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Abstract   Keywords 

یتناول البحث دراسة االعتبارات األرجنومیة لحقیبة الید الخاصة بالمرأة العاملة وأثرھا على األداء  
الوظیفي لتحدید المتطلبات والشروط الواجب توافرھا في تصمیم حقائب الید ومالئمتھا وظیفیًا فى ظل 

لعاملة واألنشطة التى تقوم بھا أثناء العمل أو الذھاب والعودة من العمل، والتوصل احتیاجات المرأة ا
إلى قواعد وأسس علمیة صحیحة لالعتبارات األرجنومیة لحقیبة الید تقوم علیھا تلك الصناعة للوصول 

التطبیقیة تبع البحث المنھج الوصفى التحلیلى مع الدراسة وعلى المنافسة.  اإلى منتج عالي الجودة قادرً 
الواجب توافرھا االعتبارات األرجنومیة أھم توصلت الدراسة إلى  وذلك لمالئمتھ لتحقیق أھداف البحث.

) مقترحات تصمیمیة مبتكرة من قبل 8وتم وضع (  فى تصمیم حقیبة الید الخاصة بالمرأة العاملة،
صمیمھا البنائى الخارجى والداخلى الباحثة لمنتج حقیبة الید النسائیة تناسب المرأة العاملة اعتمدت فى ت
حصل التصمیم (الخامس) و. الید لحقیبة الید على االعتبارات األرجنومیة والمالئمة الوظیفیة لحقیبة

  المتخصصین والمنتجین والمستھلكات (المرأة العاملة).كل من ل على أعلى درجة تقبل
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Introduction  
بدأت مصر مع أوائل القرن الحادي والعشرین مرحلة من مراحل 

التنافسیة للمنتجات المصریة  ةالنّھضة الصناعیة، ورفعت القدر
وتطویرھا في إطار برنامج متكامل یساعد في رفع صادرات 

ولة لالنضمام بشكل فعّال في االقتصاد العالمي، ویضاف إلى الد
ذلك توفیر بیئة مناسبة للنشاط التجاري والصناعي من أجل تشجیع 

  القطاعات الخاصة للمساھمة في تحقیق التنمیة االقتصادیة للدولة.
 )https://www.alkawthartv.com/news/135847( 

تنوعا،  كثراعات األیمثل قطاع صناعة الجلود في مصر أحد القط
لحجم فھى تشمل لشكل واتنوع المنتجات الجلدیة من حیث احیث ت

المصنوعات الجلدیة الكبیرة والمتوسطة والصغیرة وتعد حقیبة الید 
نواع المصنوعات الجلدیة المتوسطة التى تستخدم فى حفظ  ھم أمن أ

الشخصیة المختلفة عند التنقل خارج  األغراضأو المستلزمات 
    ل.المنز

لما تحققھ من ناحیة المرأة ھتمام اا من ا كبیرً تنال حقیبة الید قدرً  
وتعتبر ، وظیفیة وجمالیة وتجانس إیقاعى مع باقى القطع الملبسیة

خاصة عند الخروج من المنزل، وقد ھا حقیبة الید من أھم مقتنیات
. إذ المرأةیعتبرھا البعض مقیاس للمستوى المادى والجمالى لزى 

ً بستكرفع قیمتھا وتمال والحیویة للقطع الملبسیة وتضفي الج ا ھا ذوق
رات اكسسوالختیار تصمیماتھا وخامتھا وااإذا أحسن  وجماًال 

  الموجودة بھا.
ختالف تصمیم اشكال مختلفة، وبالرغم من أوتوجد حقائب الید فى 

حتوائھا على االحقائب تتفق فى  هالحقیبة ونوعھا إال أن معظم ھذ
لكل من التصمیم الخارجى من المفردات الثابتة نوعیات مختلفة 

یختلف عدد األجزاء المكونة للحقیبة ذ إ للحقیبة والتصمیم الداخلى،
تبعا للتفاصیل التصمیمیة لكل منتج فھناك مودیالت بسیطة یكون 

أجزاء، وھناك مودیالت معقدة  4:  3عدد األجزاء المكونة لھا من 
ویؤثر شكل  جزًءا. 20لي قد یصل عدد األجزاء المكونة لھا إ

