿ المرحمة العمرية مف 

مػػػا  ػػػي ءرال السػػػادة المتخصصػػػيف رػػػي مجػػػاؿ المالبػػػس والنسػػػيج رػػػي التصػػػميمات المن ػػػذة  -3
ة شلػػمؿ نصػػ ي سػػ مي ولػػمؿ نصػػ ي طػػولي( خػػالؿ المرحمػػة لم تيػػات مػػف ذوي اإلعاقػػة الحركيػػ

 سنة ؟   40إلع  21العمرية مف 

ما  ػي ءرال المسػتنمكات رػي التصػميمات المن ػذة لم تيػات مػف ذوي اإلعاقػة الحركيػة شلػمؿ  -4
 سنة ؟ 40إلع  21نص ي س مي ولمؿ نص ي طولي( خالؿ المرحمة العمرية مف 

 :Research Objectivesأىداف البحث  

 ييدف البحث الحالي إلى:

اإلست ادة مف ءرال السادة المتخصصيف ري مجاؿ المالبػس والنسػيج رػي تقيػيـ التصػميمات  -1
 المقترحة.

 إستطالع ءرال المستنمكات حوؿ التصميمات المقترحة. -2

تػػورير تصػػميمات ممبسػػية تقػػدـ حمػػوؿ لمملػػكالت التػػي تواجننػػا ال تيػػات مػػف ذوي اإلعاقػػة  -3
سػنة  40إلع  21شلمؿ نص ي س مي ولمؿ نص ي طولي( خالؿ المرحمة العمرية مف الحركية 

 .عند إختيار مالبسنف



 

 1554 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

لممارسػػػػة النلػػػػطة الرياضػػػػية ت ذيػػػػة السػػػػواؽ المحميػػػػة بتصػػػػميمات جديػػػػدة مػػػػف المالبػػػػس  -4
لم تيػػات مػػف ذوي اإلعاقػػة الحركيػػة شلػػمؿ نصػػ ي سػػ مي ولػػمؿ نصػػ ي طػػولي( خػػالؿ المرحمػػة 

 سنة. 40ع إل 21العمرية مف 

 : Research Importanceأىمية البحث 

توجيع إ تماـ دارسي و مصممي الزيال لتصميـ مالبس تناسب ال تيات مػف ذوي اإلعاقػة  -1
سػنة  40إلع  21الحركية شلمؿ نص ي س مي ولمؿ نص ي طولي( خالؿ المرحمة العمرية مف 

 باإل تماـ . وتحقؽ لنف متطمباتنف الوظي ية والجمالية رنـ ر ة جديرة

شلمؿ نص ي س مي ولمؿ نص ي طػولي( خػالؿ مساعدة ال تيات مف ذوي اإلعاقة الحركية  -2
مػػف اإلعتمػػاد عمػػع أن سػػنف رػػي عمميتػػي إرتػػدال وخمػػع سػػنة  40إلػػع  21المرحمػػة العمريػػة مػػف 

 المالبس مما يكسبنف اللعور بمزيد مف الثقة بالن س. 

ذوي اإلعاقػػة الحركيػػة لمسػػاعدتنف عمػػع ممارسػػة  تقػػديـ كارػػة ُسػػبؿ المسػػاعدة لم تيػػات مػػف -3
النلطة الرياضية المختم ة التػي تحقػؽ لنػف اإلتػزاف الن سػي وكػذلؾ مسػاعدتنف عمػع اإلنػدماج 

 ري المجتمع.

يعتبر  ذا البحث إضارة جديدة ري مجاؿ تصػميـ المالبػس بالنسػبة ل  ػة ذوي اإلحتياجػات  -4
 الخاصة.

 :Research Hypothesesفروض البحث 

 يمكن صياغة فروض البحث كما يمي:

رػػي تحقيػػؽ شعناصػػر وأسػػس توجػػد رػػروؽ ذات د لػػة إحصػػا ية بػػيف التصػػميمات المقترحػػة  -1
ورقػػػػػػػًا آلرال السػػػػػػػادة التصػػػػػػػميـ  الجانػػػػػػػب الجمػػػػػػػالي  الجانػػػػػػػب ا بتكػػػػػػػاري  الجانػػػػػػػب الػػػػػػػوظي ي( 

 المتخصصيف ري مجاؿ المالبس والنسيج.

 التصميمات المقترحة ورقًا آلرال المستنمكات.توجد رروؽ ذات د لة إحصا ية بيف  -2
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ورقػًا  تحقيؽ الجانب الػوظي يتوجد رروؽ ذات د لة إحصا ية بيف التصميمات المن ذة ري  -3
 آلرال االسادة المتخصصيف ري مجاؿ المالبس والنسيج.

 ورقػاً  تحقيػؽ الجانػب الجمػاليتوجد رروؽ ذات د لة إحصا ية بيف التصميمات المن ذة ري  -4
 آلرال االسادة المتخصصيف ري مجاؿ المالبس والنسيج.

 تحقيػػؽ الجانػػب اإلبتكػػاريتوجػػد رػػروؽ ذات د لػػة إحصػػا ية بػػيف التصػػميمات المن ػػذة رػػي  -5
 ورقًا آلرال االسادة المتخصصيف ري مجاؿ المالبس والنسيج.

ورقػػًا  تقنػػيتحقيػؽ الجانػػب التوجػد رػػروؽ ذات د لػػة إحصػػا ية بػيف التصػػميمات المن ػػذة رػػي  -6
 آلرال االسادة المتخصصيف ري مجاؿ المالبس والنسيج.

ورقػًا آلرال االسػادة المتخصصػيف توجد رروؽ ذات د لة إحصا ية بيف التصػميمات المن ػذة  -7
 ري مجاؿ المالبس والنسيج.

 توجد رروؽ ذات د لة إحصا ية بيف التصميمات المن ذة ورقًا آلرال المستنمكات. -8

 :Research Limitsحدود البحث 

ــــة -1 مراكز ػػػػا شمركػػػػز مدينػػػػة ممػػػػوي  ومركػػػػز مدينػػػػة بعػػػػض و  : محارظػػػػة المنيػػػػاحــــدود مكاني
 .ديرمواس(

 ـ. 2022ـ إلع عاـ  2020: مف عاـ حدود زمانية -2

 : تلتمؿ عمع ما يمي:حدود بشرية -3

مػػف ر ػػة ذوي اإلعاقػػػة الحركيػػة شلػػػمؿ نصػػ ي سػػػ مي ( رتيػػػات 6: قوامنػػا شالعينــة اإلســـتطالعية
سػػػنة تػػػـ إختيػػػار ف بطريقػػػػة  40إلػػػع  21ولػػػمؿ نصػػػ ي طػػػولي( خػػػالؿ المرحمػػػة العمريػػػة مػػػف 
مراكز ػػػا شمركػػػز مدينػػػة ممػػػوي  بعػػػض و  علػػػوا ية مػػػف مراكػػػز العػػػالج الطبيعػػػي بمحارظػػػة المنيػػػا

 .ومركز مدينة ديرمواس(
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ذوي اإلعاقػة الحركيػػة شلػػمؿ نصػ ي سػػ مي ولػػمؿ ( رتػػاة مػف ر ػػة 11قوامنػػا ش العينـة األساســية:
سنة تػـ إختيػار ف بطريقػة علػوا ية مػف  40إلع  21نص ي طولي( خالؿ المرحمة العمرية مف 
مراكز ػػػا شمركػػػز مدينػػػة ممػػػوي  ومركػػػز مدينػػػة بعػػػض و  مراكػػػز العػػػالج الطبيعػػػي بمحارظػػػة المنيػػػا

 .ديرمواس(

المال مة لممارسة النلطة الرياضػية : مجموعة مف التصميمات الممبسية حدود موضوعية -4
التي تحقؽ المتطمبات الوظي ية والجمالية لم تيات مف ذوي اإلعاقة الحركية شلمؿ نص ي س مي 

 سنة.  40إلع  21ولمؿ نص ي طولي( خالؿ المرحمة العمرية مف 

 :Research Methodologyمنيج البحث 

عػػػداد اإلطػػػار النظػػػري لوصػػػؼ وتحميػػػؿ الدراسػػػات : المـــنيج الوصـــفي التحميمـــي -1 السػػػابقة واء
 وتحميؿ وت سير النتا ج.

ر يػالمننج لبع التجريبي رػي معررػة أثػر المت  تبنع البحث الحالي: المنيج شبو التجريبي -2
الرياضػػية( عمػػع المت يػػر التػػابع شال تيػػات ذوي المالبػػس المسػػتقؿ شتصػػميـ وتن يػػذ مجموعػػة مػػف 

 اإلعاقة الحركية(.

 : ToolsResearchأدوات البحث 

 وتلتمؿ عمع: إلستبياناتا

 الممبسية.  فحوؿ متطمباتن اتإلستطالع ءرال المستنمكإستبياف  -1

إسػػػػتبياف مقػػػػدـ لمسػػػػػادة المتخصصػػػػيف رػػػػػي مجػػػػاؿ المالبػػػػس والنسػػػػػيج لتقيػػػػيـ التصػػػػػميمات  -2
 المقترحة. 

 إستبياف إلستطالع ءرال المستنمكات ري التصميمات المقترحة.  -3

 ادة المتخصصيف ري مجاؿ المالبس والنسيج لتقييـ التصميمات المن ذة. إستبياف مقدـ لمس -4

 إستبياف إلستطالع ءرال المستنمكات ري التصميمات المن ذة.  -5
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  :Research expressionsمصطمحات البحث 

 : Design ( التصميـ1

 أواًل: التعريف اإلصطالحي:

( التصػميـ بأنػع عمميػة تنسػيؽ العناصػر 6: 2018شإيناس عادؿ  دعال محمػد  عرؼ ت -     
ال نية المكونة لػع كػالخط والمػوف واللػكؿ والمسػاحة والمممػس والضػول بحيػث تػتال ـ مػع بعضػنا 

 إلنتاج تصميـ متناسؽ ري اللكؿ العاـ.

 ثانيًا: التعريف اإلجرائي:

كػػالخط  يػػة تتضػػمف تنسػػيؽ العناصػػر ال نيػػةعمميػػة إبتكار عرفــت الباحثــة التصــميم ب نــو  -     
مػػع بعضػػنا وتلػػكيمنا إلنتػػاج لػػكؿ معػػيف بحيػػث  والمػػوف واللػػكؿ والمممػػس والمسػػاحة والضػػول

 يلبع حاجة اإلنساف وظي يًا وجماليًا.

 :Fashion designتصميم أزياء ( 2

 أواًل: التعريف اإلصطالحي:

الزيػػال  ػػو عبػػارة عػػف إبتكػػار خطػػوط ( أف تصػػميـ 153: 2017  و ػػاـ محمػػد رى شتػػ -     
يمكػػف ترجمتنػػا وتن يػػذ ا إلػػع قطػػع مػػف المالبػػس  ويعتمػػد التصػػميـ الجيػػد إلػػع حػػد كبيػػر عمػػع 

 اإل تماـ بالعناصر المستخدمة.

 ثانيًا: التعريف اإلجرائي:

عمػػؿ رنػػي مبتكػػر يعتمػػد عمػػع توظيػػؼ عناصػػر عرفــت الباحثــة تصــميم األزيــاء ب نــو  -     
ة ورقػػًا لسػػس التصػػميـ وذلػػؾ إلنتػػاج خطػػوط أزيػػال جديػػدة ومبتكػػرة تػػتال ـ مػػع التصػػميـ المختم ػػ

 إتجا ات الموضة الحديثة وتتوارؽ مع تقاليد وثقارة المجتمع.
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 :Implementation تنفيذ ( 3

 أواًل: التعريف اإلصطالحي:

قطعػػة  ػػو العمميػػات التػػع تمػػر بنػػا الخامػػات الُمعػػدة لشنتػػاج مػػف القمػػاش حتػػع تصػػب   -     
ممبسػػػية تامػػػة الصػػػنع  ومعػػػدة لشسػػػتنالؾ خػػػالؿ مرور ػػػا بالعمميػػػات اإلنتاجيػػػة شسػػػمر محمػػػود  

2012 :6.) 

 و تحقيؽ أو إجرال عممي لخطة أو ركػرة أو نمػوذج أو تصػميـ أو مواصػ ات أو معيػار  -    
 .wikipedia.org/wiki  )9/7/2022/وقد يدخؿ ذلؾ ري عدة مجا ت ش

 اإلجرائي:ثانيًا: التعريف 

بأننا تمؾ العمميات التي تمر بنا المواد الُمعدة لشنتاج سوال  عرفت الباحثة مرحمة التنفيذ     
كانػػت أقملػػة أو خيػػوط أو أدوات  مػػؽ  ومػػف  ػػذا العمميػػات التعلػػيؽ والقػػص والحياكػػة والكػػي 

 و ير ا حتع تصب  قطعة ممبسية جا زة لشستخداـ.

 :sportswearالمالبس الرياضية ( 4

 أواًل: التعريف اإلصطالحي: 

 ي المالبس المال مة لشرتدال أثنال ممارسػة النلػطة الرياضػية المختم ػة  لػذا  بػد أف  -     
تتصػػؼ بخػػواص وظي يػػة معينػػة والتػػي مػػف لػػأننا أف تسػػاعد ال ػػرد عمػػع حريػػة الحركػػة وسػػنولة 

متصاص العرؽ إضارة إلع  مسا متنا رػي تنظػيـ اإلخػتالؼ التن س وتحقؽ لع التنوية الجيدة واء
 (.503: 2021بيف درجة حرارة الجسـ والجو المحيط بع شنجالل محمد  وءخروف  

( إلع أف المالبس الرياضية  ي مالبس تختمؼ 208: 2022كما ألارت شدينا أحمد   -     
 ري لكمنا ونوعنا ورقًا لنوع الرياضة الخاصة بنا. 
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 ثانيًا: التعريف اإلجرائي:

ــة المالبــس الرياضــية ب نيــا: -      المالبػػس التػػي يػػتـ إرتػػدا نا أثنػػال ممارسػػة  عرفــت الباحث
االرياضػػات المختم ػػة لػػذلؾ رنػػي تختمػػؼ رػػي لػػكمنا ونوعنػػا طبقػػًا لنػػوع الرياضػػة الخاصػػة بنػػا  
ويجب أف يكوف لنا خواص محددة و ي أف تحقؽ لم رد حرية الحركة وسػنولة التػن س والتنويػة 

متصاص   العرؽ بالقدر المال ـ.الجيدة واء

 : Physically disabled( المعاقين حركيًا 5

 أواًل: التعريف اإلصطالحي: 

عررػػت منظمػػة العمػػؿ الدوليػػة رػػي دسػػتور التأ يػػؿ المننػػي لممعػػوقيف الػػذي أقػػرا مػػلتمر  -     
ـ شالُمعػػاؽ( بأنػػع : كػػؿ رػػرد نقصػػت قدراتػػع الالزمػػع لمحصػػوؿ عمػػع  1955العمػػؿ الػػدولي لعػػاـ 

 ( .21: 2017 لعروسي ادريسيناسبع و ذا النقص نتيجة عا ة جسمية أو عقمية شعمؿ 

( إلػػع أف الُمعػػاؽ حركيػػًا  ػػو 49: 2019عبػػد القػػادر  صػػال   ػػانع  خالد كمػػا ألػػارش -     
ال ػػرد الػػذى يعػػانع مػػف خمػػؿ مػػا رػػي قدراتػػة الحركيػػة  أو نلػػاطع الحركػػي بحيػػث يػػلثر ذلػػؾ عمػػع 

 واإلجتماعي واإلن عالي ويستدعي الحاجة إلع التربية الخاصة.مظا ر نموا العقمي 

 ثانيًا: التعريف اإلجرائي:

: كؿ ررد يعاني مف قصور كمي أو جز ي سوال كػاف المدعاق حركيًا ب نوعرفت الباحثة  -     
جسمي أو عقمي أو حسي أو ن سي يجعؿ منع لخص  ير قادر عمع أدال دورا الطبيعػي ممػا 

 عمع ملاركتع ري النلطة اإلجتماعية المختم ة. يلثر بلكؿ سمبي

 إجراءات البحث:

 اإلجراءات النظرية لمبحث:

 :الموضوعات اآلتيةوالدراسات السابقة التي تناولت  لبحاثاإلطالع عمع المراجع وا

 .تصميـ الزيال 
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 .المالبس الرياضية 
  .مالبس ذوي اإلعاقات 
  اإلعاقة الحركيةذوي أثر ممارسة النلطة الرياضية عمع ر ة                   . 
الدراسػػات  ػػذا أف معظػػـ  تبػػيف العديػػد مػػف الدراسػػات والبحػػاثعمػػع الباحثػػة بعػػد إطػػالع      

تناولت المالبس التقميدية ل  ػة المعػاقيف حركيػًا  ولػـ تتنػاوؿ أى مػف الدراسػات السػابقة عمػع حػد 
لنػذا ال  ػة عمػع الػر ـ مػف أ ميتنػا البال ػة خاصػة بالنسػبة  رياضيةعمـ الباحثة تصميـ مالبس 

 سنة. 40إلع  21العمرية مف  لم تيات مف  ذا ال  ة خالؿ المرحمة

 اإلجراءات التطبيقية لمبحث:

 الدراسة اإلستطالعية: -1

قامت الباحثة بعمؿ عدة زيارات ميدانية لبعض مراكز التأ يؿ والعالج الطبيعػي بمحارظػة      
ذلػػػػؾ إلجػػػػرال بعػػػػض  مراكز ػػػػا شمركػػػػز مدينػػػػة ممػػػػوي  ومركػػػػز مدينػػػػة ديرمػػػػواس(بعػػػػض و  المنيػػػػا

المقػػابالت اللخصػػية مػػع المتخصصػػيف مػػف السػػػادة أطبػػال العػػالج الطبيعػػي  وذلػػؾ إلكتسػػػاب 
بعػػض المعمومػػات حػػوؿ طبيعػػة إعاقػػة اللػػمؿ النصػػ ي السػػ مي واللػػمؿ النصػػ ي الطػػولي  وأ ػػـ 

 لممرضع.أسبابنا  ومستوى القدرات الحركية 

وكػػاف النػػدؼ العػػاـ لمباحثػػػة  ػػو التعػػرؼ عمػػع أثػػػر تػػوارر التصػػميمات الممبسػػية الخاصػػػة      
بالدراسػػة عمػػع تيسػػير أدال بعػػض النلػػطة الحياتيػػة لم تيػػات مػػف  ػػذا ال  ػػة  وكػػذلؾ أثر ػػا عمػػع 

 تيسير إجرال جمسات العالج الطبيعي الخاصة بنف.

 الزيارات الميدانية: -2

بعمؿ عدة زيارات ميدانية لمراكز التأ يػؿ والعػالج الطبيعػي بمحارظػة المنيػا  قامت الباحثة     
مراكز ػػا شمركػػز مدينػػة ممػػوي  ومركػػز مدينػػة ديرمػػواس( وقامػػت بالتنسػػيؽ مػػع إدارة  ػػذا بعػػض و 

المراكػػز إلجػػرال مقػػابالت لخصػػية مػػع بعػػض الحػػا ت مػػف ال  ػػة المسػػتندرة لنػػذا البحػػث و ػػـ 
المرحمػػة  خػػالؿ( ولػػمؿ نصػػ ي طػػولي كيػػة شلػػمؿ نصػػ ي سػػ ميذوي اإلعاقػػة الحر ال تيػػات مػػف 
   وتحديد مواعيد  ذا المقابالت.سنة 40إلع  21العمرية مف 
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بنػدؼ تحديػد  بعػرض اسػتبياف عمػع المسػتنمكاتومف خػالؿ  ػذا المقػبالت قامػت الباحثػة      
لممارسػة النلػطة  عمؿ التصميمات المقترحة المال مةالتي يجب إتباعنا عند أ ـ المواص ات 

 . الوظي ية والجماليةف ت ي بمتطمباتنبحيث الرياضية 

 :المقترحةمرحمة إعداد التصميمات 

لممارسػػػة النلػػػطة الرياضػػػية المال مػػػة  قامػػػت الباحثػػػة بػػػحقتراح مجموعػػػة مػػػف التصػػػميمات     
ولػػػمؿ  ذوي اإلعاقػػػة الحركيػػػة شلػػػمؿ نصػػػ ي سػػػ مي ( تصػػػميـ مقتػػػرح لم تيػػػات مػػػف12وعػػػدد ـ ش

 .سنة 40إلع  21المرحمة العمرية مف خالؿ( نص ي طولي

 :لبحثمرحمة إعداد أدوات ا

  كمػا الممبسػية فحػوؿ متطمبػاتن اتإلستطالع ءرال المستنمكإستبياف بحعداد قامت الباحثة      
لتصميمات لتقييـ ا المتخصصيف ري مجاؿ المالبس والنسيجمقدـ لمسادة إستبياف  قامت بحعداد

  رػي التصػميمات المقترحػة اتإستبياف إلستطالع ءرال المستنمك  وقامت أيضًا بحعداد المقترحة
لتصػميمات لتقيػيـ االمتخصصػيف رػي مجػاؿ المالبػس والنسػيج مقػدـ لمسػادة إسػتبياف كما أعدت 

 .ري التصميمات المن ذة اتإستبياف إلستطالع ءرال المستنمكقامت بحعداد  د  وأخيرًا رقالمن ذة

 :المقترحةالتصميمات تحكيم مرحمة 

 سػػػادةال عمػػػع مجموعػػػة مػػػفوذلػػػؾ بعرضػػػنا  المقترحػػػةالتصػػػميمات قامػػػت الباحثػػػة بتحكػػػيـ      
 ( محكـ.11وعدد ـ ش المتخصصيف ري مجاؿ المالبس والنسيج

مػف ذوي  ( رتاة11بحستطالع ءرال المستنمكات حوؿ التصميمات المقترحة وعدد ـ ش كما قامت
 40-21ة شلمؿ نص ي س مي ولمؿ نص ي طولي( خالؿ المرحمة العمريػة مػف اإلعاقة الحركي

 سنة.

 تنفيذ التصميمات المقترحة: مرحمة

وذلؾ ورقًا آلرال ( تصميمات 4وعدد ـ شالتصميمات المقترحة  أرضؿتن يذ ب قامت الباحثة     
  والمستنمكات. المتخصصيف ري مجاؿ المالبس والنسيجكاًل مف 
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 :المنفذةالتصميمات تحكيم مرحمة 

 المحكمػػػيف عمػػػع مجموعػػػة مػػػفوذلػػػؾ بعرضػػػنا  المن ػػػذةالتصػػػميمات قامػػػت الباحثػػػة بتحكػػػيـ     
 ( محكـ.11وعدد ـ ش المتخصصيف ري مجاؿ المالبس والنسيج

( رتػػػاة  11بحسػػػتطالع ءرال المسػػػتنمكات حػػػوؿ التصػػػميمات المن ػػػذة وعػػػدد ـ ش كمػػػا قامػػػت     
 .لممواص ات المحددة التصميمات ةذلؾ لمتأكد مف مطابقو 

ستخالص النتائج الخاصة بالبحث.  مرحمة التحميل اإلحصائي وا 

 مناقشة نتائج البحث التي تم التوصل إلييا وتفسيرىا.

 تقديم التوصيات والمقترحات وفقًا لنتائج البحث.

 النظري لمبحث: اإلطار

تحقيػؽ خططػع التنمويػة  والرػراد يعتبر العنصر البلري  و أساس وركيزة كؿ مجتمع ري      
مف ر ة ذوي اإلعاقات  ـ جزل  اـ مف ثروات المجتمع البلرية  رالمجتمعات الراقية والمتقدمػة 

 .تحرص عمع تقديـ إ تماـ خاص بأبنا نا مف  ذا ال  ة

 اإلعاقة الحركية

 :مفيوم اإلعاقة الحركية 

باإلعاقػػػػة الحركيػػػػة أننػػػػا: حالػػػػة ( إلػػػػع أف المقصػػػػود 16: 2012  ماجػػػػدة السػػػػيدألػػػػارت ش     
قصور ري القدرات الحركية لملخص ينػتج عننػا إضػطرابات رػي نمػوا العقمػي أو اإلن عػالي ممػا 
يستمـز تقديـ وسا ؿ رعاية إجتماعية وتربوية خاصة بع وينطبؽ ذلؾ عمع بعض الحا ت مننا 

 اللمؿ الدما ي والضمور العضمي.
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 ية:اآلثار المترتبة عمى اإلعاقة الحرك

 : ( اآلثار النفسية1

  ناؾ العديد مف اآلثار الن سية السمبية المترتبة عمع حدوث اإلعاقة الحركية وتلمؿ:      

 اللعور بالنقص وعدـ الثقة بالن س. -اللعور بعدـ المف والماف.               -

 (40-39: 2019بوحزاـ ش زالي           الالمبا ة.                                    -

ــة( 2 ــار البدني نتيجػػة إصػػابة ال ػػرد بحعاقػػة حركيػػة يصػػب   يػػر قػػادر عمػػع القيػػاـ بػػبعض  :اآلث
 الوظا ؼ المننية أو اإلجتماعية التي يقوـ بنا اللخص السميـ.

 (32: 2016  حسيف بقاضي  حبيب بومديفش                                     

ـــة (3 ورقػػػًا لطبيعػػػة المجتمػػػع المحػػػيط باللػػػخص المعػػػاؽ مثػػػؿ نظػػػرة  تتحػػػدد: اآلثـــار اإلجتماعي
المجتمػػػػع لػػػػع وسػػػػموكياتع والخػػػػدمات التػػػػي يقػػػػدمنا لػػػػع المجتمػػػػع  رعمػػػػع سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ المجتمػػػػع 

 اإلسالمي يحرص عمع المساواة بيف جميع البلر ري الحقوؽ والحريات.

 (25: 2017شادريس لعروسي                                                  

 تصنيفات اإلعاقة الحركية:

 ( اإلعاقة الحركية إلع:66: 2005  مدحت أبو النصرش صنؼ     

 :Skeletal system injuries( إصابات الييكل العظمي )الجياز الييكمي( 1

القػػػػدـ  والكسػػػػاح  وكسػػػػور ومننػػػػا تلػػػػوا وبتػػػػر الطػػػػراؼ  وتلػػػػو ات 
 العظاـ.

 :Muscle injuries( إصابات العضالت 2

ومننػػػػا الضػػػػػمور العضػػػػػمي  والضػػػػػمور العضػػػػػمي اللػػػػػوكي  والػػػػػو ف 
 العضمي.
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 : The central nervous system injuries)( إصابات الجياز العصبي المركزي )3

صػػػػابات النخػػػػاع  وتتضػػػػمف اللػػػػمؿ الػػػػدما ي  ولػػػػمؿ الط ػػػػاؿ  واإلستسػػػػقال الػػػػدما ي       واء
و ناؾ العديد مف الدراسات التي تناولػت إصػابات النخػاع اللػوكي ومػف أ منػا دراسػة   اللوكي

( حيث وص ت إصابات النخاع اللوكي بأننا رقداف قدرة 152-151: 2016  أميرة محمود ش
ال رد عمع اإلحساس أو حركػة بعػض الطػراؼ وذلػؾ ب عػؿ حػدوث إصػابة أو تمػؼ رػي النخػاع 

ي  وقػد تكػػوف اإلصػابة جز يػة أو كميػػة ويػنجـ عػػف  ػذا اإلصػابة إعاقػػة حركيػة  وتختمػػؼ اللػوك
 درجة اإلعاقة حسب لدة اإلصابة ومكاف حدوثنا ري النخاع اللوكي.

 :paraplegiaإعاقة الشمل النصفي السفمي 

 :الشمل النصفي السفمي مفهوم

أن الشـمل النصـفي  ((Kemal Nas et al., 2015: 9يـرى      
 أو حالػػة عجػػز رػػي الدال الػػوظي ي الحركػػي أو الحسػػي الســفمي ىــو

كمينمػػػػػا وذلػػػػػػؾ العجػػػػػز يتضػػػػػػمف منطقػػػػػػة الجػػػػػزع والسػػػػػػاقيف وأعضػػػػػػال 
الحػػػػوض  وينػػػػتج عػػػػف إصػػػػابة رػػػػي المنطقػػػػة الصػػػػدرية أو القطنيػػػػة أو 

اللػػوكي ممػػا يترتػػب عمينػػا تمػػؼ الخاليػػا والليػػاؼ العصػػبية الموجػػودة رػػي  العجزيػػة مػػف الحبػػؿ
 .القناة اللوكية

 :ثانيًا: أسبا  حدوث الشمل النصفي السفمي

 بأنواعنا مثؿ: حوادث العمؿ والطرؽ واإلصابات الرياضية.الحوادث ( 1

مثػػػؿ: أمػػػراض النخػػػاع اللػػػوكي  الوراـ الخبيثػػػة رػػػي العمػػػود ال قػػػري   المشـــكالت المرضـــية( 2
صابات ال لية السحا ية بالدماغ ش  (.80: 1999  ماجدة السيدواء
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 : Hemiplegiaإعاقة الشمل النصفي الطولي 

 مفيوم الشمل النصفي الطولي

( (Longhan Xie & Ledeng Huang, 2020: 48وضػ       
أف اللػػػمؿ النصػػػ ي الطػػػولي  ػػػػو إصػػػابة ال ػػػرد بحالػػػػة مػػػف العجػػػز ورقػػػػد 
السيطرة عمع جانب واحد مف الجسـ ويمتد  ذا العجز مػف الػرأس وحتػع 
 القدـ حيث ي قد ال رد القدرة عمع أدال أنلطتع الحياتية بصورة طبيعية. 

 شمل النصفي الطولي: ثالثًا: أسبا  حدوث ال
 (  176: 2016  حمدي محمدش            الجمطة المخية.                              -1
 السكتة الدما ية أو إصابة الوعية الدموية الدما ية. -2

(Longhan Xie & Ledeng Huang, 2020: 48)   
 األنشطة الرياضية لذوي اإلعاقات

 لذوي اإلعاقات: أواًل: مفيوم النشاط الرياضي

أف النلػػاط الرياضػػي لػػذوي اإلعاقػػات يتضػػمف  (20: 2020  رػػلاد أسػػماعيؿ اوضػػ  ش -     
التماريف واللعاب الرياضية التي يتـ إدخاؿ بعض التعديالت عمينا لتناسب حا ت الرػراد مػف 

 ذوي اإلعاقات حسب نوع ودرجة اإلعاقة لدينـ.

 المترتبة عمى ممارسة األنشطة الرياضية لذوي اإلعاقة الحركية: اآلثارثانيًا: 

 اآلثار البدنية: (1
 تقوية عضالت الجسـ خاصة عضالت العضال المصابة. -أ

 تنمية القدرات والمنارات الحركية الخاصة بال رد المعاؽ حركيًا. -ب

 إستعادة ال رد المعاؽ حركيًا لمياقتع البدنية.   -ج

 (111: 1998  ليمع السيد  حممع محمدش                                       

)www.medindia.net)  
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( بوضػػػع برنػػػامج مػػػف النلػػػطة الرياضػػػية 2021  لػػػعالؿ إسػػػماعيؿكمػػػا قامػػػت دراسػػػة ش     
و درت الدراسة إلع التعرؼ عمع مدى تأثير  ذا البرنامج عمع الصحة البدنيػة لُمصػابي اللػمؿ 

أسػ رت الدراسػة عػف الثػر اإليجػابي وال عػاؿ وقػد السكتة الدما ية  النص ي الطولي الناتج عف 
 لبرنامج النلطة الرياضية ري إستعادة الك الة الحركية لمعينة المستندرة.

 اآلثار النفسية:( 2

إف ممارسة النلطة الرياضية لنا ءثار إيجابية عمع صحة ال رد الن سية  رني تنمي لدى      
 (.86: 2012  نايؼ م ضيالذات والثقة بالن سشال رد اللعور بتقدير 

( عمػػػػع أ ميػػػػة مسػػػػا مة النلػػػػطة 2020  وءخػػػػروف  جمػػػػاؿ مقرانػػػػيوقػػػػد أكػػػػدت دراسػػػػة ش     
الرياضية ري تنمية قدرة الرراد المعاقيف حركيًا عمع ضبط الن س وتعزيز ثقتنـ بأن سنـ وتنمية 

 دارعية اإلنجاز لدينـ. 

 اآلثار اإلجتماعية:( 3

( إلػػػػع دور ممارسػػػػة النلػػػػطة الرياضػػػػية 2019  سػػػػعيد عبػػػػد الػػػػرلوؼألػػػػارت دراسػػػػة ش      
التنارسية عمع تنمية بعض السمات اإلجتماعية لدى الرراد المعاقيف حركياً  ومف  ذا السمات 
الصدؽ ري التعامؿ مع اآلخريف وتنمية التعاوف والملاركة اإلجتماعية واللعور بالمس ولية مما 

 ور بقيمتنـ وقدرتنـ عمع التواصؿ والتكيؼ مع اآلخريف ري المجتمع.يدعـ لدينـ اللع

 مالبس ذوي اإلعاقة الحركية:

 أواًل: مفيوم مالبس ذوي اإلعاقات:

إلػع أف المقصػود بنػا  ػي  (Pojilov-Nesmiyan Gleb et al., 2017: 202)ألػار     
مالبس مصممة خصيصًا لشرتدال مف قبؿ اللخاص الذيف يعانوف مف إعاقػة جسػدية تتسػبب 
ري صعوبة إرتدال وخمع المالبػس  وقػد يرجػع ذلػؾ لعػدـ قػدرتنـ عمػع الػتحكـ رػي وسػا ؿ ال مػؽ 

 المستخدمة أو يرجع لنقص قدرة طرؼ ما عمع أدال حركتع بلكؿ كامؿ.
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 مبات الواج  توافرىا في مالبس ذوي اإلعاقة الحركية:ثانيًا: المتط

 وتلتمؿ عمع: المتطمبات الوظيفيةأ( 

: يجب أف تتضػمف المالبػس كارػة السػبؿ لكػي تكػوف المالبػس عمميػة الراحة في اإلستخدام -1
 ومريحة بحيث تسم  بسنولة اإلرتدال والخمع بلكؿ مستقؿ.

Harriet Meinander & Minna Varheenmaa, 2002: 23)) 

 :  سيولة اإلرتداء والخمع -2

ويتحقػػؽ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ إسػػتخداـ مالبػػس ُمتسػػعة بالقػػدر الػػذي ُيتػػي  حريػػة الحركػػة  كمػػا      
يتحقػػؽ أيضػػًا مػػف خػػالؿ إسػػتخداـ مالبػػس ذات رتحػػة عنػػؽ تناسػػب دخػػوؿ الػػرأس بسػػنولة ويسػػر 

 .(51: 2010  ننع عبد الحميـ ش

 : السالمة واألمان -3

المالبس الطويمة أو ال ض اضة ليست مناسبة حيث أننا قد تتداخؿ مع الوسا ؿ المساعدة      
وتتسبب ري حدوث إصابات  كما أف الكمػاـ الطويمػة ليسػت مناسػبة لمسػتخدمي العكػازات رقػد 

 .(Bailey M. Stokes, 2010: 13-14) تتمتؼ عمع العكازا

قػػػػة الحركيػػػة بمتانػػػػة عاليػػػة حتػػػػع   : يجػػػػب أف تتميػػػز خامػػػػات مالبػػػس ذوي اإلعاالمتانـــة -4
 .(150: 2011شمناؿ البكري   تتعرض لمتمزؽ بسبب كثرة إحتكاكنا بالوسا ؿ المساعدة

 المتطمبات الجمالية: ( 

أف إرتػدال الرػراد مػػف ذوي  (Bailey M. Stokes, 2010: 16)وقػد ألػارت دراسػة      
 اإلعاقة الحركية لمالبس ذات مظنر جمالي متميز يزيد مف إحترامنـ وثقتنـ لن سنـ.

أ ميػة المتطمبػات  (Neenu Poonia & Pinki, 2020: 239)كمػا تناولػت دراسػة      
 الجمالية ري مالبس ذوي اإلعاقة الحركية مف جانب ءخر و و إمكانية إستخداـ بعض الوسا ؿ

  الجمالية إلخ ال عيوب اإلعاقة.
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 ثالثًا: الوسائل المساعدة )أدوات الغمق( المستخدمة في مالبس ذوي اإلعاقة الحركية:

لتسػنؿ عمػع  رػي مالبػس ذوي اإلعاقػة الحركيػةتستخدـ الوسػا ؿ المسػاعدة شأدوات ال مػؽ(      
ال ػػرد إرتػػدال وخمػػع المالبػػس بلػػكؿ مسػػتقؿ ويتحػػدد إختيار ػػا رػػي القطعػػة الممبسػػية حسػػب حالػػة 

 ال رد ومننا:

 اللريط المطاطي شالستيؾ(. -3الربطة.             -2         الزرار والعراوي.     -1

 الكباسيف. -6  .       شال يمكرو(اللريط الالصؽ  -5              السوستة.       -4

 ( 54-39: 2009  وءخروف  سوسف عبد المطيؼش    

 الدراسة التطبيقية لمبحث:

 أواًل: مرحمة اإلعداد والتخطيط لمبحث

قامػػػت الباحثػػػة بػػػاإلطالع عمػػػع المراجػػػع والبحػػػاث والدراسػػػات السػػػابقة المتعمقػػػة بموضػػػوع      
البحث  وقد اتض  لنا مدى أ مية توارر مالبس رياضية تسػاعد ال تيػات مػف ر ػة ذوي اإلعاقػة 
الحركيػػة ش لػػػمؿ نصػػ ي سػػػ مي ولػػمؿ نصػػػ ي طػػػولي( عمػػع ممارسػػػة النلػػطة الرياضػػػية وت ػػػي 

سػػػتقاللية رػػػي عمميتػػػي اإلرتػػػدال والخمػػػع وتسػػػاعد ف عمػػػع ممارسػػػة بمتطمبػػػاتنف وتتػػػي  لنػػػف اإل
التماريف العالجية شتماريف العػالج الطبيعػي(  لمػا يترتػب عمػع ممارسػة  ػذا النلػطة مػف ءثػار 

جتماعية إيجابية.  ن سية واء

 ثانيًا: الزيارات الميدانية:

الطبيعػي بمحارظػة المنيػا  قامت الباحثة بعمؿ عدة زيارات ميدانية لمراكز التأ يػؿ والعػالج     
وقامػت بالتنسػيؽ مػع إدارة  ػػذا   مراكز ػا شمركػز مدينػة ممػوي  ومركػز مدينػة ديرمػواس(بعػض و 

المراكػػز إلجػػرال مقػػابالت لخصػػية مػػع بعػػض الحػػا ت مػػف ال  ػػة المسػػتندرة ومػػف خػػالؿ  ػػذا 
لممبسػية حػوؿ متطمبػاتنـ ا بعػرض اسػتبياف إلسػتطالع ءرال المسػتنمكاتالمقبالت قامت الباحثػة 

 ( لكي يتسنع لمباحثة ما يمي:1شممحؽ رقـ 
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 .التعرؼ عمع مدى مال مة المالبس المتواررة ري السواؽ لمتطمبات  ذا ال  ة 

  تحديد الملكالت والمعوقات الممبسية التي تواجع  ذا ال  ة وتحديد العيػوب التػي يجػب
 تجنبنا ري التصميمات المقترحع.

 ية والجمالية المال مة لنذا ال  ة.تحديد المتطمبات الممبسية الوظي  

  إكتسػاب أركػػار تسػػاعد رػػي إبتكػػار مجموعػة مػػف التصػػميمات الممبسػػية المال مػػة وظي يػػًا
 وجماليًا لنذا ال  ة.

بعد الوقوؼ عمع أ ػـ المتطمبػات واإلحتياجػات الممبسػية المال مػة لم تيػات مػف ذوي اللػمؿ      
سػنة  وكػذلؾ  40 -21المرحمػة العمريػة مػف  النص ي السػ مي و اللػمؿ النصػ ي الطػولي خػالؿ

تحديػػػد العيػػػوب التػػػي يجػػػب تجنبنػػػا  إكتسػػػبت الباحثػػػة بعػػػض الركػػػار التػػػي تمكننػػػا مػػػف إبتكػػػار 
 تصميمات ممبسية مال مة لنذا ال  ة.

 ثالثًا: مرحمة إعداد التصميمات المقترحة:

 ـ مقسمة كاآلتي:( تصمي12قامت الباحثة بحعداد مجموعة مف التصميمات المقترحة وعدد ا ش

 تصميمات ممبسية مال مة لشناث مف ر ة اللمؿ النص ي الس مي.6ش ) 

 تصميمات ممبسية مال مة لشناث مف ر ة اللمؿ النص ي الطولي.6ش ) 

 Marvelous designer 9برنػامج  بحسػتخداـتصػػميـ  ػذا التصػػميمات ب قامػت الباحثػة     

حظنػار   ويمتػاز ب(3Dشمجسـ ثالثػي البعػاد  و و برنامج متخصص ري تصميـ الزيال بلكؿ
 لكؿ القملة ومممسنا وألواننا وطريقة إنسدالنا.

السػػػػػػادة ب الخػػػػػػاص( 1تػػػػػػـ تقيػػػػػػيـ التصػػػػػػميمات المقترحػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تطبيػػػػػػؽ إسػػػػػػبياف ش     
سػػػتبياف ش المسػػػتنمكات  وتػػػـ تن يػػػذ ب الخػػػاص( 2الممتخصصػػػيف رػػػي مجػػػاؿ المالبػػػس والنسػػػيج واء

آلرال كػػػػاًل مػػػػف السػػػػادة المتخصصػػػػيف رػػػػي مجػػػػاؿ المالبػػػػس والنسػػػػيج أرضػػػػؿ التصػػػػميمات ورقػػػػًا 
 والمستنمكات.
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والجــدول التــالي يوضــم كــاًل مــن التصــميمات المقترحــة والتصــميمات المنفــذة إضــافة إلــى 
 توصيف دقيق لكل تصميم:

 توصيف التصميم التصميمات المنفذة التصميمات المقترحة م

1  

 

 

 

 

 
 

 

 

 .التصميـ الوؿ يناسب إعاقة اللمؿ النص ي الس مي 

 ميمتوف قطف. الخامة:

 .رات  وزيتي  امؽزيتي  المون:

 مف قطعتيف:التصميـ يتكوف 

 : القطعة الولع

 ػػػػي عبػػػػارا عػػػػف سويتلػػػػرت بحػػػػردة رقبػػػػة دا ريػػػػة       
وأكمػػاـ طويمػػة ذات أسػػاور و ػػذا الكمػػاـ مػػزودة بدعامػػة 

كمػػػا أف السويتلػػػرت مػػػزود خارجيػػػة عنػػػد منطقػػػة الكػػػوع  
بسوستة أمامية لسػنولة اإلرتػدال والخمػع  كمػا ي مػؽ خػط 

 الكتؼ بواسطة كباسيف.

  القطعة الثانية:

و ي عبارا عف بنطمػوف مػزود بدعامػة داخميػة عنػد      
منطقة الركبة  ومزود بمػرديف يمتػداف عمػع جػانبي رجػؿ 
البنطمػػوف ُي مقػػا بواسػػطة أزرار  ويحتػػوي البنطمػػوف عمػػع 
أسػػػتيؾ مػػػف أسػػػ ؿ لت ػػػادي إلػػػتباؾ طػػػرؼ البنطمػػػوف مػػػع 
الجنػػزة المسػػاعدة  إضػػارة إلػػع إمكانيػػة رصػػؿ النصػػؼ 
السػػػ مي مػػػف رجمػػػي البنطمػػػوف بواسػػػطة سوسػػػتة لتسػػػػنيؿ 

 إجرال جمسات العالج الطبيعي عمع الرجؿ المصابة.
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2 

 

 

 

 
 

لػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػتـ تن يػػػػػػػػػػػػػذ 
 التصميـ.

 .النص ي الس ميالتصميـ الثاني يناسب إعاقة اللمؿ 

 ميمتوف قطف. الخامة:

 رمادي رات  ورمادي  امؽ. المون:

 مف ثالث قطع:التصميـ يتكوف 

 القطعة الولع:

عبارا عف جاكيػت بأكمػاـ طويمػة ذات أسػاور و ػذا      
الكمػاـ مػػزودة بدعامػػة خارجيػػة عنػػد منطقػػة الكػػوع  كمػػا 
أنػػػع مػػػزود بمػػػرد أمػػػامي ي مػػػؽ بواسػػػطة الزرار  ومػػػزود 
أيضًا بقبعة متصمع  ويحتوي عمع جيبيف أمامييف يقعاف 
ري مستوي خط الصدر واحػد جنػة اليمػيف واآلخػر جنػة 

 اليسار.

 القطعة الثانية:

 عبارا عف صدرية بدوف أكماـ.     