وحجم الحقیبة على طریقة توزیع التفاصیل الداخلیة ویمكن تقسیمھا 
العاملة المرأة من الداخل حسب المقتنیات واألنشطة التى تقوم بھا 

مثل حمل المستندات واألجھزة المحمولة كاآلیباد والھاتف المحمول 
  ..... وغیرھا.مفاتیح والعملة المعدنیةوال
بقیاس جسم واسات الحقیبة وتصمیمھا بطبیعة استخدامھا رتبط قیتو

المصریة المرأة اختالف مقاییس جسم نجد أن ، واوعمرھالمرأة 
المرأة استخدام عن المقاییس العالمیة أدى إلى مشاكل عدیدة فى 

أن أغلب المنتجة فى مصر وخاصة أو الید المستوردة لحقیبة 
ماركات العالمیة بمقاساتھا ھا على تقلید الإنتاجالمصانع تعتمد فى 

حقائب ال تتناسب مع مقاییس جسم  إنتاج مما ترتب علیھ بالضبط
لى إلتنقل بسھولة وقد تؤدى تعوقھا عن الحركة واالمصریة والمرأة 

  الشعور بآالم العمود الفقري والرقبة والظھر.
   (الدراسة االستطالعیة للباحثة)

ثر حمل الحقیبة على جسم أكد العدید من الدراسات العلمیة على ؤتو
 Josette Bettany- Saltikov  . J(مثل دراسة المرأة 

Warren . M Stamp - 2008(  ،) دراسةClare 
Haselgrove - 2008( ن آثار حمل حقیبة الظھر على الكتفین أ

یسبب تغیرات كبیرة في  )األیسرأو األیمن (وعلى كتف واحد 
انتشار آالم مع عمود الفقري البآالم محاذاة العمود الفقري وحدوث 

 .الرقبة والظھر
 Sungmin Son, Hyolyun - 2013دراسة  ( ایضً أكدت أو

Noh بسبب عادات وطرق حمل  السیر"تغییرات في ) بعنوان
 Gait changes caused by the habits and"ید" الحقیبة 

methods of carrying a handbag " تحدید التغیرات في على
بأربع طرق  ة عن عادات وأسالیب حمل الحقائبالناتج السیر

حملھا  - على الكتف األیسر حملھا   -الید الیسرى (حملھا بمختلفة 
وزن أن ت النتائج أظھرو) على الكتف األیمنحملھا  - الید الیمنى ب

 تجنبلذلك یجب  السیر تغییراتتأثیرات كبیرة على  لھالحقیبة 
ھا كل فترة لراحة الجسم وتبدیل على جانب واحد فقط الحقیبة حمل
  .السیر أثناء
 ةبعنوان "مقارن) Duk‐Hyun An -2010توصلت دراسة ( كما 

واحدة"  بیدالكوریات اللواتي یحملن حقیبة  نساءلل السیر لمقیاس
"Comparisons of the gait parameters of young 

Korean women carrying a single‐strap bag" ن إ
 ةمعرضالمشى  أثناءكبیرة  قائب ذات أوزانح حملت تىالالمرأة 

المبیعات)  اتموظف(لخطر إصابة الجھاز العضلي الھیكلي مثل 
للعامالت الالتي یتعین علیھن حمل حقائب ثقیلة وصت الدراسة أو

حمل مناسبة من أجل منع اإلصابات العضلیة  طریقةأن یخترن 
  .السیر أثناء الھیكلیة

 C Phonpichit, W Chansirinukor, C(ما دراسة أ
Akamanon - 2016( " استجابة الجسم عند حمل حقیبة بعنوان

 The response of the body when carrying a" یدال
handbag "أربعة بفحص الوزن األمثل لحمل حقیبة ید  لىإ تھدف

٪ ، 7٪ ، 5أنماط وزن (حمل حقیبة بدون حمولة ، وزن حقیبة 
لى حمل حقیبة ید إالبحث  ٪ من وزن الجسم) وتوصلت نتائج10

٪ من وزن الجسم یمكن أن یسبب 10أكبر من بوزن باستمرار 
  مشاكل في الجھاز العضلي الھیكلي.

https://www.alkawthartv.com/news/135847(
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ثر أ وجود ن الدراسات السابقة قد اتفقت جمیعھا علىأمما سبق نجد 
ویمكن أن  السیرو ءرتدااال أثناءالمرأة حقیبة الید على جسم حمل ل