 القطعة الثالثة:

عبػػػػػارا عػػػػػف بنطمػػػػػوف مػػػػػزود بدعامػػػػػة داخميػػػػػة عنػػػػػد      
جػؿ منطقة الركبة  ومزود بمػرديف يمتػداف عمػع جػانبي ر 

البنطمػػػػوف لي ػػػػت  البنطمػػػػوف بواسػػػػطة السوسػػػػت  كمػػػػا أف 
البنطمػػوف يحتػػوي عمػػع جيبػػيف يقعػػاف عمػػع جػػانبي رجػػؿ 
البنطموف مف الخارج  ويحتوي البنطموف عمع أستيؾ مف 
أسػػػػػ ؿ لت ػػػػػادي إلػػػػػتباؾ طػػػػػرؼ البنطمػػػػػوف مػػػػػع الجنػػػػػزة 
المسػػػاعدة  إضػػػارة إلػػػع إمكانيػػػة رصػػػؿ النصػػػؼ السػػػ مي 

لسػػكوتش لتسػػنيؿ إجػػرال مػػف رجمػػي البنطمػػوف بواسػػطة ا



 

 1572 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 جمسات العالج الطبيعي عمع الرجؿ المصابع.

3 

 

 

 

 
 

لػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػتـ تن يػػػػػػػػػػػػػذ 
 التصميـ.

 .التصميـ الثالث يناسب إعاقة اللمؿ النص ي الس مي

 ميمتوف قطف. الخامة:

 أبيض وبني رات . المون:

 ثالث قطع:مف التصميـ يتكوف 

 القطعة الولع:

بأكمػاـ طويمػة ذات أسػاور و ػذا عبارا عف جاكيػت      
الكمػاـ مػػزودة بدعامػػة خارجيػػة عنػػد منطقػػة الكػػوع  كمػػا 
أنػػػع مػػػزود بمػػػرد أمػػػامي ي مػػػؽ بواسػػػطة الزرار  ومػػػزود 
بقبعة متصمع  ويحتػوي عمػع جيبػيف أمػامييف واحػد جنػة 

 اليميف واآلخر جنة اليسار.

 القطعة الثانية:

 عبارا عف صدرية بدوف أكماـ.     

 لثة:القطعة الثا

عبػػارا عػػف بنطمػػوف مػػزود ب تحتػػي سوسػػتع أماميػػع       
مثبتػػػيف عمػػػػع جػػػػانبي رجػػػػؿ  إضػػػارة إلػػػػع وجػػػػود رػػػػالونيف

البنطمػوف عمػػع أف يػػتـ تثبيػػت الطػرؼ اآلخػػر لكػػؿ رػػالوف 
بواسػػػػػػطة زرار رػػػػػػي الجنػػػػػػة المعاكسػػػػػػع مػػػػػػف البنطمػػػػػػوف  

عمع أستيؾ مف أسػ ؿ لت ػادي إلػتباؾ ويحتوي البنطموف 
طرؼ البنطموف مع الجنزة المساعدة  كما أف البنطموف 
مػػزود بسوسػػتع رػػي الخػػط الػػداخمي لكػػؿ رجػػؿ مػػف رجمػػي 
البنطمػػػػػوف لتسػػػػػم  بكلػػػػػؼ جػػػػػزل مػػػػػف الرجػػػػػؿ المصػػػػػابع 
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 .اللمؿ النص ي الس مي يناسب إعاقةالتصميـ الرابع 

 ميمتوف قطف. الخامة:

 أبيض ورمادي وأسود. المون:

 مف قطعتيف:التصميـ يتكوف 

 : القطعة الولع

 ػػػػي عبػػػػارا عػػػػف سويتلػػػػرت بحػػػػردة رقبػػػػة دا ريػػػػة       
وأكمػػاـ طويمػػة ذات أسػػاور و ػػذا الكمػػاـ مػػزودة بدعامػػة 
خارجية عنػد منطقػة الكػوع  ويحتػوي عمػع رتحػة سوسػتع 
الماميػػػػة  كمػػػػا أنػػػػع يحتػػػػوي عمػػػػع جيػػػػب أمػػػػامي ي مػػػػؽ 

 بواسطة سوستع.

 القطعة الثانية:

عبػػػػػارا عػػػػػف بنطمػػػػػوف مػػػػػزود بدعامػػػػػة داخميػػػػػة عنػػػػػد      
منطقػػة الركبػػة  كمػػا أنػػع مػػزود ب تحتػػي سوسػػتع أماميػػع  
ومػػػػػزود أيضػػػػػػًا بجيػػػػػب خػػػػػػارجي عمػػػػػع الرجػػػػػػؿ اليمنػػػػػػع  
ويحتوي البنطموف عمع أستيؾ مف أسػ ؿ لت ػادي إلػتباؾ 

ؼ البنطمػػػػوف مػػػػع الجنػػػػزة المسػػػػاعدة  إضػػػػارة إلػػػػع طػػػػر 
تزويد البنطمػوف ب تحػة سوسػتة رػي خػط الرجػؿ الخػارجي 
لمبنطمػػػػوف مػػػػف أسػػػػ ؿ لتسػػػػم  بكلػػػػؼ جػػػػزل مػػػػف الرجػػػػؿ 

 المصابع تسنياًل إلجرال جمسات العالج الطبيعي.
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لػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػتـ تن يػػػػػػػػػػػػػذ 
 التصميـ.

 .الس مييناسب إعاقة اللمؿ النص ي التصميـ الخامس 

 ميمتوف قطف. الخامة:

 رمادي رات  ورمادي  امؽ وأحمر  امؽ. المون:

 مف قطعتيف:التصميـ يتكوف 

 : القطعة الولع

 ػػػػي عبػػػػارا عػػػػف سويتلػػػػرت بحػػػػردة رقبػػػػة دا ريػػػػة       
وأكمػػاـ طويمػػة ذات أسػػاور و ػػذا الكمػػاـ مػػزودة بدعامػػة 
خارجية عنػد منطقػة الكػوع  ويحتػوي عمػع رتحػة سوسػتع 
أماميػػػػة  كمػػػػا أنػػػػع مػػػػزود بجيػػػػب أمػػػػامي ي مػػػػؽ بواسػػػػطة 

 سوستع.

 القطعة الثانية:

 ػػي عبػػارا عػػف جونمػػة متسػػعع مػػزودا بأسػػتيؾ مػػف      
أسػػػػ ؿ تجنبػػػػًا إللت ارنػػػػا حػػػػوؿ عجػػػػؿ الكرسػػػػي المتحػػػػرؾ  
و ي مػزودا بمػرد جػانبي ي مػؽ بواسػطة الزرار  إضػارة 
إلع إمكانية رصؿ النصػؼ السػ مي مػف الجونمػة بواسػطة 

تع لتسػػػنيؿ إجػػػرال جمسػػػات العػػػالج الطبيعػػػي عمػػػع سوسػػػ
 الرجؿ المصابع.
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لػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػتـ تن يػػػػػػػػػػػػػذ 
 التصميـ.

  .يناسب إعاقة اللمؿ النص ي الس ميالتصميـ السادس 

 ميمتوف قطف. الخامة:

 رمادي رات  وأزرؽ. المون:

 مف قطعتيف:التصميـ يتكوف 

 : القطعة الولع

بحػػػػردة رقبػػػػة دا ريػػػػة   ػػػػي عبػػػػارا عػػػػف سويتلػػػػرت      
وأكمػػاـ طويمػػة ذات أسػػاور و ػػذا الكمػػاـ مػػزودة بدعامػػة 
خارجيػػة عنػػد منطقػػة الكػػوع  ويحتػػوي السويتلػػرت عمػػع 
قصػػة سػػ را أعمػػع مسػػتوى خػػط الصػػدر  كمػػا أنػػع مػػزود 

 ب تحة سوستة أمامية.

 القطعة الثانية:

عبارة عف بنطمػوف ذات حجػر كبيػر متسػع  ومػزود      
ما مػػػة  ويحتػػػوي البنطمػػػوف عمػػػػع  ب تحػػػة سوسػػػتة أماميػػػة

أسػػػتيؾ مػػػف أسػػػ ؿ لت ػػػادي إلػػػتباؾ طػػػرؼ البنطمػػػوف مػػػع 
الجنزة المساعدة  كما أنع مزود بجيب أمامي يقع جنة 
اليمػػػيف  ومػػػزود أيضػػػًا ب تحتػػػي سوسػػػتع بحيػػػث تقػػػع كػػػؿ 
واحػػػػػدا مػػػػػننـ عمػػػػػع الخػػػػػط الخػػػػػارجي لكػػػػػؿ مػػػػػف رجمػػػػػي 
البنطمػػػػوف مػػػػف أسػػػػ ؿ لتسػػػػم  بكلػػػػؼ جػػػػزل مػػػػف الرجػػػػؿ 

 تسنياًل إلجرال جمسات العالج الطبيعي.المصابع 
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 .يناسب إعاقة اللمؿ النص ي الطوليالتصميـ السابع 

 ميمتوف قطف. الخامة:

 أزرؽ وبني رات . المون:

 مف قطعتيف:التصميـ يتكوف 

 القطعة الولع:

رجالف   وأكماـ بكوؿ أوريسيععبارا عف سويتلرت      
كمػػػا أنػػع يمكػػف رصػػػؿ الكػػـ اليمػػػف   أسػػاورطويمػػة ذات 

لتسػػػػػنؿ إجػػػػػػرال  بلػػػػػكؿ كامػػػػػؿ عػػػػػػف طريػػػػػؽ اإلسػػػػػػكوتش
جمسات العالج الطبيعي عمػع الػذراع المصػاب  كمػا أف 
التيلػػػػػػيرت مػػػػػػزود بمػػػػػػرد أمػػػػػػامي ي مػػػػػػؽ بواسػػػػػػطة أزرار  
إضػػارة إلػػع أنػػع مػػزود ب تحػػة سوسػػتة ت ػػت  خػػط الجنػػب 
ة وحػػػردة اإلبػػػط والجػػػزل العمػػػوي مػػػف الكػػػـ لتسػػػنيؿ عمميػػػ
 اإلرتدال والخمع  كما أنع مزود أيضًا بجيب أمامي. 

 القطعة الثانية: 

عبػػػػارة عػػػػف بنطمػػػػوف مػػػػزود بمػػػػرديف يمتػػػػداف عمػػػػع      
جانبي رجؿ البنطموف الخارجيػة لي ػت  البنطمػوف بواسػطة 
سوسػػػػػت  ويحتػػػػػوي البنطمػػػػػوف عمػػػػػع أسػػػػػتيؾ مػػػػػف أسػػػػػ ؿ 
لت ػػادي إلػػتباؾ طػػرؼ البنطمػػوف مػػع الجنػػزة المسػػاعدة  

النصػػػػؼ السػػػػ مي مػػػػف البنطمػػػػوف مػػػػزود بقصػػػػة  كمػػػػا أف
بيميسع وذلؾ إلخ ال عيوب الجسػـ  إضػارة إلػع إمكانيػة 
رصػػػػؿ النصػػػػؼ السػػػػ مي مػػػػف رجمػػػػي البنطمػػػػوف بواسػػػػطة 
السكوتش لتسنيؿ إجرال جمسات العالج الطبيعػي عمػع 

 الرجؿ المصابع.
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لػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػتـ تن يػػػػػػػػػػػػػذ 
 التصميـ.

 .اللمؿ النص ي الطولييناسب إعاقة التصميـ الثامف 

 ميمتوف قطف. الخامة:

 : رمادي رات  ووردي  امؽ.المون

 مف قطعتيف:التصميـ يتكوف 

 القطعة الولع:

عبػػػػػارا عػػػػػف جاكيػػػػػت بأكمػػػػػاـ رجػػػػػالف طويمػػػػػة ذات      
أساور و ذا الكماـ مزودة بدعامػة خارجيػة عنػد منطقػة 
الكوع  كما أف الجاكيت مزود بمرد أمامي ي مؽ بواسطة 
الزرار  كمػػػػا أف الجاكيػػػػػت مػػػػزود بجيػػػػػب أمػػػػامي جنػػػػػة 
اليسػػار  ومػػزود أيضػػًا ب تحػػة سوسػػتة جانبيػػة ت ػػت  الكػػـ 
والخػػػػػػط الجػػػػػػانبي لمجاكيػػػػػػت لتسػػػػػػنيؿ عمميتػػػػػػي اإلرتػػػػػػدال 
والخمػػع وكػػذلؾ إمكانيػػة رػػت  الكػػـ كػػاماًل لمسػػماح بكلػػؼ 
الػػػػػػػذراع المصػػػػػػػاب تسػػػػػػػنياًل إلجػػػػػػػرال جمسػػػػػػػات العػػػػػػػالج 

 الطبيعي.

 القطعة الثانية:

عبػػػػػارا عػػػػػف بنطمػػػػػوف مػػػػػزود بدعامػػػػػة داخميػػػػػة عنػػػػػد      
منطقػػػػة الركبػػػػة  كمػػػػا أنػػػػع مػػػػزود بمػػػػرديف يمتػػػػداف عمػػػػع 
جانبي رجؿ البنطموف الخارجيػة لي ػت  البنطمػوف بواسػطة 
سوسػػػػت  كمػػػػا أف البنطمػػػػوف مػػػػزود بجيػػػػب أمػػػػامي عمػػػػع 
الرجؿ اليمنع  ويحتوي البنطموف عمع أسػتيؾ مػف أسػ ؿ 

الجنػػزة المسػػاعدة   لت ػػادي إلػػتباؾ طػػرؼ البنطمػػوف مػػع
كما أف البنطموف مزود بسوستة ري الخط الداخمي لرجؿ 
البنطموف اليمنع لتسم  بكلؼ جزل مف الرجؿ المصابع 
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لػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػتـ تن يػػػػػػػػػػػػػذ 
 التصميـ.

 .يناسب إعاقة اللمؿ النص ي الطوليالتصميـ التاسع 

 ميمتوف قطف. الخامة:

 أص ر رات  وزيتي. المون:

 مف قطعتيف:التصميـ يتكوف 

 القطعة الولع:

بحػػػػردة رقبػػػػة دا ريػػػػة  وأكمػػػػاـ عبػػػػارا عػػػػف تيلػػػػيرت      
بوجػػود ذات أسػػاور وتتميػػز  ػػذا الكمػػاـ  طويمػػةرجػػالف 

إنت اخػػػات تعمػػػؿ عمػػػع إخ ػػػال عيػػػوب اإلعاقػػػة  كمػػػا أنػػػع 
يمكػػػػػف رصػػػػػؿ الكػػػػػـ اليمػػػػػف بلػػػػػكؿ كامػػػػػؿ عػػػػػف طريػػػػػؽ 

لتسػنؿ إجػرال جمسػات العػالج الطبيعػي عمػع  اإلسكوتش
الػػذراع المصػػاب  كمػػا أف التيلػػػيرت مػػزود بمػػرد أمػػػامي 
ي مػػػػػؽ بواسػػػػػطة أزرار  إضػػػػػارة إلػػػػػع أنػػػػػع مػػػػػزود ب تحػػػػػة 
سوسػػتة ت ػػػت  خػػػط الجنػػػب اليمػػػف وحػػػردة اإلبػػػط والجػػػزل 
العموي مف الكـ لتسنيؿ عممية اإلرتدال والخمع  كمػا أنػع 

 مزود بجيب أمامي.  

 انية:القطعة الث

عبػػػػارة عػػػػف بنطمػػػػوف مػػػػزود بمػػػػرديف يمتػػػػداف عمػػػػع      
جانبي رجؿ البنطموف الخارجيػة لي ػت  البنطمػوف بواسػطة 
سوسػػػػػت  ويحتػػػػػوي البنطمػػػػػوف عمػػػػػع أسػػػػػتيؾ مػػػػػف أسػػػػػ ؿ 
  لت ػػادي إلػػتباؾ طػػرؼ البنطمػػوف مػػع الجنػػزة المسػػاعدة

كمػػػػا يتميػػػػز النصػػػػؼ السػػػػ مي لرجمػػػػي البنطمػػػػوف بوجػػػػود 
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إضػارة إلػع  عيوب اإلعاقػة إنت اخات تعمؿ عمع إخ ال 
إمكانيػػػة رصػػػؿ  ػػػذا الجػػػزل بواسػػػطة السػػػكوتش لتسػػػنيؿ 

 إجرال جمسات العالج الطبيعي عمع الرجؿ المصابع.

10 

 

 

 

  

لػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػتـ تن يػػػػػػػػػػػػػذ 
 التصميـ.

 .يناسب إعاقة اللمؿ النص ي الطوليالتصميـ العالر 

 ميمتوف قطف. الخامة:

 رمادي رات  وبن سجي. المون:

 مف ثالث قطع:التصميـ يتكوف 

 القطعة الولع:

طويمػػػػػة ذات  رجػػػػػالفعبػػػػػارا عػػػػػف جاكيػػػػػت بأكمػػػػػاـ      
أساور و ذا الكماـ مزودة بدعامػة خارجيػة عنػد منطقػة 
الكوع  كما أف الجاكيت مزود بمرد أمامي ي مؽ بواسطة 
أزرار  كمػػػػا أنػػػػػع مػػػػػزود بقبعػػػػة متصػػػػػمع  ويحتػػػػػوي عمػػػػػع 

وجيبػػػػػيف  جيبػػػػػيف أمػػػػػامييف يقعػػػػػاف رػػػػػي مسػػػػػتوي الصػػػػػدر
 أمامييف يقعاف ري مستوي الوسط. 

 القطعة الثانية:

عبػػػػػارة عػػػػػف صػػػػػدرية بػػػػػدوف أكمػػػػػاـ  مػػػػػزود ب تحػػػػػة      
سوستع لت ت  خط الجنب اليمػف وذلػؾ لتسػنيؿ عمميتػي 

 اإلرتدال والخمع.

 القطعة الثالثة:

عبارة عف بنطموف مزود ب تحة سوستة أمامية  كما      
أف رجمػػػي البنطمػػػوف مػػػزودة بقصػػػة طوليػػػة تمػػػر خاللنػػػا 
ألرطة عند سحبنا ُتحدث كلكلة وذلػؾ إلخ ػال عيػوب 
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اإلعاقػػػة  كمػػػػا يوجػػػد جيػػػػب أمػػػػامي رػػػي رجػػػػؿ البنطمػػػػوف 
اليمنػػع  إضػػارة إلػػع إمكانيػػة رصػػؿ النصػػؼ السػػ مي مػػف 

تسػػػػػنيؿ إجػػػػػرال رجمػػػػػي البنطمػػػػػوف بواسػػػػػطة السػػػػػكوتش ل
 جمسات العالج الطبيعي عمع الرجؿ المصابع.

11 

 

 

 

  

لػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػتـ تن يػػػػػػػػػػػػػذ 
 التصميـ.

يناسػػػب إعاقػػػة اللػػػمؿ النصػػػ ي التصػػػميـ الحػػػادي علػػػر 
 .الطولي

 ميمتوف قطف. الخامة:

 زيتي رات  وأحمر  امؽ. المون:

 مف ثالث قطع:التصميـ يتكوف 

 القطعة الولع:

بكػػػوؿ لػػػيميزيع وأكمػػػاـ رجػػػالف عبػػػارا عػػػف جاكيػػػت      
طويمة ذات أساور  كمػا أف الجاكيػت مػزود بمػرد أمػامي 

 ي مؽ بواسطة أزرار.

 القطعة الثانية:

عبػػػػػارة عػػػػػف صػػػػػدرية بػػػػػدوف أكمػػػػػاـ  مػػػػػزود ب تحػػػػػة      
سوستع لت ت  خط الجنب اليمػف وذلػؾ لتسػنيؿ عمميتػي 

 اإلرتدال والخمع.

 القطعة الثالثة:

حجػر كبيػر متسػع  ومػزود  عبارة عف بنطمػوف ذات     
بمرد يمتد عمع الجانب اليمف لرجؿ البنطموف الخارجية 

 ب ػػالوفلي ػػت  البنطمػػوف بواسػػطة سوسػػتع  كمػػا أنػػع مػػزود 
مثبػػػت عمػػػع الجانػػػب الخػػػارجي لرجػػػؿ البنطمػػػوف اليسػػػرى 
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ويثبػػػت رػػػي الطػػػرؼ اآلخػػػر مػػػف رجػػػؿ البنطمػػػوف اليمنػػػع 
بواسػػػػػطة السػػػػػكوتش  كمػػػػػا أف البنطمػػػػػوف مػػػػػزود بجيػػػػػب 

امي جنة اليسار  ويحتػوي البنطمػوف عمػع أسػتيؾ مػف أم
أسػػػػػ ؿ لت ػػػػػادي إلػػػػػتباؾ طػػػػػرؼ البنطمػػػػػوف مػػػػػع الجنػػػػػزة 

 .المساعدة

12 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

يناسػػػػب إعاقػػػػة اللػػػػمؿ النصػػػػ ي التصػػػػميـ الثػػػػاني علػػػػر 
 .الطولي

 ميمتوف قطف. الخامة:

 رمادي وأحمر  امؽ. المون:

 مف قطعتيف:التصميـ  يتكوف

 الولع:القطعة 

عبػػارة عػػف بمػػوزة بكػػوؿ لػػيميزيع وحػػردة رقبػػة عمػػع      
وأكمػػػػاـ رجػػػػالف طويمػػػػة ذات أسػػػػاور   ((Vلػػػػكؿ حػػػػرؼ 

 ػذا الكمػاـ مػزودة بدعامػة خارجيػة عنػد منطقػة الكػػوع  
ومػػػزودة بجيػػػػب أمػػػامي جنػػػػة اليمػػػيف  كمػػػػا أننػػػا مػػػػزودة 
أيضػػػًا ب تحػػػة سوسػػػتة ت ػػػت  الكػػػـ والخػػػط الجػػػانبي لمبمػػػوزة 

اإلرتدال والخمع وكذلؾ إمكانية رت  الكـ لتسنيؿ عمميتي 
كػػاماًل لمسػػػماح بكلػػػؼ الػػػذراع المصػػػاب تسػػػنياًل إلجػػػرال 

 جمسات العالج الطبيعي.

 القطعة الثانية:

عبارا عف بنطموف مزود بدعامة داخمية عنػد منطقػة     
الركبة  كما أنع مػزود بمػرديف يمتػداف عمػع جػانبي رجػؿ 
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بواسطة سوست  كما البنطموف الخارجية لي ت  البنطموف 
أف البنطمػػوف مػػزود بجيػػب أمػػامي عمػػع الرجػػؿ اليسػػرى  
ويحتوي البنطموف عمع أستيؾ مف أسػ ؿ لت ػادي إلػتباؾ 
طرؼ البنطموف مع الجنزة المساعدة  كما أف البنطموف 
مزود بسوستة ري الخط الداخمي لرجػؿ البنطمػوف اليمنػع 
 لتسم  بكلػؼ جػزل مػف الرجػؿ المصػابع تسػنياًل إلجػرال

 جمسات العالج الطبيعي.

 ( يوض  التصميمات المقترحة والمن ذة1جدوؿ ش

 :مرحمة إعداد أدوات البحث والت كد من صدقيا وثباتيا

 البحث وريما يمي لرح لكؿ مننـ: قامت الباحثة بحعداد أدوات     

إسػػػػتبياف مقػػػػدـ لمسػػػػادة المتخصصػػػػيف رػػػػي مجػػػػاؿ المالبػػػػس والنسػػػػيج لتقيػػػػيـ التصػػػػميمات أواًل: 
 المقترحة. 

 اليدف من اإلستبيان:

تقيػػػيـ السػػػادة المتخصصػػػيف رػػػي مجػػػاؿ المالبػػػس والنسػػػيج لمتصػػػميمات المقترحػػػة بالبحػػػث      
اإلبتكػاري الحالي لمتأكػد مػف مػدى تحقيػؽ عناصػر وأسػس التصػميـ والجانػب الجمػالي والجانػب 

 والجانب الوظي ي ري التصميمات المقترحة.

 وصف اإلستبيان:

 ( عبارات كاآلتي:8( محاور أساسية وكؿ محور يحتوي عمع ش4يتكوف اإلستبياف مف ش     

( 40( عبػارات بواقػع ش8: الخاص بعناصر وأسػس التصػميـ ويحتػوي عمػع شالمحور األول -1
 درجة.

 ( درجة.40( عبارات بواقع ش8الجمالي ويحتوي عمع ش : الخاص بالجانبالمحور الثاني -2
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 ( درجة.40( عبارات بواقع ش8: الخاص بالجانب اإلبتكاري ويحتوي عمع شالمحور الثالث -3

 ( درجة.40( عبارات بواقع ش8: الخاص بالجانب الوظي ي ويحتوي عمع شالمحور الرابع -4

( درجة  حيث اسػتخدمت 160ة بواقع ش( عبار 32وبذلؾ يكوف مجموع عبارات اإلستبياف ش     
( 3( درجػػات لوارػػؽ  ش4( درجػػات لوارػػؽ بلػػدة  ش5الباحثػػة مقيػػاس خماسػػي وكانػػت درجاتػػع ش

 ( درجة  أوارؽ بلدة. 1( درجة   أوارؽ  ش2درجات لمحايد  ش

صدق وثبات إسـتبيان تقيـيم السـادة المتخصصـين فـي مجـال المالبـس والنسـيج لمتصـميمات 
 .المقترحة

يقصد بع قدرة ا ستبياف عمع قياس ما وضع لقياسع  وقد تـ قياس ذلؾ صدق اإلستبيان:  -1
 مف خالؿ نوعيف مف الصدؽ  ما:

مػف  10حيث قامت الباحثة بعرض اإلستبياف ري صورتع الولية عمع عػدد  :صدق المحكمين
رقػػـ  السػػادة المتخصصػػيف رػػي مجػػاؿ المالبػػس والنسػػيج ومجػػاؿ منػػا ج وطػػرؽ التػػدريس ممحػػؽ

(  بندؼ تحكيـ عبارات اإلسػتبياف لمتأكػد مػف صػالحيتنا لتقيػيـ التصػميمات المقترحػة وذلػؾ 2ش
مػػف خػػالؿ إبػػدال الػػرأي حػػوؿ تحقيػػؽ عبػػارت اإلسػػتبياف لمنػػدؼ الػػذي وضػػعت مػػف أجمػػع ومػػدى 
بػدال الػرأي  مال متنا لمحاور اإلستبياف  وكػذلؾ التحقػؽ مػف دقػة صػيا تنا الم ويػة وتسمسػمنا  واء

ذؼ أو تعػػػديؿ أو إضػػػارة عبػػػارات أو إضػػػارة أي مقترحػػػات ذات أ ميػػػة رػػػي تحقيػػػؽ رػػػي رػػػي حػػػ
 الندؼ مف اإلستبياف.

 :صدق االتساق الداخمي
حسا  معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات المكونة لكل محـور  والدرجـة  -1

 .باالستبيانالكمية لممحور 
والدرجـة االسـتبيان حسا  معامالت االرتباط بين الدرجة الكميـة لكـل محـور مـن محـاور  -2

 باالستبيان. الكمية 
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 المحور األول: عناصر وأسس التصميم:
تـم حســا  الصــدق باســتخدام االتســاق الـداخمي وذلــك بحســا  معامــل االرتبــاط ) معامــل     

ارتباط  بيرسون ( بين درجة كل عبارة ودرجة المحور )عناصر وأسـس التصـميم(  والجـدول 
 التالي يوضم ذلك:

 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل 2جدول ) 
 عبارة ودرجة المحور )عناصر وأسس التصميم(

 الداللة االرتباط م
1- 0.709 0.01 
2- 0.853 0.01 
3- 0.764 0.01 
4- 0.607 0.05 
5- 0.624 0.05 
6- 0.889 0.01 
7- 0.943 0.01 
8- 0.732 0.01 

 
 (0.05 – 0.01يتضػػ  مػػف الجػػدوؿ أف معػػامالت ا رتبػػاط كمنػػا دالػػة عنػػد مسػػتوى ش     

  قترابنا مف الواحد الصحي  مما يدؿ عمع صدؽ وتجانس عبارات ا ستبياف.  
 

 المحور الثاني: الجان  الجمالي:
تم حسا  الصدق باسـتخدام االتسـاق الـداخمي وذلـك بحسـا  معامـل االرتبـاط ) معامـل      

تـالي ارتباط  بيرسون ( بين درجة كـل عبـارة ودرجـة المحـور )الجانـ  الجمـالي(  والجـدول ال
 يوضم ذلك: 
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 بين درجة كل عبارة ودرجة المحور )الجان  الجمالي(( قيم معامالت االرتباط  3 جدول )
 الداللة االرتباط م
1- 0.825 0.01 
2- 0.615 0.05 
3- 0.916 0.01 
4- 0.798 0.01 
5- 0.741 0.01 
6- 0.893 0.01 
7- 0.643 0.05 
8- 0.807 0.01 

 (0.05 – 0.01الجػػدوؿ أف معػػامالت ا رتبػػاط كمنػػا دالػػة عنػػد مسػػتوى شيتضػػ  مػػف      
  قترابنا مف الواحد الصحي  مما يدؿ عمع صدؽ وتجانس عبارات ا ستبياف.  

 المحور الثالث: الجان  االبتكاري:
تم حسا  الصدق باسـتخدام االتسـاق الـداخمي وذلـك بحسـا  معامـل االرتبـاط ) معامـل      

( بين درجة كل عبارة ودرجة المحـور )الجانـ  االبتكـاري(  والجـدول التـالي  ارتباط  بيرسون
 يوضم ذلك: 
 بين درجة كل عبارة ودرجة المحور )الجان  االبتكاري(( قيم معامالت االرتباط  4 جدول )
 الداللة االرتباط م
1- 0.954 0.01 
2- 0.716 0.01 
3- 0.832 0.01 
4- 0.638 0.05 
5- 0.777 0.01 
6- 0.863 0.01 
7- 0.601 0.05 
8- 0.927 0.01 

 



 

 1586 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 (0.05 – 0.01يتضػػ  مػػف الجػػدوؿ أف معػػامالت ا رتبػػاط كمنػػا دالػػة عنػػد مسػػتوى ش     
  قترابنا مف الواحد الصحي  مما يدؿ عمع صدؽ وتجانس عبارات ا ستبياف.  

 المحور الرابع: الجان  الوظيفي:
تم حسا  الصدق باسـتخدام االتسـاق الـداخمي وذلـك بحسـا  معامـل االرتبـاط ) معامـل      

ارتباط  بيرسون ( بين درجة كل عبـارة ودرجـة المحـور )الجانـ  الـوظيفي(  والجـدول التـالي 
 يوضم ذلك: 
 بين درجة كل عبارة ودرجة المحور )الجان  الوظيفي(( قيم معامالت االرتباط  5 جدول )
 الداللة االرتباط م
1- 0.752 0.01 
2- 0.841 0.01 
3- 0.629 0.05 
4- 0.735 0.01 
5- 0.906 0.01 
6- 0.931 0.01 
7- 0.644 0.05 
8- 0.617 0.05 

 
 (0.05 – 0.01يتضػػ  مػػف الجػػدوؿ أف معػػامالت ا رتبػػاط كمنػػا دالػػة عنػػد مسػػتوى ش     

  قترابنا مف الواحد الصحي  مما يدؿ عمع صدؽ وتجانس عبارات ا ستبياف.  
 

 لالستبيان:الصدق باستخدام االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية 
تـم حســا  الصــدق باســتخدام االتســاق الـداخمي وذلــك بحســا  معامــل االرتبــاط ) معامــل     

الجان  الجمالي    )عناصر وأسس التصميم الدرجة الكمية لكل محورارتباط  بيرسون ( بين 
 الكمية لالستبيان  والجدول التالي يوضم ذلك: ( والدرجةالجان  االبتكاري  الجان  الوظيفي
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الجان    )عناصر وأسس التصميم الدرجة الكمية لكل محوربين ( قيم معامالت االرتباط  6 جدول )
 ( والدرجة الكمية لالستبياناالبتكاري  الجان  الوظيفيالجمالي  الجان  

 الداللة االرتباط 
 0.01 0.785 عناصر وأسس التصميمالمحور األول: 
 0.01 0.729 الجان  الجماليالمحور الثاني: 
 0.01 0.873 الجان  االبتكاري المحور الثالث:

 0.01 0.819 الجان  الوظيفي: الرابعالمحور 
(  قترابنػػا 0.01يتضػػ  مػػف الجػػدوؿ أف معػػامالت ا رتبػػاط كمنػػا دالػػة عنػػد مسػػتوى ش         

 مف الواحد الصحي  مما يدؿ عمع صدؽ وتجانس محاور ا ستبياف.        
 الثبات: -2

ــات      ــاس والمالحظــة  وعــدم تناقضــو مــع  reabilityيقصــد بالثب ــي القي ــار ف ــة االختب دق
واتساقو واطراده فيما يزودنا بو من معمومات عن سموك المفحوص  وىو النسبة بين   نفسو

  وتـم حسـا  الثبـات تباين الدرجة عمى االسـتبيان التـي تشـير إلـى األداء الفعمـي لممفحـوص
 عن طريق:

 Alpha Cronbach     الفا كرونباخ معامل -1
    Split-half  طريقة التجزئة النصفية -2

 استبيان المتخصصين( قيم معامل الثبات لمحاور  7جدول ) 
 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

 0.862 – 0.805 0.834 عناصر وأسس التصميمالمحور األول: 
 0.943 – 0.888 0.917 الجان  الجماليالمحور الثاني: 
 0.832 – 0.775 0.803 الجان  االبتكاري المحور الثالث:

 0.794 – 0.731 0.761 الجان  الوظيفي: الرابعالمحور 
 0.883 – 0.820 0.855 ككل استبيان المتخصصين ثبات
معامػػؿ ال ػػا  التجز ػػة النصػػ ية يتضػػ  مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف جميػػع قػػيـ معػػامالت الثبػػات:    

 مما يدؿ عمع ثبات ا ستبياف. 0.01دالة عند مستوى 
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 إلستطالع آراء المستيمكات في التصميمات المقترحة. ثانيًا: إستبيان 

 اليدف من اإلستبيان:

إستطالع ءرال المستنمكات حوؿ التصػميمات المقترحػة بالبحػث الحػالي لمتأكػد مػف مػدى تحقيػؽ 
  ذا التصميمات لمتطمباتنف الوظي ية والجمالية.

 وصف اإلستبيان:

حيػث اسػتخدمت الباحثػة مقيػاس خماسػي  ( درجػة 60( عبارة بواقع ش12يتكوف اإلستبياف مف ش
( درجػة 2( درجات لمحايد  ش3( درجات لوارؽ  ش4( درجات لوارؽ بلدة  ش5وكانت درجاتع ش

 ( درجة  أوارؽ بلدة. 1  أوارؽ  ش

 صدق وثبات إستبيان إستطالع آراء المستيمكات في التصميمات المقترحة.

ع قياس ما وضع لقياسع  وقد تـ قياس ذلؾ يقصد بع قدرة ا ستبياف عمصدق اإلستبيان:  -1
 مف خالؿ نوعيف مف الصدؽ  ما:

مػف  10حيث قامت الباحثة بعرض اإلستبياف ري صورتع الولية عمع عػدد  :صدق المحكمين
السػػادة المتخصصػػيف رػػي مجػػاؿ المالبػػس والنسػػيج ومجػػاؿ منػػا ج وطػػرؽ التػػدريس ممحػػؽ رقػػـ 

د مػف صػالحيتنا لتقيػيـ التصػميمات المقترحػة وذلػؾ (  بندؼ تحكيـ عبارات اإلسػتبياف لمتأكػ3ش
مف خػالؿ إبػدال الػرأي حػوؿ تحقيػؽ عبػارت اإلسػتبياف لمنػدؼ الػذي وضػعت مػف أجمػع  وكػذلؾ 
بػػدال الػػرأي رػػي رػػي حػػذؼ أو تعػػديؿ أو إضػػارة  التحقػػؽ مػػف دقػػة صػػيا تنا الم ويػػة وتسمسػػمنا  واء

 ف اإلستبياف.عبارات أو إضارة أي مقترحات ذات أ مية ري تحقيؽ الندؼ م

  :صدق االتساق الداخمي
حســا  معــامالت االرتبــاط بــين درجــة كــل عبــارة مــن العبــارات المكونــة لالســتبيان  والدرجــة 

 الكمية لالستبيان.
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تـم حســا  الصــدق باســتخدام االتســاق الـداخمي وذلــك بحســا  معامــل االرتبــاط )معامــل      
ارتبــاط  بيرســون( بــين درجــة كــل عبــارة والدرجــة الكميــة لالســتبيان  والجــدول التــالي يوضــم 

 ذلك:
 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لالستبيان 8جدول ) 

 الداللة االرتباط م
1- 0.632 0.05 
2- 0.856 0.01 
3- 0.792 0.01 
4- 0.913 0.01 
5- 0.708 0.01 
6- 0.605 0.05 
7- 0.623 0.05 
8- 0.829 0.01 
9- 0.765 0.01 
10- 0.887 0.01 
11- 0.641 0.05 
12- 0.773 0.01 

 
( 0.05 – 0.01يتضــم مــن الجــدول أن معــامالت االرتبــاط كميــا دالــة عنــد مســتوى )     

 القترابيا من الواحد الصحيم مما يدل عمى صدق وتجانس عبارات االستبيان.
 الثبات: -2  

دقــة االختبــار فــي القيــاس والمالحظــة  وعــدم تناقضــو مــع  reabilityيقصــد بالثبــات      
نفسو  واتساقو واطراده فيما يزودنا بو من معمومات عن سموك المفحوص  وىو النسبة بين 
تباين الدرجة عمى االسـتبيان التـي تشـير إلـى األداء الفعمـي لممفحـوص  وتـم حسـا  الثبـات 

 عن طريق:
 Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ      -1
    Split-halfطريقة التجزئة النصفية   -2
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 ( قيم معامل الثبات الستبيان تقييم المستيمكين لمتصميمات المقترحة 9جدول ) 
 التجزئة النصفية معامل الفا 

 0.957 – 0.894 0.921 ثبات االستبيان ككل
 

يتضم من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات: معامل الفا  التجزئة النصفية      
 مما يدل عمى ثبات االستبيان. 0.01دالة عند مستوى 

ـــًا:  إسػػػتبياف مقػػػدـ لمسػػػادة المتخصصػػػيف رػػػي مجػػػاؿ المالبػػػس والنسػػػيج لتقيػػػيـ التصػػػميمات ثالث
 . ن ذةالم

 اليدف من اإلستبيان:

المتخصصػػػيف رػػي مجػػاؿ المالبػػػس والنسػػيج لمتصػػميمات المن ػػػذة بالبحػػث الحػػػالي تقيػػيـ السػػادة 
لمتأكد مف مدى تحقيػؽ الجانػب الػوظي ي والجانػب الجمػالي والجانػب اإلبتكػاري والجانػب التقنػي 

 ري التصميمات المن ذة.

 وصف اإلستبيان:

ارات ( محػػػاور ر يسػػػية وكػػػؿ محػػػور يحتػػػوي عمػػػع مجموعػػػة مػػػف العبػػػ4يتكػػػوف اإلسػػػتبياف مػػػف ش
 كالتالي:

 ( درجة.40( عبارات بواقع ش8: الخاص بالجانب الوظي ي ويحتوي عمع شالمحور األول -1

 ( درجة.35( عبارات بواقع ش7: الخاص بالجانب الجمالي ويحتوي عمع شالمحور الثاني -2

 ( درجة.30( عبارات بواقع ش6: الخاص بالجانب اإلبتكاري ويحتوي عمع شالمحور الثالث -3

 ( درجة.30( عبارات بواقع ش6: الخاص بالجانب التقني ويحتوي عمع شلمحور الرابعا -4

( درجػػػة  حيػػػث اسػػػتخدمت 135( عبػػػارة بواقػػػع ش27وبػػػذلؾ يكػػػوف مجمػػػوع عبػػػارات اإلسػػػتبياف ش
( 3( درجػػات لوارػػؽ  ش4( درجػػات لوارػػؽ بلػػدة  ش5الباحثػػة مقيػػاس خماسػػي وكانػػت درجاتػػع ش

 ( درجة  أوارؽ بلدة. 1رؽ  ش( درجة   أوا2درجات لمحايد  ش
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صدق وثبات إسـتبيان تقيـيم السـادة المتخصصـين فـي مجـال المالبـس والنسـيج لمتصـميمات 
 المنفذة.

يقصد بع قدرة ا ستبياف عمع قياس ما وضع لقياسع  وقد تـ قياس ذلؾ صدق اإلستبيان:  -1
 مف خالؿ نوعيف مف الصدؽ  ما:

مػف  11حيث قامت الباحثة بعرض اإلستبياف ري صورتع الولية عمع عػدد  :صدق المحكمين
(  بنػػػدؼ تحكػػػيـ عبػػػارات 4السػػػادة المتخصصػػػيف رػػػي مجػػػاؿ المالبػػػس والنسػػػيج  ممحػػػؽ رقػػػـ ش

اإلسػػتبياف لمتأكػػد مػػف صػػالحيتنا لتقيػػيـ التصػػميمات المن ػػذة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ إبػػدال الػػرأي حػػوؿ 
عت مػػف أجمػػع ومػػدى مال متنػػا لمحػػاور اإلسػػتبياف  تحقيػػؽ عبػػارت اإلسػػتبياف لمنػػدؼ الػػذي وضػػ

بػػدال الػػرأي رػػي رػػي حػػذؼ أو تعػػديؿ أو  وكػػذلؾ التحقػػؽ مػػف دقػػة صػػيا تنا الم ويػػة وتسمسػػمنا  واء
 إضارة عبارات أو إضارة أي مقترحات ذات أ مية ري تحقيؽ الندؼ مف اإلستبياف.

  :صدق االتساق الداخمي
حسا  معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات المكونة لكل محـور  والدرجـة  -1

 باالستبيان.الكمية لممحور 
والدرجـة االسـتبيان حسا  معامالت االرتباط بين الدرجة الكميـة لكـل محـور مـن محـاور  -2

 باالستبيان.الكمية 
 المحور األول: الجان  الوظيفي:

خدام االتســاق الــداخمي وذلــك بحســا  معامــل االرتبــاط )معامــل تــم حســا  الصــدق باســت    
ارتبــاط بيرســون( بــين درجــة كــل عبــارة ودرجــة المحور)الجانــ  الــوظيفي(  والجــدول التــالي 

 يوضم ذلك:
 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور )الجان  الوظيفي( 10جدول )        

 الداللة االرتباط م
1- 0.869 0.01 
2- 0.941 0.01 
3- 0.619 0.05 
4- 0.717 0.01 
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5- 0.898 0.01 
6- 0.956 0.01 
7- 0.637 0.05 
8- 0.804 0.01 

 
 (0.05 – 0.01يتضـم مـن الجـدول أن معـامالت االرتبـاط كميـا دالـة عنـد مسـتوى )     

 القترابيا من الواحد الصحيم مما يدل عمى صدق وتجانس عبارات االستبيان.  
 المحور الثاني: الجان  الجمالي:    
تم حسا  الصدق باسـتخدام االتسـاق الـداخمي وذلـك بحسـا  معامـل االرتبـاط ) معامـل      

ارتباط  بيرسون ( بين درجة كـل عبـارة ودرجـة المحـور )الجانـ  الجمـالي(  والجـدول التـالي 
 يوضم ذلك: 

 ي(بين درجة كل عبارة ودرجة المحور )الجان  الجمال( قيم معامالت االرتباط  11 جدول )        
 الداللة االرتباط م
1- 0.746 0.01 
2- 0.839 0.01 
3- 0.924 0.01 
4- 0.783 0.01 
5- 0.846 0.01 
6- 0.606 0.05 
7- 0.628 0.05 

 
 (0.05 – 0.01يتضـم مـن الجـدول أن معـامالت االرتبـاط كميـا دالـة عنـد مسـتوى )     

 القترابيا من الواحد الصحيم مما يدل عمى صدق وتجانس عبارات االستبيان.  
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 المحور الثالث: الجان  االبتكاري:
تـم حســا  الصــدق باســتخدام االتســاق الـداخمي وذلــك بحســا  معامــل االرتبــاط )معامــل      

ل التـالي ارتباط  بيرسون( بين درجة كـل عبـارة ودرجـة المحـور )الجانـ  االبتكـاري(  والجـدو
 يوضم ذلك: 

 
 بين درجة كل عبارة ودرجة المحور )الجان  االبتكاري(( قيم معامالت االرتباط  12 جدول )         

 الداللة االرتباط م
1- 0.938 0.01 
2- 0.727 0.01 
3- 0.642 0.05 
4- 0.812 0.01 
5- 0.905 0.01 
6- 0.877 0.01 

 
 (0.05 – 0.01يتضـم مـن الجـدول أن معـامالت االرتبـاط كميـا دالـة عنـد مسـتوى )     

 القترابيا من الواحد الصحيم مما يدل عمى صدق وتجانس عبارات االستبيان.  
 