الموقف في مصر فما ویختلف  .أةالمرجسم لصحیة یسبب مشاكل 
ثر حمل أزالت ھناك ندرة للدراسات العلمیة التى تناولت دراسة 

مما جعل مصممى حقائب الید  حقیبة الید بالنسبة للمرأة المصریة،
ذلك  نتج عنوفى تصمیم حقائب الید یعتمدوا على المعاییر األجنبیة 

عین االعتبار بخذ األحقائب الید فعلى مصمم  ،العدید من المشاكل
االعتبارات ھمھا أالعوامل المؤثرة على تصمیم حقیبة الید ومن 

مان وسھولة بما یحقق الراحة واأل  Ergonomics رجنومیةاأل
التي یجب أن تجتمع في  الوظیفى والجمالىاالستخدام واألداء 

المنتج صور التوافق بین  أفضلتصمیم حقیبة الید لتحقیق 
  المستخدم. و

العاملة التي تضع فیھا المرأة ن تلبي احتیاجات أ البد فحقیبة الید
تكون بدیھیة  تكادأوراق العمل في كثیر من األحیان، فالوظیفة 

ألنھا السبب والدافع األصلي لوجود حقیبة الید، وھى المقیاس 
إلي جانب توافقھ مع  للحكم على مدى نجاح التصمیم وتقدیر قیمتھ

نجاحا ھى التي یتوافق فیھا  التصمیمات أكثرالشكل الجمالي، و
الغرض الوظیفي مع الشكل الجمالى، وعلي الجانب اآلخر إذا 
كانت الحقیبة ال تشبع االحتیاجات الجمالیة للنساء الالتي ترتدینھا 
فلن یستخدمنھا، فالحقائب بأنواعھا المختلفة إذا لم تكن ذات تصمیم 

  ھا.استخدامأو لن تقبل علي شرائھا المرأة جذاب وأنیق ف
لذا فمھمة المصمم أن یقوم بدراسة دقیقة للغرض الوظیفي 

الحقیبة وبعد إتمام الدراسة واستنتاج المتطلبات  نتاجالمطلوب إل
والشروط الواجب توافرھا في الحقیبة ترتب وفقا لألھمیة ثم یقوم 
بعمل تخطیط أولي لبعض األفكار التي تتناسب مع الغرض 

ذه، ولتكون حقیبة الید الخاصة الوظیفي، ثم یختار أفضلھا وینف
الذوق السلیم والبساطة والرقة  فیھامناسبة یجب أن یتوفر المرأة ب

فیھ وكذلك المھنة   المستخدمةوتتناسب مع الوقت والمكان والعصر 
 - (سحر حربى محمد باإلضافة إلى مناسبة سعرھا لمستوي الدخل.

2009(  
الباحثة وجدت ومن خالل الدراسة االستطالعیة التي قامت بھا 

بما یحقق المرأة توافر حقیبة ید تتناسب مع قیاسات أجسام  ندرة
العاملة المرأة شعور لى إضافة باإل ءرتدااال أثناءعنصر الراحة 

ا ونظرً  ،استخدامھا أثناءوحمل الحقیبة  أثناءبالتعب وعدم الراحة 
ینل االھتمام العاملة لم المرأة حقیبة الید الخاصة بن تصمیم أل
ظھرت الحاجة الماسة إلي إجراء كافي بالدراسة األكادیمیة، ال

المرأة لحقیبة الید الخاصة ب رجنومیةاالعتبارات األدراسة حول 
المتطلبات والشروط لتحدید العاملة وأثرھا على األداء الوظیفي 

ظل ا فى وظیفیً  ومالئمتھاالواجب توافرھا في تصمیم حقائب الید 
أو العمل  أثناءواألنشطة التى تقوم بھا العاملة المرأة احتیاجات 

توصل إلى قواعد وأسس علمیة وال ،الذھاب والعودة من العمل
لحقیبة الید تقوم علیھا تلك  رجنومیةاأل لالعتباراتصحیحة 

  . قادر على المنافسةالصناعة للوصول إلى منتج عالي الجودة 
Statement of the problem 

 یمكن صیاغة مشكلة البحث فى التساؤالت اآلتیة:
 ؟لحقائب الید العاملةالمرأة مل التي تؤثر على اختیار ما العوا -1
استخدام حقیبة  أثناءالعاملة المرأة ما المشكالت التى تواجھ  -2