 المحور الرابع: الجان  التقني:
تـم حســا  الصــدق باســتخدام االتســاق الـداخمي وذلــك بحســا  معامــل االرتبــاط )معامــل      

ارتبــاط  بيرســون( بــين درجــة كــل عبــارة ودرجــة المحــور )الجانــ  التقنــي(  والجــدول التــالي 
 يوضم ذلك: 
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 التقني(بين درجة كل عبارة ودرجة المحور )الجان  ( قيم معامالت االرتباط  13 جدول )         

 الداللة االرتباط م
1- 0.613 0.05 
2- 0.759 0.01 
3- 0.828 0.01 
4- 0.763 0.01 
5- 0.635 0.05 
6- 0.885 0.01 

 
 (0.05 – 0.01يتضـم مـن الجـدول أن معـامالت االرتبـاط كميـا دالـة عنـد مسـتوى )     

 القترابيا من الواحد الصحيم مما يدل عمى صدق وتجانس عبارات االستبيان.  
 

 لالستبيان:الصدق باستخدام االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية 
تــم حســا  الصــدق باســتخدام االتســاق الــداخمي وذلــك بحســا  معامــل االرتبــاط )معامــل     

الجانـ  الجمـالي  الجانـ    )الجان  الوظيفي الدرجة الكمية لكل محورارتباط  بيرسون( بين 
 الكمية لالستبيان  والجدول التالي يوضم ذلك: ( والدرجةاالبتكاري  الجان  التقني

 
الجان  الجمالي    )الجان  الوظيفي الدرجة الكمية لكل محوربين ( قيم معامالت االرتباط  14 جدول )

 الكمية لالستبيان ( والدرجةالجان  التقنيالجان  االبتكاري  
 الداللة االرتباط 

 0.01 0.756 الجان  الوظيفيالمحور األول: 
 0.01 0.878 الجان  الجماليالمحور الثاني: 
 0.01 0.827 الجان  االبتكاري المحور الثالث:

 0.01 0.704 الجان  التقني: الرابعالمحور 
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( القترابيــا مــن 0.01يتضــم مــن الجــدول أن معــامالت االرتبــاط كميــا دالــة عنــد مســتوى )  
 الواحد الصحيم مما يدل عمى صدق وتجانس محاور االستبيان.         

 
 الثبات: -2

ــات      ــاس والمالحظــة  وعــدم تناقضــو مــع  reabilityيقصــد بالثب ــي القي ــار ف ــة االختب دق
يزودنـا بـو مـن معمومـات عـن سـموك المفحـوص  وىـو النسـبة واتساقو  واطراده فيما   نفسو

  وتــم حســا  بــين تبــاين الدرجــة عمــى االســتبيان التــي تشــير إلــى األداء الفعمــي لممفحــوص
 الثبات عن طريق:

 Alpha Cronbach     الفا كرونباخ معامل -1
    Split-half  طريقة التجزئة النصفية -2

 استبيان المتخصصين( قيم معامل الثبات لمحاور  15جدول ) 
 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

 0.939 – 0.871 0.908 الجان  الوظيفيالمحور األول: 
 0.805 – 0.742 0.776 الجان  الجماليالمحور الثاني: 
 0.890 – 0.832 0.861 الجان  االبتكاري المحور الثالث:

 0.776 – 0.718 0.749 الجان  التقني: الرابعالمحور 
 0.854 – 0.791 0.824 ككل استبيان المتخصصين ثبات

    
معامل الفا  التجزئـة النصـفية يتضم من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات:     

 مما يدل عمى ثبات االستبيان.  0.01دالة عند مستوى 
 رابعًا: إستبيان إلستطالع آراء المستيمكات في التصميمات المنفذة. 

 اليدف من اإلستبيان:

إسػػتطالع ءرال المسػػتنمكات حػػوؿ التصػػميمات المن ػػذة بالبحػػث الحػػالي لمتأكػػد مػػف مػػدى تحقيػػؽ 
  ذا التصميمات إلحتياجاتنف الوظي ية والجمالية والن سية.
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 وصف اإلستبيان:

( درجة  حيث استخدمت الباحثة مقياس خماسي 130( عبارة بواقع ش26يتكوف اإلستبياف مف ش
( درجػة 2( درجات لمحايد  ش3( درجات لوارؽ  ش4( درجات لوارؽ بلدة  ش5وكانت درجاتع ش

 ( درجة  أوارؽ بلدة. 1  أوارؽ  ش

 ة.صدق وثبات إستبيان إستطالع آراء المستيمكات في التصميمات المنفذ

يقصد بع قدرة ا ستبياف عمع قياس ما وضع لقياسع  وقد تـ قياس ذلؾ صدق اإلستبيان:  -1
 مف خالؿ نوعيف مف الصدؽ  ما:

مػف  11حيث قامت الباحثة بعرض اإلستبياف ري صورتع الولية عمع عػدد  :صدق المحكمين
بػػػػارات (  بنػػػػدؼ تحكػػػػيـ ع5السػػػادة المتخصصػػػػيف رػػػػي مجػػػاؿ المالبػػػػس والنسػػػػيج ممحػػػػؽ رقػػػـ ش

اإلسػػتبياف لمتأكػػد مػػف صػػالحيتنا لتقيػػيـ التصػػميمات المن ػػذة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ إبػػدال الػػرأي حػػوؿ 
تحقيػػؽ عبػػارت اإلسػػتبياف لمنػػدؼ الػػذي وضػػعت مػػف أجمػػع  وكػػذلؾ التحقػػؽ مػػف دقػػة صػػيا تنا 
بػػػدال الػػػرأي رػػػي رػػػي حػػػذؼ أو تعػػػديؿ أو إضػػػارة عبػػػارات أو إضػػػارة أي  الم ويػػػة وتسمسػػػمنا  واء

 مية ري تحقيؽ الندؼ مف اإلستبياف.مقترحات ذات أ 

 صدق االتساق الداخمي:
حســا  معــامالت االرتبــاط بــين درجــة كــل عبــارة مــن العبــارات المكونــة لالســتبيان  والدرجــة 

 الكمية لالستبيان.
 

تـم حســا  الصــدق باســتخدام االتســاق الـداخمي وذلــك بحســا  معامــل االرتبــاط )معامــل      
ارتبــاط  بيرســون( بــين درجــة كــل عبــارة والدرجــة الكميــة لالســتبيان  والجــدول التــالي يوضــم 

 ذلك:
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 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لالستبيان 16جدول ) 
 اللةالد االرتباط م
1- 0.949 0.01 
2- 0.706 0.01 
3- 0.854 0.01 
4- 0.604 0.05 
5- 0.738 0.01 
6- 0.912 0.01 
7- 0.791 0.01 
8- 0.627 0.05 
9- 0.837 0.01 

10- 0.745 0.01 
11- 0.868 0.01 
12- 0.926 0.01 
13- 0.625 0.05 
14- 0.719 0.01 
15- 0.640 0.05 
16- 0.806 0.01 
17- 0.771 0.01 
18- 0.897 0.01 
19- 0.953 0.01 
20- 0.782 0.01 
21- 0.616 0.05 
22- 0.844 0.01 
23- 0.909 0.01 
24- 0.726 0.01 
25- 0.814 0.01 
26- 0.608 0.05 
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( 0.05 – 0.01يتضــم مــن الجــدول أن معــامالت االرتبــاط كميــا دالــة عنــد مســتوى )     
 القترابيا من الواحد الصحيم مما يدل عمى صدق وتجانس عبارات االستبيان.

 الثبات: -2  
دقــة االختبــار فــي القيــاس والمالحظــة  وعــدم تناقضــو مــع  reabilityيقصــد بالثبــات      

نفسو  واتساقو  واطراده فيما يزودنـا بـو مـن معمومـات عـن سـموك المفحـوص  وىـو النسـبة 
بــين تبــاين الدرجــة عمــى االســتبيان التــي تشــير إلــى األداء الفعمــي لممفحــوص  وتــم حســا  

 الثبات عن طريق:
 Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ      -1
    Split-halfطريقة التجزئة النصفية   -2
 

 ( قيم معامل الثبات الستبيان تقييم المستيمكين لمتصميمات المنفذة 17جدول ) 
 التجزئة النصفية معامل الفا 

 0.910 – 0.851 0.886 ثبات االستبيان ككل
 

يتضم من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات: معامل الفا  التجزئة النصفية      
 مما يدل عمى ثبات االستبيان.  0.01دالة عند مستوى 

 
 تحميل نتائج البحث وتفسيرىا

  الفرض األول:
فـي تحقيـق )عناصـر وأسـس توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات المقترحة     

وفقــــًا آلراء الســــادة التصــــميم  الجانــــ  الجمــــالي  الجانــــ  االبتكــــاري  الجانــــ  الــــوظيفي( 
 المتخصصين في مجال المالبس والنسيج.
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ولمتحقؽ مف  ذا ال رض تـ حساب التكرارات والنسب الم وية ومعػامالت الجػودة والمتوسػط     
الػػوزني لرال المتخصصػػيف رػػي تحقيػػؽ أعناصػػر وأسػػس التصػػميـ  الجانػػب الجمػػالي  الجانػػب 

 ا بتكاري  الجانب الوظي يأ لمتصميمات المقترحة  والجداوؿ التالية توض  ذلؾ:
 

التكرارات والنس  المئوية ومعامالت الجودة والمتوسط الوزني ألراء المتخصصين في ( يوضم  18جدول ) 
تحقيق "عناصر وأسس التصميم  الجان  الجمالي  الجان  االبتكاري  الجان  الوظيفي" لمتصميمات 

 الممبسية المقترحة المالئمة لفئة ذوي الشمل النصفي السفمي "إناث"
تصميمات ممبسية مالئمة لفئـة 

الشــــمل النصــــفي الســــفمي  ذوي
 "إناث"

معامالت الجودة  النسبة % العدد
والمتوســــــــــــــــــــط 

موافق إلى  موافق الوزني
 حد ما

غيـــــــــــــــــــر 
موافق إلى  موافق موافق

 حد ما
غيـــــــــــــــــــر 

 موافق
 عناصر وأسس التصميمالمحور األول: 

 %100 %0 %0 %100 0 0 11 التصميم األول

 %93.6 %0 %9.1 %90.9 0 1 10 التصميم الثاني

 %85.4 %0 %27.3 %72.7 0 3 8 التصميم الثالث

 %89.8 %0 %18.2 %81.8 0 2 9 التصميم الرابع

 %85.4 %9.1 %18.2 %72.7 1 2 8 التصميم الخامس

 %93.6 %0 %9.1 %90.9 0 1 10 التصميم السادس

 الجان  الجماليالمحور الثاني: 

 %100 %0 %0 %100 0 0 11 التصميم األول

 %93.6 %0 %9.1 %90.9 0 1 10 الثانيالتصميم 

 %89.8 %0 %18.2 %81.8 0 2 9 التصميم الثالث

 %89.8 %0 %18.2 %81.8 0 2 9 التصميم الرابع

 %85.4 %9.1 %18.2 %72.7 1 2 8 التصميم الخامس

 %93.6 %0 %9.1 %90.9 0 1 10 التصميم السادس
 الجان  االبتكاري المحور الثالث:

 %93.6 %0 %9.1 %90.9 0 1 10 التصميم األول
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 %89.8 %0 %18.2 %81.8 0 2 9 التصميم الثاني

 %85.4 %0 %27.3 %72.7 0 3 8 التصميم الثالث

 %89.8 %0 %18.2 %81.8 0 2 9 التصميم الرابع

 %85.4 %9.1 %18.2 %72.7 1 2 8 التصميم الخامس

 %89.8 %0 %18.2 %81.8 0 2 9 التصميم السادس
 الجان  الوظيفي: الرابعالمحور 

 %100 %0 %0 %100 0 0 11 التصميم األول

 %89.8 %0 %18.2 %81.8 0 2 9 التصميم الثاني

 %93.6 %0 %9.1 %90.9 0 1 10 التصميم الثالث

 %89.8 %0 %18.2 %81.8 0 2 9 التصميم الرابع

 %93.6 %0 %9.1 %90.9 0 1 10 التصميم الخامس

 %93.6 %0 %9.1 %90.9 0 1 10 التصميم السادس

 

 
( يوضم معامالت الجودة والمتوسط الوزني ألراء المتخصصين في تحقيق "عناصر وأسس  4شكل ) 

التصميم  الجان  الجمالي  الجان  االبتكاري  الجان  الوظيفي" لمتصميمات الممبسية المقترحة المالئمة 
 لفئة ذوي الشمل النصفي السفمي "إناث"

 

75%

80%

85%

90%

95%

100%
 عناصر وأسس التصميم التصميم األول

 عناصر وأسس التصميم التصميم الثاني
 عناصر وأسس التصميم التصميم الثالث

 عناصر وأسس التصميم التصميم الرابع

 …عناصر وأسس التصميم التصميم 

 …عناصر وأسس التصميم التصميم 

 الجانب الجمالي التصميم األول

 الجانب الجمالي التصميم الثاني

 الجانب الجمالي التصميم الثالث

 الجانب الجمالي التصميم الرابع

 الجانب الجمالي التصميم الخامس
 الجانب الجمالي التصميم السادس

 الجانب االبتكاري التصميم األول
 الجانب االبتكاري التصميم الثاني

 الجانب االبتكاري التصميم الثالث

 الجانب االبتكاري التصميم الرابع

 الجانب االبتكاري التصميم الخامس

 الجانب االبتكاري التصميم السادس

 الجانب الوظيفي التصميم األول

 الجانب الوظيفي التصميم الثاني

 الجانب الوظيفي التصميم الثالث

 الجانب الوظيفي التصميم الرابع

 الجانب الوظيفي التصميم الخامس
 الجانب الوظيفي التصميم السادس

 تصميمات ملبسية مالئمة لفئة ذوي 

 "إناث"الشلل النصفي السفلي 
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 عناصر وأسس التصميمالمحور األول: 
( يتضػػ  أف التصػػميـ الوؿ  ػػو الرضػػؿ بالنسػػبة لبػػاقي  4( واللػػكؿ ش  18مػػف الجػػدوؿ ش     

%  ثػػـ كػػال مػػف 100التصػػميمات رػػي تحقيػػؽ عناصػػر وأسػػس التصػػميـ وذلػػؾ بمعامػػؿ جػػودة 
  ثػػـ التصػػػميـ الرابػػع وذلػػػؾ %93.6التصػػميـ الثػػاني والتصػػػميـ السػػادس وذلػػؾ بمعامػػػؿ جػػودة 

وأخيرا كاًل مف التصميـ الثالث والتصميـ الخامس وذلؾ بمعامؿ جودة %  89.8ودة بمعامؿ ج
85.4%. 
تدرجــع الباحثــة حصــول التصــميم األول عمــى أعمــى نســبة إلــى تحقيــق التصــميم لمتــوازن      

والتوافق واإلنسجام بين عناصره  كما تتحقق بو أسس التصميم المتمثمة في الوحدة والترابط 
والتناســ  بــين عناصــره  فضــاًل عــن مســاىمة خطــوط التصــميم فــي إخفــاء منــاطق والنســبة 

(  ودراســة )عــزة 2021اإلعاقــة  وتتفــق ىــذه النتيجــة مــع دراســة )رشــدي عمــى  وآخــرون  
ــو جمــال   ــد الخــاص بعناصــر وأســس 2021أحمــد  ىب ــق البن ــد مــن تحق ــتم الت ك ــذلك ي ( وب

 التصميم.  

 
 المحور الثاني: الجان  الجمالي

كما يتض  أف التصػميـ الوؿ  ػو الرضػؿ بالنسػبة لبػاقي التصػميمات رػي تحقيػؽ الجانػب     
%  ثػػـ كػػال مػػف التصػػميـ الثػػاني والتصػػميـ السػػادس وذلػػؾ 100الجمػػالي وذلػػؾ بمعامػػؿ جػػودة 

  ثػػػـ كػػػال مػػػف التصػػػميـ الثالػػػث والتصػػػميـ الرابػػػع وذلػػػؾ بمعامػػػؿ جػػػودة %93.6بمعامػػػؿ جػػػودة 
 .%85.4مس وذلؾ بمعامؿ جودة   وأخيرا التصميـ الخا89.8%
تدرجــع الباحثــة حصــول التصــميم األول عمــى أعمــى نســبة إلــى تحقيــق التصــميم لمقيمــة      

الجمالية الواج  توافرىـا  ومالئمـة الشـكل الجمـالي لمتصـميم مـع أذواق الشـبا   فضـاًل عـن 
ـــق المســـتخدمة مـــع الشـــكل العـــام لمتصـــميمتناســـ   ع   وتتفـــق ىـــذه النتيجـــة مـــأدوات الغم

( وبذلك يتم الت كد من تحقق البند 2021(  ودراسة )رانيا سعد  2020دراسة)صبره دعيج  
 الخاص بالجان  الجمالي.  
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 المحور الثالث: الجان  االبتكاري
كما يتض  أف التصػميـ الوؿ  ػو الرضػؿ بالنسػبة لبػاقي التصػميمات رػي تحقيػؽ الجانػب     

  ثـ كال مف التصميـ الثاني والتصميـ الرابع والتصميـ %93.6ا بتكاري وذلؾ بمعامؿ جودة 
  وأخيػػػرا كػػال مػػػف التصػػػميـ الثالػػػث والتصػػػميـ الخػػػامس %89.8السػػادس وذلػػػؾ بمعامػػػؿ جػػػودة 

 %.85.4وذلؾ بمعامؿ جودة 
رؤيــة تدرجــع الباحثــة حصــول التصــميم األول عمــى أعمــى نســبة إلــى تحقيــق التصــميم ل     

 لحمـول تقـديم التصـميم  فضـاًل عـن بالمعاصـرة ومسـايرة الموضـةيتسم كما  تصميمية مبتكرة
  وتتفــق ىــذه النتيجــة مــع دراســة )ىيفــاء إبــراىيم  الحركيــة اإلعاقــة ذوي فئــة تناســ  مبتكــرة
( وبذلك يتم الت كد من تحقق البند الخـاص 2020(  ودراسة )عبير حامد  وآخرون  2018

 بالجان  اإلبتكاري.  
 

   الوظيفيالمحور الرابع : الجان
كما يتض  أف التصػميـ الوؿ  ػو الرضػؿ بالنسػبة لبػاقي التصػميمات رػي تحقيػؽ الجانػب     

%  ثػػػػـ كػػػػال مػػػػف التصػػػػميـ الثالػػػػث والتصػػػػميـ الخػػػػامس 100الػػػػوظي ي وذلػػػػؾ بمعامػػػػؿ جػػػػودة 
  وأخيػػرا كػػال مػػف التصػػميـ الثػػاني والتصػػميـ %93.6والتصػػميـ السػػادس وذلػػؾ بمعامػػؿ جػػودة 

 .%89.8الرابع وذلؾ بمعامؿ جودة 
يحقق اإلسـتقاللية لمفـرد تدرجع الباحثة حصول التصميم األول عمى أعمى نسبة إلى أنو      

ـــق المســـتخدمة مـــع خامـــة  فـــي عمميتـــي اإلرتـــداء والخمـــع  إضـــافة إلـــى تناســـ  أدوات الغم
(  ودراسـة 2021دراسـة )شـيماء مصـطفى  إيمـان رأفـت     وتتفق ىذه النتيجة مـعالتصميم

 ( وبذلك يتم الت كد من تحقق البند الخاص بالجان  الوظيفي. 2022)رانيا سعد  
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( يوضم معامالت الجودة والمتوسط الوزني ألراء المتخصصين في المجموع الكمي  19جدول ) 
 الشمل النصفي السفمي "إناث"لمتصميمات الممبسية المقترحة المالئمة لفئة ذوي 

 المحاور
 التصميمات

1 2 3 4 5 6 

 %93.6 %85.4 %89.8 %85.4 %93.6 %100 عناصر وأسس التصميم
 %93.6 %85.4 %89.8 %89.8 %93.6 %100 الجان  الجمالي
 %89.8 %85.4 %89.8 %85.4 %89.8 %93.6 الجان  االبتكاري
 %93.6 %93.6 %89.8 %93.6 %89.8 %100 الجان  الوظيفي

 %92.6 %87.4 %89.8 %88.5 %91.7 %98.4 المتوسط العام

 2 6 4 5 3 1 الترتي 

 

 
( يوضم معامالت الجودة والمتوسط الوزني ألراء المتخصصين في المجموع الكمي لمتصميمات  5شكل ) 

 الممبسية المقترحة المالئمة لفئة ذوي الشمل النصفي السفمي "إناث"
 نستخمص ما يمي:ومما سبق 

أ 6%  يميػػػع التصػػػميـ رقػػػـ أ98.4أ حقػػػؽ أعمػػػي معامػػػؿ جػػػودة بنسػػػبة 1إف التصػػػميـ رقػػػـ أ    
%  89.8أ بنسػبة 4%  ثػـ التصػميـ رقػـ أ91.7أ بنسػبة 2%  ثػـ التصػميـ رقػـ أ92.6بنسبة 

 %.87.4أ بنسبة 5%  وأخيرا التصميـ رقـ أ88.5أ بنسبة 3ثـ التصميـ رقـ أ

80%

85%

90%

95%

100%

التصميم 
 األول

التصميم 
 الثاني

التصميم 
 الثالث

التصميم 
 الرابع

التصميم 
 الخامس

التصميم 
 السادس

98.40% 

91.70% 

88.50% 
89.80% 

87.40% 

92.60% 

تصميمات ملبسية مالئمة لفئة ذوي الشلل النصفي السفلي 
 "إناث"
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تدرجع الباحثة حصول التصميمات المقترحة الخاصـة بفئـة ذوي الشـمل النصـفي السـفمي      
"إناث" عمى نس  قبول مرتفعة وفقًا آلراء السادة المتخصصين إلى تحقيقيا لعناصـر وأسـس 
التصــميم مــن خــالل تحقيــق التــوازن والتوافــق واإلنســجام بــين عناصــرىا  كمــا تتحققــت بيــا 

لوحـدة والتــرابط والنسـبة والتناســ  بـين عناصــرىا وتتفـق ىــذه أسـس التصــميم المتمثمـة فــي ا
(  وبالنسـبة لمجانـ  الجمـالي فقـد حققـت 2021النتيجة مع دراسة )رشدي عمى  وآخـرون  

أدوات الغمــق المسـتخدمة مــع الشــكل التصـميمات القيمــة الجماليـة الواجــ  توافرىــا  وتناسـ  
(  أمــا بالنسـبة لمجانــ  2021  وتتفــق ىـذه النتيجــة مـع دراسـة )رانيــا سـعد  العـام لمتصـميم

  فضـاًل تتسم بالمعاصـرة ومسـايرة الموضـةكما  رؤية مبتكرةاإلبتكاري فقد حققت التصميمات 
  وتتفق ىذه النتيجـة مـع دراسـة الحركية اإلعاقة ذوي فئة تناس  مبتكرة لحمول تقديمياعن 

فقـد حققـت التصــميمات   وأخيــرًا بالنسـبة لمجانـ  الــوظيفي (2020)عبيـر حامـد  وآخـرون  
إضـافة إلـى تناسـ  أدوات الغمـق المسـتخدمة  اإلستقاللية لمفرد في عمميتي اإلرتداء والخمـع 

 (.2021  وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )شيماء مصطفى  إيمان رأفت  مع خامة التصميم
 

عامالت الجودة والمتوسط الوزني ألراء المتخصصين في ( يوضم التكرارات والنس  المئوية وم 20جدول )
تحقيق "عناصر وأسس التصميم  الجان  الجمالي  الجان  االبتكاري  الجان  الوظيفي" لمتصميمات 

 الممبسية المقترحة المالئمة لفئة ذوي الشمل النصفي الطولي "إناث"
تصـــميمات ممبســـية مالئمـــة 
ــــة ذوي الشــــمل النصــــفي  لفئ

 الطولي "إناث"

معامالت الجودة  النسبة % العدد
والمتوســــــــــــــــــــط 

ــى  موافق الوزني موافــق إل
 حد ما

موافـــق إلـــى  موافق غير موافق
 حد ما

غيــــــــــــر 
 موافق

 عناصر وأسس التصميمالمحور األول: 
 %100 %0 %0 %100 0 0 11 التصميم السابع
 %93.6 %0 %9.1 %90.9 0 1 10 التصميم الثامن
 %89.8 %0 %18.2 %81.8 0 2 9 التصميم التاسع
 %89.8 %0 %18.2 %81.8 0 2 9 التصميم العاشر

 %85.4 %0 %27.3 %72.7 0 3 8 التصميم الحادي عشر
 %93.6 %0 %9.1 %90.9 0 1 10 التصميم الثاني عشر

 الجان  الجماليالمحور الثاني: 
 %100 %0 %0 %100 0 0 11 التصميم السابع
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 %93.6 %0 %9.1 %90.9 0 1 10 التصميم الثامن
 %89.8 %0 %18.2 %81.8 0 2 9 التصميم التاسع
 %89.8 %0 %18.2 %81.8 0 2 9 التصميم العاشر

 %89.8 %9.1 %9.1 %81.8 1 1 9 التصميم الحادي عشر
 %93.6 %0 %9.1 %90.9 0 1 10 التصميم الثاني عشر

 الجان  االبتكاري المحور الثالث:
 %100 %0 %0 %100 0 0 11 التصميم السابع
 %93.6 %0 %9.1 %90.9 0 1 10 التصميم الثامن
 %89.8 %0 %18.2 %81.8 0 2 9 التصميم التاسع
 %85.4 %0 %27.3 %72.7 0 3 8 التصميم العاشر

 %93.6 %0 %9.1 %90.9 0 1 10 التصميم الحادي عشر
 %93.6 %0 %9.1 %90.9 0 1 10 التصميم الثاني عشر

 الجان  الوظيفي: الرابعالمحور 
 %93.6 %0 %9.1 %90.9 0 1 10 التصميم السابع
 %89.8 %0 %18.2 %81.8 0 2 9 التصميم الثامن
 %85.4 %0 %27.3 %72.7 0 3 8 التصميم التاسع
 %85.4 %9.1 %18.2 %72.7 1 2 8 التصميم العاشر

 %89.8 %0 %18.2 %81.8 0 2 9 التصميم الحادي عشر
 %89.8 %0 %18.2 %81.8 0 2 9 التصميم الثاني عشر

 

 

70%

80%

90%

100%
 عناصر وأسس التصميم التصميم الثالث عشر

 عناصر وأسس التصميم التصميم الرابع عشر
 عناصر وأسس التصميم التصميم الخامس عشر

 عناصر وأسس التصميم التصميم السادس عشر

 عناصر وأسس التصميم التصميم السابع عشر

 عناصر وأسس التصميم التصميم الثامن عشر

 الجانب الجمالي التصميم الثالث عشر

 الجانب الجمالي التصميم الرابع عشر

 الجانب الجمالي التصميم الخامس عشر

 الجانب الجمالي التصميم السادس عشر

 الجانب الجمالي التصميم السابع عشر
 الجانب الجمالي التصميم الثامن عشر

 الجانب االبتكاري التصميم الثالث عشر
 الجانب االبتكاري التصميم الرابع عشر

 الجانب االبتكاري التصميم الخامس عشر

 الجانب االبتكاري التصميم السادس عشر

 الجانب االبتكاري التصميم السابع عشر

 الجانب االبتكاري التصميم الثامن عشر

 الجانب الوظيفي التصميم الثالث عشر

 الجانب الوظيفي التصميم الرابع عشر

 الجانب الوظيفي التصميم الخامس عشر

 الجانب الوظيفي التصميم السادس عشر

 الجانب الوظيفي التصميم السابع عشر
 الجانب الوظيفي التصميم الثامن عشر

وي  ذ ة  ئ ف ل ة  م الئ م ة  سي ب ل م ت  ا م ي صم  ت
ي  ل طو ل ا ي  صف ن ل ا ل  شل ل ث"ا ا ن  "إ
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( يوضم معامالت الجودة والمتوسط الوزني ألراء المتخصصين في تحقيق  6شكل ) 
"عناصر وأسس التصميم  الجان  الجمالي  الجان  االبتكاري  الجان  الوظيفي" لمتصميمات 

 الممبسية المقترحة المالئمة لفئة ذوي الشمل النصفي الطولي "إناث"
 

 عناصر وأسس التصميمالمحور األول: 
 ػو الرضػؿ بالنسػبة لبػاقي  السػابع( يتض  أف التصػميـ  6( واللكؿ ش  20مف الجدوؿ ش     

%  ثػػـ كػػال مػػف 100التصػػميمات رػػي تحقيػػؽ عناصػػر وأسػػس التصػػميـ وذلػػؾ بمعامػػؿ جػػودة 
  ثػػـ كػػال مػػف التصػػميـ %93.6وذلػػؾ بمعامػػؿ جػػودة  الثػػاني علػػروالتصػػميـ  الثػػامفالتصػػميـ 

وذلػػؾ بمعامػػؿ  الحػػادي علػػروأخيػػرا التصػػميـ %  89.8وذلػػؾ بمعامػػؿ جػػودة  التاسػػع والعالػػر
 .%85.4جودة 
تدرجع الباحثة حصول التصميم السـابع عمـى أعمـى نسـبة إلـى تحقيـق التصـميم لمتـوازن      

منــاطق  والتوافــق واإلنســجام بــين عناصــره  فضــاًل عــن مســاىمة خطــوط التصــميم فــي إخفــاء
(  ودراسـة )منـى حمـدى  2021اإلعاقة  وتتفق ىذه النتيجة مع دراسـة )شـيماء مصـطفى  

 ( وبذلك يتم الت كد من تحقق البند الخاص بعناصر وأسس التصميم. 2022إيناس الفى  
  

 : الجان  الجمالي المحور الثاني
 و الرضؿ بالنسػبة لبػاقي التصػميمات رػي تحقيػؽ الجانػب  السابعكما يتض  أف التصميـ     

وذلؾ  الثامف والتصميـ الثاني علر%  ثـ كال مف التصميـ 100الجمالي وذلؾ بمعامؿ جودة 
التاسػع والتصػميـ العالػر والتصػميـ الحػادي   وأخيػرا كػال مػف التصػميـ %93.6بمعامػؿ جػودة 

 .%89.8وذلؾ بمعامؿ جودة  علر
ثـة حصـول التصـميم السـابع عمـى أعمـى نسـبة إلـى تحقيـق التصـميم لمقيمـة تدرجع الباح     

الجمالية الواج  توافرىـا  ومالئمـة الشـكل الجمـالي لمتصـميم مـع أذواق الشـبا   فضـاًل عـن 
  وتتفـق ىـذه النتيجـة مـع دراسـة أدوات الغمق المستخدمة مـع الشـكل العـام لمتصـميمتناس  

( وبــذلك يــتم الت كــد مــن تحقــق البنــد 2020محمــد  (  ودراســة )ىمــت 2016)ىنــد محمــد  
 الخاص بالجان  الجمالي.  
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 المحور الثالث : الجان  االبتكاري
 و الرضؿ بالنسػبة لبػاقي التصػميمات رػي تحقيػؽ الجانػب  السابعكما يتض  أف التصميـ     

 علػػر الحػػاديوالتصػػميـ  الثػػامف%  ثػػـ كػػال مػػف التصػػميـ 100ا بتكػػاري وذلػػؾ بمعامػػؿ جػػودة 
وذلػؾ بمعامػؿ جػودة  التاسػع  ثػـ التصػميـ %93.6وذلؾ بمعامؿ جػودة  الثاني علروالتصميـ 

 .%85.4وذلؾ بمعامؿ جودة  العالر  وأخيرا التصميـ 89.8%
رؤيــة تدرجــع الباحثــة حصــول التصــميم الســابع عمــى أعمــى نســبة إلــى تحقيــق التصــميم ل     

 لحمـول تقـديم التصـميم  فضـاًل عـن الموضـةيتسم بالمعاصـرة ومسـايرة كما  تصميمية مبتكرة
  وتتفـــق ىـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة )والء عمـــى  الحركيـــة اإلعاقـــة ذوي فئـــة تناســـ  مبتكـــرة

( وبذلك يتم الت كد من تحقق البند الخـاص 2020( ودراسة )صبره دعيج  2016وآخرون  
 بالجان  اإلبتكاري.  

 
 المحور الرابع : الجان  الوظيفي

 و الرضؿ بالنسػبة لبػاقي التصػميمات رػي تحقيػؽ الجانػب  السابعكما يتض  أف التصميـ     
 الحػػادي علػػروالتصػػميـ  الثػػامف  ثػػـ كػػال مػػف التصػػميـ %93.6الػػوظي ي وذلػػؾ بمعامػػؿ جػػودة 

 التاسػػػػع  وأخيػػػػرا كػػػػال مػػػػف التصػػػػميـ %89.8وذلػػػػؾ بمعامػػػػؿ جػػػػودة  الثػػػػاني علػػػػروالتصػػػػميـ 
 .%85.4وذلؾ بمعامؿ جودة  العالروالتصميـ 

يحقــق اإلســتقاللية تدرجــع الباحثــة حصــول التصــميم الســابع عمــى أعمــى نســبة إلــى أنــو      
إضـافة إلـى تناســ  أدوات الغمـق المسـتخدمة مـع خامــة  لمفـرد فـي عمميتـي اإلرتــداء والخمـع 

ــف  التصــميم ــد المطي ــق ىــذه النتيجــة مــع دراســة )أميمــة عب ــة 2018  وتتف (  ودراســة )ىب
 ( وبذلك يتم الت كد من تحقق البند الخاص بالجان  الوظيفي.2022عاصم  وآخرون  
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( يوضم معامالت الجودة والمتوسط الوزني ألراء المتخصصين في المجموع الكمي  21جدول ) 
 لمتصميمات الممبسية المقترحة المالئمة لفئة ذوي الشمل النصفي الطولي "إناث"

 المحاور
 التصميمات

13 14 15 16 17 18 

 %93.6 %85.4 %89.8 %89.8 %93.6 %100 عناصر وأسس التصميم
 %93.6 %89.8 %89.8 %89.8 %93.6 %100 الجان  الجمالي
 %93.6 %93.6 %85.4 %89.8 %93.6 %100 الجان  االبتكاري
 %89.8 %89.8 %85.4 %85.4 %89.8 %93.6 الجان  الوظيفي

 %92.6 %89.6 %87.6 %88.7 %92.6 %98.4 المتوسط العام
 2 3 5 4 2 1 الترتي 

 

 
( يوضم معامالت الجودة والمتوسط الوزني ألراء المتخصصين في المجموع الكمي لمتصميمات  7شكل ) 

 الممبسية المقترحة المالئمة لفئة ذوي الشمل النصفي الطولي "إناث"
 

 ومما سبق نستخمص ما يمي :
%  يميػع كػال مػف التصػميـ رقػـ 98.4أ حقؽ اعمي معامؿ جودة بنسػبة 7إف التصميـ رقـ أ    
أ بنسػبة 9%  ثػـ التصػميـ رقػـ أ89.6أ بنسػبة 11%  ثـ التصميـ رقػـ أ92.6أ بنسبة 12  8أ

 %.87.6أ بنسبة 10%  وأخيرا التصميـ رقـ أ88.7
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 السابع
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 ااثامن
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 التاسع
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 عشر

التصميم 
 الثاني عشر

98.40% 

92.60% 

88.70% 87.60% 
89.60% 

92.60% 

تصميمات ملبسية مالئمة لفئة ذوي الشلل النصفي 
 "إناث"الطولي 
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ة ذوي الشـمل النصـفي الطـولي تدرجع الباحثة حصول التصميمات المقترحة الخاصـة بفئـ     
"إناث" عمى نس  قبول مرتفعة وفقًا آلراء السادة المتخصصين إلى تحقيقيا لعناصـر وأسـس 
التصــميم مــن خــالل تحقيــق التــوازن والتوافــق واإلنســجام بــين عناصــرىا  كمــا تتحققــت بيــا 

ق ىــذه أسـس التصــميم المتمثمـة فــي الوحـدة والتــرابط والنسـبة والتناســ  بـين عناصــرىا وتتفـ
(   وبالنســبة لمجانــ  الجمــالي فقــد 2022النتيجــة مــع دراســة )منــى حمــدى  إينــاس الفــى  

أدوات الغمــق المســتخدمة مــع حققــت التصــميمات القيمــة الجماليــة الواجــ  توافرىــا  وتناســ  
(  أمـا بالنسـبة 2020  وتتفق ىـذه النتيجـة مـع دراسـة )ىمـت محمـد  الشكل العام لمتصميم
  تتسم بالمعاصرة ومسايرة الموضةكما  رؤية مبتكرةفقد حققت التصميمات لمجان  اإلبتكاري 

  وتتفـق ىـذه النتيجـة مـع الحركية اإلعاقة ذوي فئة تناس  مبتكرة لحمول تقديميافضاًل عن 
ــوظيفي 2020دراســة )صــبره دعــيج   ــ  ال ــرًا بالنســبة لمجان ــد حققــت التصــميمات (  وأخي فق

إضـافة إلـى تناسـ  أدوات الغمـق المسـتخدمة  اإلرتداء والخمـع اإلستقاللية لمفرد في عمميتي 
( وبـذلك 2022  وتتفق ىذه النتيجة مـع دراسـة )ىبـة عاصـم  وآخـرون  مع خامة التصميم

 يتم الت كد من تحقق الفرض األول.
 

 الفرض الثاني:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات المقترحة وفقًا آلراء المستيمكات.      

ولمتحقؽ مف  ذا ال رض تـ حساب التكرارات والنسب الم وية ومعػامالت الجػودة والمتوسػط     
 ري التصميمات المقترحة  والجدوؿ التالي يوض  ذلؾ: المستنمكيفالوزني لرال 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ( يوضم التكرارات والنس  المئوية ومعامالت الجودة22جدول )
 لتصميمات المقترحةفي ا المستيمكينوالمتوسط الوزني ألراء 

 

 المستيمكين

معـــــــــــــــــــامالت  النسبة % العدد
الجــــــــــــــــــــــــودة 
والمتوســــــــــــــــط 

 الوزني
 موافق

موافــــــــــق 
إلــــى حــــد 

 ما

ــــــــــــــــر  غي
 موافق

 موافق
موافــــــــــق 
إلــــى حــــد 

 ما

ــــــــــــــــر  غي
 موافق

 %96.4 %0 %5 %95 0 1 19 التصميم األول
 %92.1 %0 %10 %90 0 2 18 التصميم الثاني
 %88.3 %5 %10 %85 1 2 17 التصميم الثالث
 %100 %0 %0 %100 0 0 20 التصميم الرابع

 %96.4 %0 %5 %95 0 1 19 التصميم الخامس
 %88.3 %5 %10 %85 1 2 17 التصميم السادس
 %96.4 %0 %5 %95 0 1 19 التصميم السابع
 %75.2 %10 %20 %70 2 4 14 التصميم الثامن
 %84.6 %5 %15 %80 1 3 16 التصميم التاسع

 %88.3 %5 %10 %85 1 2 17 العاشرالتصميم 
 %92.1 %0 %10 %90 0 2 18 التصميم الحادي عشر
 %100 %0 %0 %100 0 0 20 التصميم الثاني عشر
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 في التصميمات المقترحة المستيمكات( يوضم معامالت الجودة والمتوسط الوزني ألراء 8شكل )

 
 ( يتضم أن : 8( والشكل )  22من الجدول ) 

 مػػا الرضػػؿ بالنسػػبة لبػػاقي التصػػميمات  الثػػاني علػػركػػال مػػف التصػػميـ الرابػػع والتصػػميـ     
 السػابعوالتصػميـ  الخػامسوالتصػميـ  الوؿ%  ثػـ كػال مػف التصػميـ 100وذلؾ بمعامؿ جودة 
وذلػػػؾ  التصػػػميـ الحػػػادي علػػػرو  الثػػػاني  ثػػػـ كػػػال مػػػف التصػػػميـ %96.4وذلػػػؾ بمعامػػػؿ جػػػودة 

وذلؾ  التصميـ العالرو  السادس  ثـ كال مف التصميـ الثالث والتصميـ %92.1بمعامؿ جودة 
  وأخيػػرا التصػػميـ %84.6وذلػػؾ بمعامػػؿ جػػودة التصػػميـ التاسػػع   ثػػـ %88.3بمعامػػؿ جػػودة 

 .%75.2وذلؾ بمعامؿ جودة  الثامف
تدرجع الباحثة حصول التصـميمات المقترحـة الخاصـة بالبحـث الحـالي عمـى نسـ  قبـول      

التصميمات حمول لممشكالت التي تواجو المستيمك  تقديمفقًا آلراء المستيمكات إلى مرتفعة و 
في عمميتي إرتداء وخمـع المالبـس  وتالئـم أذواق الشـبا   وتتماشـى مـع الموضـة السـائدة  
فضاًل عن مساىمة الشكل العام لمتصميم عمى إخفاء الفروق بين أجزاء الجسم  وتتفق ىـذه 

وبـذلك يـتم  (2021(  ودراسـة )ىبـو محمـد  2021عبـد المجيـد   النتيجة مع دراسة )سحر
 الت كد من تحقق الفرض الثاني.
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        : الفرض الثالث
 تحقيـق الجانـ  الـوظيفيتوجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين التصـميمات المنفـذة فـي     

 وفقًا آلراء االسادة المتخصصين في مجال المالبس والنسيج.
 

ولمتحقؽ مف  ذا ال رض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط درجػات التصػميمات المن ػذة رػي     
  وض  ذلؾ:ت ةالتالي والجداوؿورقا لرال المتخصصيف   تحقيؽ الجانب الوظي ي

 ( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات 23جدول ) 
 وفقا ألراء المتخصصين تحقيق الجان  الوظيفيالمنفذة في 

درجـــــــات  متوسط المربعات مجموع المربعات الوظيفي الجان 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 7 725.227 5076.587 بين المجموعات
64.466 0.01  

 80 11.250 899.985 داخل المجموعات دال

   87  5976.572 المجموع
( و ػع قيمػة دالػة إحصػا يا عنػد 64.466( إف قيمة ش ؼ( كانػت ش 23يتض  مف جدوؿ ش    

تحقيػػػؽ الجانػػػب (  ممػػػا يػػػدؿ عمػػػع وجػػػود رػػػروؽ بػػػيف التصػػػميمات المن ػػػذة رػػػي 0.01مسػػػتوى ش
لممقارنػػات  LSDورقػػا لرال المتخصصػػيف  ولمعررػػة اتجػػاا الد لػػة تػػـ تطبيػػؽ اختبػػار  الػػوظي ي

   ذلؾ:المتعددة والجدوؿ التالي يوض
 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 24جدول ) 

 الجان  الوظيفي
 "1التصميم "

 31.412م = 
 "4التصميم "

 39.972م = 
 "7التصميم "

 17.892م = 
 "12التصميم "

 27.745م = 
    - "1"التصميم 
   - **8.560 "4"التصميم 
  - **22.080 **13.520 "7"التصميم 
 - **9.852 **12.227 **3.667 "12"التصميم 

 بــدون نجــوم غيــر                          0.05* دال عنــد                       0.01** دال عنــد 
 دال
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 وفقا ألراء المتخصصين تحقيق الجان  الوظيفي( يوضم متوسط درجات التصميمات المنفذة في  9شكل ) 

 
 ( يتضم أن : 9( والشكل )  24من الجدول ) 

  رنجػد أف 0.01وجود رروؽ دالة إحصا يا بيف التصميمات المن ذة عند مستوي د لة  -1
ورقػػػػػػا لرال  تحقيػػػػػػؽ الجانػػػػػػب الػػػػػػوظي يكػػػػػػاف أرضػػػػػػؿ التصػػػػػػميمات رػػػػػػي  أ4أالتصػػػػػػميـ 

 .      أ7أ  وأخيرا التصميـ أ12أ  ثـ التصميـ أ1أالمتخصصيف  يميع التصميـ 

يحقـق اإلسـتقاللية لمفـرد " عمـى أعمـى نسـبة إلـى أنـو 4تدرجع الباحثة حصول التصميم "     
ـــق المســـتخدمة مـــع خامـــة  فـــي عمميتـــي اإلرتـــداء والخمـــع  إضـــافة إلـــى تناســـ  أدوات الغم

يمكـن الفـرد مـن أداء إضافة إلى أنـو  األمان والسالمة لمرتديويحقق التصميم  كما  التصميم
وتتفق ىذه النتيجة مـع دراسـة )إينـاس عـادل  دعـاء محمـد   آمنوالتمارين العالجية بصورة 

 ( وبذلك يتم الت كد من تحقق الفرض الثالث.2022(  ودراسة )ىند محمد  2018

        : الفرض الرابع
 تحقيـق الجانـ  الجمـاليتوجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين التصـميمات المنفـذة فـي     

 في مجال المالبس والنسيج.وفقًا آلراء االسادة المتخصصين 
ولمتحقؽ مف  ذا ال رض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط درجػات التصػميمات المن ػذة رػي     

  وض  ذلؾ:ت ةالتالي والجداوؿورقا لرال المتخصصيف   تحقيؽ الجانب الجمالي
 
 

0

10

20

30

40

 "12"التصميم  "7"التصميم  "4"التصميم  "1"التصميم 

31.412 

39.972 

17.892 

27.745 

 الجانب الوظيفي



 

 1614 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات 25جدول ) 
 وفقا ألراء المتخصصين الجماليتحقيق الجان  المنفذة في 

درجـــــــات  متوسط المربعات مجموع المربعات الجان  الجمالي
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 7 584.656 4092.594 بين المجموعات

57.939 
0.01  
 80 10.091 807.273 داخل المجموعات دال

   87  4899.867 المجموع
       
( و ع قيمة دالة إحصا يا عنػد 57.939( إف قيمة ش ؼ( كانت ش 25يتض  مف جدوؿ ش     

تحقيػػػؽ الجانػػػب (  ممػػػا يػػػدؿ عمػػػع وجػػػود رػػػروؽ بػػػيف التصػػػميمات المن ػػػذة رػػػي 0.01مسػػػتوى ش
لممقارنػػات  LSDورقػػا آلرال المتخصصػػيف  ولمعررػػة اتجػػاا الد لػػة تػػـ تطبيػػؽ اختبػػار  الجمػػالي

 المتعددة والجدوؿ التالي يوض  ذلؾ:
 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 26جدول )

 "1التصميم " الجان  الجمالي
 26.798م = 

 "4التصميم "
 31.663م = 

 "7التصميم "
 15.618م = 

 "12التصميم "
 30.088م = 

    - "1"التصميم 

   - **4.865 "4"التصميم 

  - **16.045 **11.180 "7"التصميم 
 - **14.470 1.575 **3.290 "12"التصميم 
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وفقا آلراء  تحقيق الجان  الجمالي( يوضم متوسط درجات التصميمات المنفذة في  10شكل ) 

 المتخصصين.
 