 الید؟
تصمیم  الواجب مراعاتھا عند رجنومیةاالعتبارات األما  -3

 العاملة؟المرأة حقیبة الید الخاصة ب
ملة العاالمرأة ما المقترحات التصمیمیة لحقیبة الید الخاصة ب -4

 ً  ؟رجنومیةاأل لالعتباراتا وفق
) فى التصامیم المنتجیین من (المتخصصین ،  ما آراء كًال  -5

 المقترحة؟
للتصامیم المستھلكات (المرأة العاملة) ما درجة تقبل  -6

 المقترحة؟
Significance 

  تتمثل أھمیة البحث فیما یلي  :
فى توجیھ طاقات  یلبى البحث اتجاه قسم الصناعات الجلدیة -1

المصنوعات الجلدیة ومنھا حقائب  أرجنومیةالباحثین لدراسة 
 الید النسائیة.

العاملة المرأة براز المشكالت الخاصة بحقیبة الید التى تواجھ إ -2
 .تبار من قبل منتجى حقائب الیدعواخذھا بعین اال

سواق ومالئمتھا تطویر مواصفات حقائب الید المتوفرة فى األ -3
 بصورة علمیة سلیمة. العاملةالمرأة واحتیاجات لمتطلبات 

معاییر بتزوید سوق العمل وأصحاب المصانع والورش  -4
من المرأة لحقیبة الید ومدى توافقھا مع مقاییس جسم  أرجنومیة

 خالل دراسات علمیة.
محاولة زیادة القدرة التنافسیة في األسواق العالمیة واألسواق  -5

المرأة احتیاجات تتفق مع  یدالمحلیة عن طریق تقدیم حقائب 
 .العاملة

یعمل البحث علي الربط بین الكلیات المتخصصة وسوق العمل  -6
 الفنیین والمتخصصین في ھذا المجال. ھلتوفیر ما یحتاج

Objective   
  یھدف البحث إلي  :

لحقائب  العاملةالمرأة العوامل التي تؤثر على اختیار تحدید  -1
 .الید

استخدام  أثناءالعاملة المرأة ت التى تواجھ المشكالید تحد -2
 حقیبة الید .

فى تصمیم حقیبة الید  رجنومیةاالعتبارات األالتوصل إلى  -3
 العاملة.المرأة الخاصة ب

المرأة وضع مقترحات تصمیمیة لحقیبة الید الخاصة ب -4
ًا العاملة   .رجنومیةاأل لالعتباراتوفق

) فى  المنتجیینمن (المتخصصین،  آراء كًال  قیاس -5
 .التصامیم المقترحة

للتصامیم المستھلكات (المرأة العاملة) درجة تقبل  قیاس -6
 ة.المقترح

studypilot 
بھدف تحدید مشكلة البحث قامت الباحثة بعمل دراسة استطالعیة 

وفروض البحث وأسلوب جمع البیانات واستطالع رأي 
الصعوبات  أكثرلتعرف علي بھدف االمستھلكات (المرأة العاملة) 

التى تناسب حقیبة الید  استخدامعند  العاملةالمرأة  تواجھھاالتي 
والوقوف ، المرأةوالجمالیة ومناسبتھا لجسم  الوظیفیةالمتطلبات 

العاملة وكذلك مالئمتھا المرأة الید لطبیعة جسم  حقائبعلى مالئمة 
الدراسة  وتكونت عینة ھاومتطلبات ھاا فى ظل احتیاجاتوظیفیً 

 المرأة العاملة)() من مستھلكات حقیبة الید 10االستطالعیة من (
ومن أھم النقاط التى تم التوصل إلیھا من خالل الدراسة 

   االستطالعیة:
ام ندرة  - ات أجس رأة توافر حقیبة ید تتناسب مع قیاس المصریة الم

  . ءرتدااال أثناءبما یحقق عنصر الراحة 
عور  - رأة ش ة بالم ة العامل دم الراح ب وع اءالتع ة  أثن ل الحقیب حم