 ( يتضم أن : 10( والشكل )  26من الجدول ) 
  رنجػد أف 0.01وجود رروؽ دالة إحصا يا بيف التصميمات المن ذة عند مستوي د لة  -1

ورقػػػػػػا لرال  تحقيػػػػػػؽ الجانػػػػػػب الجمػػػػػػاليكػػػػػػاف أرضػػػػػػؿ التصػػػػػػميمات رػػػػػػي  أ4أالتصػػػػػػميـ 
 .      أ7أ  وأخيرا التصميـ أ1أ  ثـ التصميـ أ12أالمتخصصيف  ويميع التصميـ 

 أ.12والتصميـ أأ 4بينما   توجد رروؽ بيف التصميـ أ -2

ــة حصــول التصــميم "      ــى تحقيــق التصــميم لمقيمــة 4تدرجــع الباحث ــى أعمــى نســبة إل " عم
يحقـق الجمالية الواج  توافرىا  ومالئمـة الشـكل الجمـالي لمتصـميم مـع أذواق الشـبا   كمـا 

أدوات الغمـــق فضـــاًل عـــن تناســـ   التناســـق واإلنســـجام بـــين األلـــوان المســـتخدمة التصـــميم 
  وتتفـق ىـذه النتيجـة مـع دراسـة )منـى عـزت  أمـاني مـع الشـكل العـام لمتصـميم المستخدمة
( وبـذلك يـتم الت كـد مـن تحقـق 2022(  ودراسة )مشاعل عمى  رانيـا سـعد  2015شعبان  

 الفرض الرابع.

        : الفرض الخامس
 اإلبتكـاريتحقيـق الجانـ  توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين التصـميمات المنفـذة فـي     

 وفقًا آلراء االسادة المتخصصين في مجال المالبس والنسيج.
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 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ولمتحقؽ مف  ذا ال رض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط درجػات التصػميمات المن ػذة رػي     
  وض  ذلؾ:ت ةالتالي والجداوؿورقا آلرال المتخصصيف   تحقيؽ الجانب ا بتكاري

 درجات التصميمات( تحميل التباين لمتوسط  27جدول ) 
 وفقا ألراء المتخصصين تحقيق الجان  االبتكاريالمنفذة في 

درجـــــات  متوسط المربعات مجموع المربعات الجان  االبتكاري
 الحرية

 الداللة قيمة ) ف(

 7 8735.560 61148.920 بين المجموعات
21.268 

0.01  
 80 410.728 32858.267 داخل المجموعات دال

   87  94007.187 المجموع
       

( و ع قيمة دالة إحصا يا عنػد 21.268( إف قيمة ش ؼ( كانت ش 27يتض  مف جدوؿ ش     
تحقيػػػؽ الجانػػػب (  ممػػػا يػػػدؿ عمػػػع وجػػػود رػػػروؽ بػػػيف التصػػػميمات المن ػػػذة رػػػي 0.01مسػػػتوى ش
لممقارنػػات  LSDورقػػا آلرال المتخصصػػيف  ولمعررػػة اتجػػاا الد لػػة تػػـ تطبيػػؽ اختبػػار  ا بتكػػاري

 المتعددة والجدوؿ التالي يوض  ذلؾ:
 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار  28جدول ) 

 "1التصميم " الجان  االبتكاري
 24.867م = 

 "4التصميم "
 29.992م = 

 "13التصميم "
 13.345م = 

 "18التصميم "
 16.870م = 

    - "1"التصميم 
   - **5.125 "4"التصميم 
  - **16.647 **11.521 "13"التصميم 
 - **3.525 **13.121 **7.996 "18"التصميم 
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 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
وفقا آلراء  تحقيق الجان  اإلبتكاري( يوضم متوسط درجات التصميمات المنفذة في  11شكل ) 

 المتخصصين
 

 ( يتضم أن : 11( والشكل )  28من الجدول ) 
  رنجػد أف 0.01وجود رروؽ دالة إحصا يا بيف التصميمات المن ذة عند مستوي د لة  -1

ورقػػػػػا آلرال  تحقيػػػػػؽ الجانػػػػػب ا بتكػػػػػاريكػػػػػاف أرضػػػػػؿ التصػػػػػميمات رػػػػػي  أ4أالتصػػػػػميـ 
 .      أ7أ  وأخيرا التصميـ أ12أ  ثـ التصميـ أ1أالمتخصصيف  ويميع التصميـ 

رؤيـــة أعمـــى نســبة إلــى تحقيــق التصــميم ل" عمــى 4تدرجــع الباحثــة حصــول التصــميم "     
  يتســم بالمعاصــرة ومســايرة الموضــة ويحقــق التميــز والتفــرد لمرتديــوكمــا  تصــميمية مبتكــرة

  وتتفــق ىــذه الحركيــة اإلعاقــة ذوي فئــة تناســ  مبتكــرة لحمــول تقــديم التصــميمفضــاًل عــن 
( وبـذلك يـتم 2021)اليـام عبـد العزيـز  (  ودراسـة 2016النتيجة مـع دراسـة )ىنـد محمـد  
 الت كد من تحقق الفرض الخامس.

        الفرض السادس:
وفقًا  تحقيق الجان  التقنيتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات المنفذة في     

 آلراء االسادة المتخصصين في مجال المالبس والنسيج.
 

0

5

10

15

20

25

30

 "12"التصميم  "7"التصميم  "4"التصميم  "1"التصميم 

24.867 

29.992 

13.345 

16.87 

 الجانب االبتكاري



 

 1618 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ولمتحقؽ مف  ذا ال رض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط درجػات التصػميمات المن ػذة رػي     
  وض  ذلؾ:ت ةالتالي والجداوؿورقا آلرال المتخصصيف   تحقيؽ الجانب التقني

 ( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات 29جدول ) 
 وفقا ألراء المتخصصين تحقيق الجان  التقنيالمنفذة في 

درجـــــــات  متوسط المربعات مجموع المربعات ن  التقنيالجا
 الحرية

 الداللة قيمة ) ف(

 7 624.796 4373.575 بين المجموعات
33.515 

0.01  
 80 18.642 1491.371 داخل المجموعات دال

   87  5864.946 المجموع
       

( و ع قيمة دالة إحصا يا عنػد 33.515( إف قيمة ش ؼ( كانت ش 29يتض  مف جدوؿ ش     
 تحقيؽ الجانب التقني(  مما يدؿ عمع وجود رروؽ بيف التصميمات المن ذة ري 0.01مستوى ش

لممقارنػػات المتعػػددة  LSDورقػػا آلرال المتخصصػػيف  ولمعررػػة اتجػػاا الد لػػة تػػـ تطبيػػؽ اختبػػار 
 ذلؾ: والجدوؿ التالي يوض 

 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 30جدول )

 "1التصميم " الجان  التقني
 20.645م = 

 "4التصميم "
 29.670م = 

 "7التصميم "
 8.826م = 

 "12التصميم "
 19.680م = 

    - "1"التصميم 
   - **9.024 "4"التصميم 
  - **20.843 **11.819 "13"التصميم 
 - **10.854 **9.989 0.964 "18"التصميم 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 وفقا ألراء المتخصصين تحقيق الجان  التقني( يوضم متوسط درجات التصميمات المنفذة في  12شكل ) 

 ( يتضم أن : 12( والشكل )  30من الجدول ) 
  رنجػد أف 0.01وجود رروؽ دالة إحصا يا بيف التصميمات المن ذة عند مستوي د لة  -1

ورقػػػػػػػا آلرال  تحقيػػػػػػػؽ الجانػػػػػػػب التقنػػػػػػػيكػػػػػػػاف أرضػػػػػػػؿ التصػػػػػػػميمات رػػػػػػػي  أ4أالتصػػػػػػػميـ 
 .      أ7أ  وأخيرا التصميـ أ12أ  ثـ التصميـ أ1المتخصصيف  يميع التصميـ أ

لصػػػال   أ1أوالتصػػػميـ  أ4أبػػػيف التصػػػميـ  0.05كمػػػا توجػػػد رػػػروؽ عنػػػد مسػػػتوي د لػػػة  -2
 أ.4أالتصميـ 

 أ.12أ والتصميـ أ1بينما   توجد رروؽ بيف التصميـ أ -3

" عمى أعمى نسبة إلى تميز التصـميم بجـودة اإلنيـاء 4تدرجع الباحثة حصول التصميم "     
وجـــودة الخامـــات المســـتخدمة  ومتانـــة تثبيـــت أدوات الغمـــق  فضـــاًل عـــن خمـــو  والتشـــطي  

التصـــميم مـــن العيـــو  الظـــاىرة  وتتفـــق ىـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة )والء عمـــى  وآخـــرون  
وبـــذلك يـــتم الت كـــد مـــن تحقـــق الفـــرض  (2018المطيـــف  (  ودراســـة )أميمـــة عبـــد 2016

 السادس.

        : الفرض السابع
وفقــــًا آلراء االســــادة توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين التصــــميمات المنفــــذة     

 المتخصصين في مجال المالبس والنسيج.
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 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ولمتحقػػؽ مػػف  ػػذا ال ػػرض تػػـ حسػػاب تحميػػؿ التبػػايف لمتوسػػط درجػػات التصػػميمات المن ػػذة ورقػػا 
  وض  ذلؾ:ت ةالتالي والجداوؿآلرال المتخصصيف  

 ( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات المنفذة وفقا آلراء المتخصصين 31جدول ) 
ــــــــــــــي  المجمــــــــــــــوع الكم

متوســــــــــــــــــــــــط  مجموع المربعات "المتخصصين"
 المربعات

درجـــــات 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 7 463.952 3247.662 بين المجموعات
 دال  0.01 42.208

 80 10.992 879.360 داخل المجموعات
   87  4127.022 المجموع

( و ػػػػػع قيمػػػػػة دالػػػػػة 42.208( إف قيمػػػػػة ش ؼ( كانػػػػػت ش 31يتضػػػػػ  مػػػػػف جػػػػػدوؿ ش           
(   مما يدؿ عمع وجود رروؽ بيف التصميمات المن ذة ورقػا آلرال 0.01إحصا يا عند مستوى ش

لممقارنػػػات المتعػػػددة والجػػػدوؿ  LSDالمتخصصػػػيف  ولمعررػػػة اتجػػػاا الد لػػػة تػػػـ تطبيػػػؽ اختبػػػار 
 التالي يوض  ذلؾ:

 لممقارنات المتعددة LSDبار ( اخت  32جدول ) 

 

ـــــــــــــي  ـــــــــــــوع الكم المجم
 "المتخصصين"

 "1التصميم "
 103.723م = 

 "4التصميم "
 131.299م = 

 "7التصميم "
 55.684م = 

 "12التصميم "
 94.385م = 

    - "1"التصميم 
   - **27.575 "4"التصميم 
  - **75.614 **48.039 "7"التصميم 
 - **38.700 **36.913 **9.338 "12"التصميم 
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 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 
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 ( يوضم متوسط درجات التصميمات المنفذة وفقا آلراء المتخصصين 13شكل ) 

 
وجػػود رػػروؽ دالػػة إحصػػا يا بػػيف التصػػميمات ( يتضػػ   13( واللػػكؿ ش  32مػػف الجػػدوؿ ش     

كػػاف أرضػػؿ التصػػميمات ورقػػا آلرال  أ4أ  رنجػػد أف التصػػميـ 0.01المن ػػذة عنػػد مسػػتوي د لػػة 
 .      أ7أ  وأخيرا التصميـ أ12أ  ثـ التصميـ أ1أالمتخصصيف  يميع التصميـ 

تدرجــع الباحثــة حصــول التصــميمات المنفــذة الخاصــة بالبحــث الحــالي عمــى نســ  قبــول      
حققـت فقـد مرتفعة وفقًا آلراء السادة المتخصصين إلى تحقيق التصميمات لمجانـ  الـوظيفي 

إضـافة إلـى تناسـ  أدوات الغمـق المسـتخدمة  اإلستقاللية لمفرد في عمميتي اإلرتداء والخمـع 
 يمكــن الفــرد مــن أداء التمــارين العالجيــة بصــورة آمنــوإضــافة إلــى أنــو   مــع خامــة التصــميم

(  وبالنسـبة لمجانـ  الجمـالي 2021وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )رشدى عمى  وآخـرون  
أدوات الغمـق المســتخدمة صـميمات القيمـة الجماليـة الواجـ  توافرىـا  وتناسـ  فقـد حققـت الت

  وتتفــق ىـــذه النتيجــة مـــع دراســة )مشــاعل عمـــى  رانيــا ســـعد  مــع الشــكل العـــام لمتصــميم
ــد حققــت التصــميمات 2022 ــاري فق ــ  اإلبتك ــرة(  أمــا بالنســبة لمجان ــة مبتك تتســم كمــا  رؤي

 اإلعاقــة ذوي فئــة تناســ  مبتكــرة لحمــول يمياتقــد  فضــاًل عــن بالمعاصــرة ومســايرة الموضــة
(  وأخيرًا بالنسبة لمجانـ  2021  وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )اليام عبد العزيز  الحركية

وجودة الخامات المستخدمة  فضاًل  التقني فقد تميزت التصميمات بجودة اإلنياء والتشطي  
دراســة )أميمــة عبــد المطيــف  عــن خموىــا مــن العيــو  الظــاىرة  وتتفــق ىــذه النتيجــة مــع 

 وبذلك يتم الت كد من تحقق الفرض السابع. (2018
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 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

        : الفرض الثامن
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات المنفذة وفقًا آلراء المستيمكات.

ولمتحقؽ مف  ذا ال رض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط درجات التصميمات المن ذة ورقا     
  وض  ذلؾ:ت ةالتالي والجداوؿآلرال المستنمكات  

 
 ( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات المنفذة وفقا آلراء المستيمكات 33جدول ) 

المجمــــــــوع الكمــــــــي 
 مجموع المربعات "المستيمكين"

 متوســــــــــــــــــــــــــــط
 المربعات

درجــــات 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 7 2609.530 18266.712 بين المجموعات
56.647 0.01  

 152 46.066 7002.067 داخل المجموعات دال
   159  25268.779 المجموع

( و ػػػػػع قيمػػػػػة دالػػػػػة 56.647( إف قيمػػػػػة ش ؼ( كانػػػػػت ش 33يتضػػػػػ  مػػػػػف جػػػػػدوؿ ش           
(  مما يدؿ عمع وجػود رػروؽ بػيف التصػميمات المن ػذة ورقػا آلرال 0.01إحصا يا عند مستوى ش

لممقارنات المتعددة والجػدوؿ التػالي  LSDالمستنمكات  ولمعررة اتجاا الد لة تـ تطبيؽ اختبار 
 يوض  ذلؾ:

 لممقارنات المتعددة LSD ( اختبار34جدول )

ـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــوع الكم المجم
 "المستيمكين"

 "1التصميم "
 120.416م = 

 "4التصميم "
 105.015م = 

 "7التصميم "
 97.515م = 

 "12التصميم "
 99.303م = 

    - "1"التصميم 
   - **15.401 "4"التصميم 
  - **7.500 **22.901 "7"التصميم 
 - 1.788 **5.711 **21.112 "12"التصميم 
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 ( يوضم متوسط درجات التصميمات المنفذة وفقا آلراء المستيمكات 14شكل ) 

 
 ( يتضم أن : 14( والشكل )  34من الجدول ) 

  رنجػد أف 0.01وجود رروؽ دالة إحصا يا بيف التصميمات المن ذة عند مستوي د لة  -1
  ثػػـ أ4أكػػاف أرضػػؿ التصػػميمات ورقػػا آلرال المسػػتنمكات  يميػػع التصػػميـ  أ1أالتصػػميـ 
 .      أ7أ  وأخيرا التصميـ أ12أالتصميـ 

 أ.12والتصميـ أ أ7بينما   توجد رروؽ بيف التصميـ أ -2
تدرجــع الباحثــة حصــول التصــميمات المنفــذة الخاصــة بالبحــث الحــالي عمــى نســ  قبــول      

التصميمات حمول لممشكالت التي تواجو المستيمك  تقديمتيمكات إلى مرتفعة وفقًا آلراء المس
في عمميتي إرتـداء وخمـع المالبـس  ومسـاعدتو عمـى أداء التمـارين العالجيـة بصـورة آمنـو  

ندماجـو مـع  متصميم المنفذل فضاًل عن مساىمة الشكل الجمالي في زيادة ثقة الفرد بنفسو وا 
(  ودراسة )إسالم 2020اآلخرين في المجتمع  وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )كرامة ثابت  

 وبذلك يتم الت كد من تحقق الفرض الثامن. (2021جمعة  

 تعميق عام عمى نتائج البحث:

 لقد أظيرت نتائج البحث الحالي ما يمي:

حة الخاصة ب  ة ذوي اللمؿ النص ي الس مي أإناثأ قد حصمت عمع أف التصميمات المقتر  -1
نسػػب قبػػوؿ مرت عػػة ورقػػًا آلرال السػػادة المتخصصػػيف رػػي مجػػاؿ المالبػػس والنسػػيج  ويرجػػع ذلػػؾ 
إلع تحقيقنا لعناصر وأسس التصميـ  الجانب الجمالي  الجانػب اإلبتكػاري  الجانػب الػوظي ي  

0

50

100

150

 "12"التصميم  "7"التصميم  "4"التصميم  "1"التصميم 

120.416 
105.015 

97.515 99.303 

 "المستهلكات"المجموع الكلي 
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أ  ثػـ التصػميـ رقػـ 6أ  يميػع التصػميـ رقػـ أ1تصػميـ رقػـ أوقد جال ترتيبنـ عمع النحو التػالي ال
 أ.5أ  وأخيرًا التصميـ رقـ أ3أ  ثـ التصميـ رقـ أ4أ  ثـ التصميـ رقـ أ2أ

أف التصػػميمات المقترحػػػة الخاصػػػة ب  ػػػة ذوي اللػػػمؿ النصػػػ ي الطػػػولي أإنػػػاثأ قػػػد حصػػػمت  -2
المالبػس والنسػػيج  ويرجػػع عمػع نسػػب قبػوؿ مرت عػػة ورقػًا آلرال السػػادة المتخصصػػيف رػي مجػػاؿ 

ذلػػػؾ إلػػػع تحقيقنػػػا لعناصػػػر وأسػػػس التصػػػميـ  الجانػػػب الجمػػػالي  الجانػػػب اإلبتكػػػاري  الجانػػػب 
  8أ  يميع كاًل مف التصػميـ رقػـ أ7الوظي ي  وقد جال ترتيبنـ عمع النحو التالي التصميـ رقـ أ

 أ.10أ  وأخيرًا التصميـ رقـ أ9أ  ثـ التصميـ رقـ أ11أ ثـ التصميـ رقـ أ12

أف التصػػػػميمات المقترحػػػػػة الخاصػػػػػة بال تيػػػػػات مػػػػػف ذوي اللػػػػػمؿ النصػػػػػ ي السػػػػػ مي واللػػػػػمؿ  -3
النص ي الطولي قد حصمت عمع نسب قبوؿ مرت عػة ورقػًا آلرال المسػتنمكات  وقػد جػال تػرتيبنـ 

أ  ثػػػـ 7  5  1أ  يميػػػع التصػػػميمات رقػػػـ أ12  4عمػػػع النحػػػو التػػػالي كػػػاًل مػػػف التصػػػميـ رقػػػـ أ
أ  وأخيػػػرًا 9أ  ثػػػـ التصػػػميـ رقػػػـ أ10  6  3أ  ثػػػـ التصػػػميمات رقػػػـ أ11  2التصػػػميمات رقػػػـ أ

 أ.8التصميـ رقـ أ

أف التصميمات المن ذة الخاصة بالبحػث الحػالي قػد حصػمت عمػع نسػب قبػوؿ مرت عػة ورقػًا  -4
آلرال السػػػادة المتخصصػػػيف رػػػي مجػػػاؿ المالبػػػس والنسػػػيج  ويرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػع تحقيقنػػػا الجانػػػب 

مػػالي  الجانػػب اإلبتكػػاري  الجانػػب التقنػػي وقػػد جػػال تػػرتيبنـ عمػػع النحػػو الػػوظي ي  الجانػػب الج
 أ.7أ وأخيرًا التصميـ أ12أ  ثـ التصميـ أ1أ  ويميع التصميـ أ4التالي التصميـ أ

أف التصميمات المن ذة الخاصة بالبحػث الحػالي قػد حصػمت عمػع نسػب قبػوؿ مرت عػة ورقػًا  -5
أ  ثػػـ 4أ  ويميػػع التصػػميـ أ1النحػػو التػػالي التصػػميـ أ آلرال المسػػتنمكات  وقػػد جػػال تػػرتيبنـ عمػػع

 أ.7أ وأخيرًا التصميـ أ12التصميـ أ

 توصيات البحث:

توجيػػػع إ تمػػػاـ مصػػػانع إنتػػػاج المالبػػػس الجػػػا زة نحػػػو إنتػػػاج مالبػػػس خاصػػػة ب  ػػػػات ذوي  -1
 اإلحتياجات الخاصة.
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كرة لػبعض الملػكالت التوسع ري إجرال المزيد مف البحاث والدراسات التي تقدـ حموؿ مبت -2
 التي يواجننا الرراد مف ر ة ذوي اإلعاقة الحركية.

اإل تمػػػاـ بتػػػدريس المتطمبػػػات الساسػػػية لمالبػػػس ذوي اإلعاقػػػة الحركيػػػة وكي يػػػة تصػػػميمنا  -3
 وتن يذ ا ري كميات اإلقتصاد المنزلي.

العديد مف اإل تماـ بحنلال مواقع إلكترونية خاصة بمالبس ذوي إلحتياجات الخاصة تورر  -4
التصػػػميمات المختم ػػػة والمتوارقػػػة لمتطمبػػػات كػػػؿ ر ػػػة بحيػػػث يتسػػػنع لكػػػؿ رػػػرد إختيػػػار التصػػػميـ 

 المال ـ لع والحصوؿ عميع بسنولة. 

 :Referencesالمراجع  

 أواًل: المراجع العربية:

دور النلػػػاط الرياضػػػي البػػػدني المكيػػػؼ رػػػي تحقيػػػؽ التوارػػػػؽ أ :(2017لعروسػػػي ش ادريػػػس -1
دراسػة ميدانيػة لنػادي  ػواة البيبػاف لكػرة السػمة عمػع  أ وا جتمػاعي لػدى المعػاقيف حركيػاً الن سي 

ماجسػػػتير  معنػػػد عمػػػـو وتقنيػػػات النلػػػاطات  رسػػػالة  ج بػػػوعريريجالكراسػػػي المتحركػػػة بو يػػػة بػػػر 
 . _ الجزا رالبدنية والرياضية  جامعة محمد بوضياؼ المسيمة

الجماليػػػة ل ػػػف المكرميػػػة رػػػي إثػػػرال مالبػػػس الطالبػػػة (: أالقػػػيـ 2021إسػػػالـ جمعػػػع خمػػػؼ ش -2
 .3  ع11الجامعيةأ  مجمة التصميـ الدولية  مج

التػػػػدريب الرياضػػػػي وأثػػػػرا رػػػػي تحسػػػػيف الت اعػػػػؿ ا جتمػػػػاعي عنػػػػد أ :(2015ش كوكػػػػة اسػػػػيا -3
ة ماجسػػتير  رسػػال  دراسػػة ميدانيػػة لمنػػادي الرياضػػي الحضػػنة لمنػػواة بالمسػػيمة أ المعػػاقيف حركيػػاً 

 ._ الجزا رعمـو وتقنيات النلاطات البدنية والرياضية  جامعة محمد بوضياؼ المسيمةمعند 

(: أرليػػػة رنيػػػة معاصػػػرة لتن يػػػذ العبػػػالة النسػػػا ي 2021النػػػاـ عبػػػد العزيػػػز محمػػػد حسػػػنيف ش -4
 .3  ع11المستوحاة مف الزيال التقميدية السعوديةأ  مجمة التصميـ الدولية  مج

(: أالمعػػاقوف حركيػػًا المستضػػع وف إجتماعيػػًاأ  مجمػػة 2016منتصػػرشأميػػرة محمػػود محمػػود  -5
 .55الخدمة اإلجتماعية  ع
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 المتطمبات تحقؽ باتروف بدوف منزلية مالبس إنتاج(: أ2018أميمة عبد المطيؼ سميماف ش -6
 .52جامعة المنصورة  ع -لممنتجأ  مجمة بحوث التربية النوعية الوظي ية

(: أتصػػػميمات متعػػػددة اإلسػػػتخداـ 2018عػػػال محمػػػد سػػػالماف شإينػػػاس عػػػادؿ ال ػػػواخري   د -7
 .17  ع1(أ مجمة البحوث ري مجا ت التربية النوعية  مج9-6لمالبس ال تيات مفش

 الرياضػػي البػػدني النلػػاط (: أدور2020عايػػدة حمػػودي  نورالػػديف زبلػػي ش جمػػاؿ مقرانػػي  -8
 المػػػربييفأ  المجمػػػة نظػػػر وجنػػػة حركيػػػا مػػػف المعػػػاقيف لػػػدى الدارعيػػػة سػػػمات تنميػػػة رػػػي المكيػػػؼ
 .4  ع3والدراسات  مج لألبحاث الجزا رية

(: أالنلاط الحركي المكيؼ وعالقتع بالمف الن سي 2016حسيف بقاضي  حبيب بومديف ش -9
ماجسػػػتير  معنػػػد التربيػػػة البدنيػػػة والرياضػػػية   رسػػػالة( سػػػنةأ  25-18لممعػػػاؽ حركيػػػا مػػػا بػػػيف ش

 ._ الجزا رست انـجامعة عبد الحميد بف باديس ػػػ م

 عقػػدة مػػف التقميػػؿ رػػي المكيػػؼ الرياضػػي البػػدني النلػػاط دور (: أ2016حسػػيف خلػػاب ش -10
 عمػػػع السػػػمة لكػػػرة نػػػور ل ريػػػؽ ميدانيػػػة حركيػػػاأ  دراسػػػة الرياضػػػي المعػػػاؽ لػػػدى بػػػالنقص اللػػػعور
والرياضية   البدنية النلاطات وتقنيات ماجستير  معند عموـ رسالةالمسيمة   المتحركة الكراسي
 ._ الجزا ربالمسيمة بوضياؼ محمد جامعة

(: أالتربيػػػػػػة الرياضػػػػػػية والتػػػػػػروي  1998حممػػػػػػع محمػػػػػػد إبػػػػػػرا يـ  ليمػػػػػػع السػػػػػػيد ررحػػػػػػات ش -11
   دار ال كر العربع_ القا رة.1لممعاقيفأ  ط

 التنبيػػػػع باسػػػػتخداـ الوظي يػػػػة التػػػػدريبات أتػػػػأثير:(2016حمػػػػدي محمػػػػد جػػػػودة القميػػػػوبي ش -12
 السػكتة عػف النػاتج النصػ ع اللمؿ مصابي لدى الحسية الميكانيكية المستقبالت لتنمية الحرارى
 .77السفأ  المجمة العممية لمتربية البدنية وعمـو الرياضة  ع لكبار الدما ية

دور النلػػػاط الرياضػػػي المكيػػػؼ رػػػي تنميػػػة أ :(2019شالقػػػادر  عبػػػد   صػػػال  ػػػاني خالػػػد -13
بحػػػث وصػػػ ي أجػػػػري عمػػػع المعػػػاقيف حركيػػػػًا  أ حركيػػػػاً  بعػػػض السػػػمات الن سػػػػية لػػػدى المعػػػاقيف

( سػػنة بمركػػز وادي ار يػػو 35 – 25الممارسػػيف لمنلػػاط الرياضػػي المكيػػؼ وال يػػر الممارسػػيفش 
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ماجستير  معند التربية البدنية والرياضية  جامعة عبد الحميد بف باديس  رسالة  بو ية  يميزاف
 ._ الجزا رمست انـ –

(: أا ختػػػزاؿ رػػػي تصػػػميـ لػػػعارات النديػػػة الرياضػػػية العالميػػػة 2022دينػػػا أحمػػػد ن ػػػادي ش -14
 .4  ع12 بتكار تصميمات المالبس الرياضية المطبوعةأ  مجمة التصميـ الدولية  مج

(: أالمعالجػػػػػػات التصػػػػػػميمية لمالبػػػػػػس ا ط ػػػػػػاؿ ذوي 2021رانيػػػػػػا سػػػػػػعد محمػػػػػػد أحمػػػػػػد ش -15
والجماليػػةأ  المجمػػة المصػػرية لشقتصػػاد اضػػطراب رػػرط الحركػػة رػػي ضػػول المتطمبػػات الوظي يػػة 

 .2  ع37المنزلي  مج

لممريضػػػات المقيمػػػات بالمستلػػػ ع بعػػػد  وظي يػػػة مالبػػػس(: أ2022ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ش -16
  8التربيػػػة النوعيػػػة  مػػػججراحػػػة شتوسػػػيع ضػػػيؽ القنػػػاة اللػػػوكية(أ  مجمػػػة البحػػػوث رػػػي مجػػػا ت 

  .41ع
رلػػدي عمػػع عيػػد  عػػال يوسػػؼ عبػػد الػػالا  ايرينػػي اسػػحؽ لػػنودة  مريانػػع إبػػرا يـ ذكػػي  -17

(: أرليػػة تطبيقيػػة  عػػداد بعػػض تقنيػػات مالبػػس الط ػػؿ المعػػاؽ حركيػػاأ  مجمػػة 2021سػػميماف ش
 .3  ع31اإلقتصاد المنزلي جامعة المنورية  مج

(: أمقترحػػات تصػػميمية مػػف الجينػػز 2021محمػػد عمػػع شسػػحر عبػػد المجيػػد عبػػد المجيػػد  -18
 .3  ع11والخيش لم تيات المرا قاتأ  مجمة التصميـ الدولية  مج

(: أالنلػػػطة الرياضػػػية التنارسػػػية ودور ػػػا رػػػي تنميػػػة 2019سػػعيد عبػػػد الػػػرلوؼ لػػػوباف ش -19
 المسػمية لكػرة نػور بنػادي ميدانيػة بعض أبعاد المجاؿ اإلجتمػاعي لػدى المعػاقيف حركيػاأ  دراسػة

 البدنيػػػػة النلػػػػاطات وتقنيػػػػات عمػػػػوـ ماجسػػػػتير  معنػػػػد رسػػػػالةالمتحركػػػػة   عمػػػػع لمكراسػػػػي السػػػػمة
 ._ الجزا رالمسيمة_ بوضياؼ محمد جامعة والرياضية 

(: أ تصميـ وتن يذ مالبس جا زة مال مػة وظي يػًا 2012سمر محمود عبد ال نع مقالف ش -20
رسػػالة دكتػػوراا منلػػورا  كميػػة ال نػػوف والتصػػميـ الػػداخمي   وجماليػػًا لػػذوي اإلحتاجػػات الخاصػػة أ

 _السعودية.جامعة أـ القرى
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(: 2009سوسػػف عبػػد المطيػػؼ رزؽ  منػػا محمػػد مالػػؾ  عػػالل أحمػػد عبػػد القػػادر النجػػار ش -21
   عالـ الكتب_ القا رة.1أالحابكات المنزلقة ري صناعة المالبسأ  ط

عمػػع بعػػض  كيػػؼامج النلػػاط البػػدني المأثػػر برنػػ(: أ2021لػػعالؿ إسػػماعيؿ مصػػط ع ش -22
عػػػػف السػػػػكتة تج مكونػػػػات المياقػػػػة البدنيػػػػة ذات الصػػػػمة بالصػػػػحة لمرضػػػػع اللػػػػمؿ النصػػػػ ي النػػػػا

 .1  ع18أ  المجمة العممية لمعمـو والتكنولوجية لألنلطة البدنية والرياضية  مجالدما ية

(: أتصػػميـ مالبػػػس وظي يػػػة تػػػتال ـ مػػػع 2021لػػيمال مصػػػط ع عبػػػد العزيػػػز مصػػػط ع ش -23
احتياجػػػات الط ػػػػاؿ شال تيػػػػات( مسػػػتخدمي ا طػػػػراؼ الصػػػػناعيةأ  المجمػػػة المصػػػػرية لشقتصػػػػاد 

 .1  ع37المنزلي  مج

(: 2021لػػػػػيمال مصػػػػػط ع عبػػػػػد العزيػػػػػز مصػػػػػط ع  إيمػػػػػاف رأرػػػػػت رريػػػػػد أبػػػػػو السػػػػػعود ش -24
س تػػتاللـ مػػع مرضػػع باركنسوفشاللػػمؿ ا رتعالػػي(أ  مجمػػة البحػػوث أتصػػميمات مقترحػػة لمالبػػ

 .33  ع7ري مجا ت التربية النوعية  مج

(: أرليػػة معاصػػرة  سػػتخداـ اللػػواف التقميديػػة لألنسػػجة 2020صػػبرا دعػػيج خمػػؼ ال نػػد ش -25
 الكويتيػػػػة القديمػػػػة وتوظي نػػػػا رػػػػي الزيػػػػال الحديثػػػػةأ  مجمػػػػة ال نػػػػوف والدب وعمػػػػـو اإلنسػػػػانيات

 .53وا جتماع  ع

عبيػر حامػػد عمػػي أحمػػد سػويداف  نلػػوى محمػػد نبيػػؿ السػيد اللػػارعي  إسػػرال عمػػي إبػػرا يـ  -26
(: أتصػػميـ أزيػػال مقتبسػػة مػػف العمػػارة البارامتريػػة لممػػرأة المصػػرية المعاصػػرةأ  2020الدسػػوقي ش

 .20  ع5مجمة العمارة وال نوف والعمـو اإلنسانية  مج

تصػميمات معاصػرة (: أ2021   بػع جمػاؿ عبػد الحمػيـ السػيد شعزة أحمػد محمػد عبػد اس -27
( تصم  لم تاة الجامعية مستمنمة مػف دا ػرة البػراج السػماوية شزوديػاؾ (Jumpsuitلمجمبسوت 

 .1  ع37المجمة المصرية لشقتصاد المنزلي  مج (أ دندرة

الن سػػية لػػدى  دور النلػػاط البػػدني المكيػػؼ رػػي تنميػػة المنػػاراتأ :(2019بػػوحزاـ ش زالػػي  -28
  دراسػػة ميدانيػػة رػػي نػػادي نػػور لكػػرة السػػمة لمكراسػػي المتحركػػة بو يػػة مسػػمية أ المعػػاقيف حركيػػا
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ماجسػػتير  معنػػد عمػػـو وتقنيػػات النلػػاطات البدنيػػة والرياضػػية  جامعػػة محمػػد بوضػػياؼ  رسػػالة
 ._ الجزا ر_المسمية

 مػػف الررػػع رػػي المكيػػؼ الرياضػػي البػػدني النلػػاط (: أدور2020رػػلاد أسػػماعيؿ لػػاللي ش -29
 ل ريقػػي ميدانيػة المتحركػةأ  دراسػة الكراسػي السػمة عمػع  عبػي كػرة لػدى التنارسػي السػموؾ سػمة

 البدنيػػػػػة النلػػػػػاطات وتقنيػػػػػات عمػػػػػوـ ماجسػػػػػتير  معنػػػػػد رسػػػػػالةبوسػػػػػعادة   وأمػػػػػاؿ نػػػػػور المسػػػػػيمة
 ._ الجزا رالمسيمة_ بوضياؼ محمد جامعة والرياضية 

 ا نجػاز لػػدى بدارعيػة وعالقتػع المكيػؼ الرياضػي البػدني (: أالنلػاط2014ريػـر الطيػب ش -30
 .89-78  6المعاقيف حركياأ  مجمة المحترؼ  ع

(: أجماليات اإليقاع رػي ال ػف ال رعػوني وا سػت ادة منػع 2020كرامة ثابت حسف الليخ ش -31
  .57جامعة المنصورة  ع -ري تصميـ أزيال لممرا قيفأ  مجمة بحوث التربية النوعية

دار صػػػػ ال لمنلػػػػر   1(: أاإلعاقػػػػات الحسػػػػية الحركيػػػػةأ  ط1999عبيػػػػد ش ماجػػػػدة السػػػػيد -32
 والتوزيع _ عماف.

والتوزيػع   دار صػ ال لمنلػر 1(: أذوي التحديات الحركيػةأ  ط2012ػػ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -33
 _ عماف.

بي ة تعمـ إلكترونية قا مػة عمػع (: 2019ش ت احة موسع عبد الحميد  محمد يوسؼ احمد -34
نتػػػاج الباترونػػػات  نمطػػػيف لمػػػتعمـ المقمػػػوب شأقػػػراف/ تقميػػػدي( وأثر ػػػا رػػػي تنميػػػة منػػػارات تصػػػميـ واء

لتربيػة دراسػات   مجمة تكنولوجيػا ابالكمبيوتر والتقبؿ التكنولوجي لدى طالبات ا قتصاد المنزلي
   الجزل الثانع.يناير 1 ع4مج   الجمعية العربية لتكنولوجيات التربية -وبحوث

(: أاإلعاقػػة الجسػػمية شالم نػػـو والنػػواع وبػػرامج الرعايػػة(أ  2005مػػدحت أبػػو النصػػر ش - 35
   مجموعة النيؿ العربية لمنلر والتوزيع.1ط
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 تصػػميمات ابتكػػار(: أ2022شأحمػػد  محمػػد سػػعد ال ػػا ز  رنيػػا صػػال  عمػػي ملػػاعؿ -36
النجديػةأ  مجمػة  الزخرريػة الوحػدات مػف مسػتمنمة ثالثػي البعػاد بأسػموب مطرزة السنرة لمالبس

 .41  ع8البحوث ري مجا ت التربية النوعية  مج
منػػػا موسػػػػع  الػػػب  نجػػػػدة إبػػػرا يـ ماضػػػػع  لػػػػيمال محمػػػد عطيػػػػة  حنػػػاف إبػػػػرا يـ عمػػػػع  -37
 المعػػػػاقيف الط ػػػػاؿ البنػػػػيف إحتياجػػػػات مػػػػع تػػػػتاللـ وظي يػػػػة مالبػػػػس وتن يػػػػذ (: أتصػػػػميـ2018ش

 .17  ع1مج النوعية  التربية مجا ت ري البحوث مجمة حركيًاأ 
  عػػػالـ 1ط  (: أالمالبػػػس والصػػػحة رػػػي القػػػرف الحػػػادى والعلػػػريفأ2011منػػػاؿ البكػػػري ش -38

  القا رة. -الكتب

أالسػػس ال نيػػة لتصػػميـ بعػػض (: 2022منػػع حمػػدى ال رمػػاوى  إينػػاس  رػػع اللػػريعاف ش -39
المالبػػػس المنزليػػػة لممػػػرأة المسػػػنة تمبػػػي إحتياجاتنػػػا ومتطمباتنػػػا الوظي يػػػةأ  مجمػػػة البحػػػوث رػػػي 

 .39  ع8مجا ت التربية النوعية  مج

 إلثػرال جماليػة رليػة (: أ2015منع عزت حامد عبد العزيز  أماني لعباف عمع محمد ش -40
 -الالسػػػيعأ  مجمػػػة بحػػػوث التربيػػػة النوعيػػػة رػػػف مػػػف مسػػػتوحاة زخرريػػػة بأبميكػػػات النسػػػال مالبػػػس

 .38جامعة المنصورة  ع

السػػيد  محمػػد نانسػػي محمػػد سػػامي طػػاووس  سيسػػيؿ عزيػػز إسػػكندر  إيمػػاف جمػػاؿ  ػػزي  -41
الحركيػػةأ  مجمػػة كميػػة  اإلعاقػػة ذات المػػرأة لمال مػػة لممػػرأة التقميديػػة (: أالمالبػػس2014حسػػف. ش
 15التربية  ع

  مكتبػػػػة 1(: أرياضػػػػات ذوي ا حتياجػػػػات الخاصػػػػةأ  ط2012نػػػػايؼ م ضػػػػي الجبػػػػور ش -42
   المجتمع العربي لمنلر والتوزيع_ عماف.

نجػػالل محمػػد عبػػد الخػػالؽ طعيمػػة  ريػػروز ابػػو ال تػػوح الجمػػؿ  سػػنا عػػادؿ عػػوض الميػػاح  -43
لممعػاقيف  (: أتحسيف الخواص الوظي يػة لألقملػة ثالثيػة البعػاد رػي المالبػس الرياضػية2021ش

 .28  ع6حركياأ  مجمة العمارة وال نوف والعمـو ا نسانية  مج
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أتصػػػميمات مقترحػػػة لمالبػػػس الط ػػػاؿ ذوى  :(2010ننػػػع عبػػػد الحمػػػيـ عبػػػد اس  ػػػالؿ ش -44
ماجسػتير  يػػر منلػػورة  كميػػة رسػػالة ا حتياجػات الخاصػػة لممسػػا مة رػػع التكيػؼ مػػع اإلعاقػػةأ  

 _ مصر.ةاإلقتصاد المنزلي  جامعة المنوري

(: 2022 بػػة عاصػػـ الدسػػوقي  اينػػاب راضػػؿ أبػػو موسػػع  دعػػال جػػالؿ حامػػد عطػػااس ش -45
أتصػػػػميـ مالبػػػػس الط ػػػػاؿ الت اعميػػػػة كوسػػػػيط تعميمػػػػي بحسػػػػتخداـ اللػػػػرا   اإللكترونيػػػػةأ  مجمػػػػة 

 .3  ع12التصميـ الدولية  مج

 سػنرة مالبػس لتصػميـ السػموكينج رػف مػف ا سػتمناـ(: أ2021 بع محمد محمد حمادا ش -46
 .1  ع37أ  المجمة المصرية لشقتصاد المنزلي  مجالمانيكاف عمع نسا ية

 إثػػرال رػػي منػػع وا سػػت ادة المسػػند خػػط جماليػػات (: أ2020 مػػت محمػػد ريػػومي محمػػد ش -47
 .57جامعة المنصورة  ع -المرأةأ  مجمة بحوث التربية النوعية مالبس

التصػػميـ وأثر ػػا عمػػع أزيػػال ال تػػاةأ  المجمػػة (: أعناصػػر 2016 نػػد محمػػد عمػػر أربعػػيف ش -48
 .10  ع3العربية لمعموـ اإلجتماعية  مج

(: أتصػػميـ حجػػاب شعبػػالة( تناسػػب المػػرأة ذات ا عاقػػة الحركيػػة 2022ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ش -49
 .1ع  12ري الطراؼ الس ميةأ  مجمة التصميـ الدولية  مج

(: أابتكار تصػاميـ مػف خػالؿ دمػج الزيػال التقميديػة 2018 ي ال إبرا يـ حبيب الليبي ش -50
 .31النندية والزيال الصينيةأ  مجمة ال نوف والدب وعمـو اإلنسانيات وا جتماع  ع

و ل عمػػػػػع ديػػػػػاب  سػػػػػوزاف السػػػػػيد حجػػػػػازي  منػػػػػع الػػػػػدمننوري  لػػػػػيمال عػػػػػامر ناصػػػػػؼ  -51
 رػػػػػػف مػػػػػػف مسػػػػػػتوحاا المانيكػػػػػػاف عمػػػػػػي التلػػػػػػكيؿ رػػػػػػي مسػػػػػػتحدثة تقنيػػػػػػات إسػػػػػػتخداـ(: أ2016ش

 .32المجمة المصرية لشقتصاد المنزلي  عالوريجاميأ  

 الصػور مسػتمنمة مػف لم تيػات مبتكػرة مالبػس (: أتصميـ2017و اـ محمد محمد حمزة ش -52
 .2  ع7الدولية  مج التصميـ مجمة ا نسافأ  لجسـ الميكروسكوبية
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