  وصعوبة فى السیر.
  قلة التفاصیل الداخلیة المكونة لتصمیم حقیبة الید. -
  صعوبة االستخدام . -
  باألسواق.  ةتشابھ التصمیمات الموجود -
  عدم اتباعھا لخطوط الموضة العالمیة. -
التى تضعھا  األغراضحجم حقیبة الید عن حجم  عدم مناسبة -

  العاملة داخل الحقیبة.رأة الم
المتطلبات والشروط ا القیام بدراسة علمیة لتحدید لذا كان لزأمً  

ً فى ظل  توافرھاالواجب  في تصمیم حقائب الید ومالئمتھا وظیفیا
االعتبارات ستنتاج إو ،العاملةالمرأة احتیاجات ومتطلبات 

عا وھذا ما دالعاملة. المرأة لحقائب الید الخاصة ب رجنومیةاأل
  الباحثة للقیام بھذه الدراسة.

Terminology 
  Ergonomics رجنومیةاأل -1

بمعنى القانون و  nomos ةالیونانیباللغة  كلمتینمن ال تتكون -
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ergon  ھو علم العمل.  أرجونومیةبمعنى العمل تشیر إلى أن
ً علمً  رجونومیةاألوھو لفظ یشیر أیضا إلى كون  ا ا ونطاق

المتعلقة بالحیاة االعتبارات ا إلى جمیع تد أخیرً ا اممنظومیً 
  .البشریة

 )1199 –Karwowski, W ( 
اكتشاف وتطبیق المعلومات حول السلوك والمقدرات والحدود  -

والخصائص البشریة األخرى في تصمیم األدوات واآلالت 
 أكثرواألنظمة واألعمال وبیئات العمل من أجل تأمین استخدام 

 ً  یة.ا وراحة وفعالأمان
(Samders, M.S. and McCormik, E.J.– 1993)  

 :)Handbagحقیبة الید ( -2
الورق أو القماش أو الجلد وعاء مصنوع من ) Bagالحقیبة (

یكون مفتوًحا من األعلى، مع مقابض یمكن حمل األشیاء ما وغالبًا 
من خاللھا، تساعد  فى حمل األموال والكتب والسندویشات تستخدم 

 غراض السوبر ماركت.فى التسوق لحمل أ
(oxford wordpower –2006) 
تعرف الباحثة حقیبة الید بأنھا أحد أنواع المصنوعات الجلدیة 

عند التنقل المرأة وھى حافظة لحمل األشیاء والمتعلقات الخاصة ب
خارج المنزل وتتیح لھا وضع كل ما تحتاجھ بداخلھا من محفظة 

، بطاقة االئتمان، رخصة النقود وما بھا من (بطاقات تحدید الھویة
القیادة، األموال)، باإلضافة إلى الھاتف المحمول والمفكرة  

وسلسلة المفاتیح وجراب النظارة الشمسیة  هزجاجة میاأو قالم واأل
وغیرھا التى تختلف حسب المكان والزمان، ویختلف حجمھا 

التى  األغراضختالف أشكال المتعلقات واوتفاصیلھا الداخلیة ب
عند تنقل خارج المنزل، وطبیعة العمل ووسیلة المرأة تحملھا 

، المرأةالتنقل، وفقا ألسس علمیة صحیحة تتوافق مع جسم 
تمسك بالید أو الكتفین أو الكتف على وتختلف طرق حملھا فتوضع 

تحمل بشكل مائل حول الجسم أو حول الوسط أو تعلق بالمعصم أو 
)crossالطبیعیة  ) وتصنع من خامات متعددة مثل الجلود

والصناعیة واألقمشة والبالستك والخوص والقش، وتختلف حقائب 
حقیبة  تسوق،ال شكالھا البنائیة فمنھا حقیبةأو ھاالید فى أنواع

  الكتف، الحقیبة الریاضیة، ..... وغیرھا. 
  :)erformanceP( األداء -3
 )1997 -  تأدیة عمل. (قیس العبیديأو لغة تعني تنفیذ مھمة  -
الكلمة الالتینیة من ) erformanceP(مصطلح  اشتق -

)Perform Are(  الكیفیة التى یبلغ أو التى تعنى إنجاز العمل
 Petitبھا أھدافھ وھو نفس المعنى الذى ذھب إلیھ قاموس 

 Larousse2001 - .(عبد الملیك مزھوده( 
األداء یقترن مصطلحین ھامین ھما الكفاءة والفعالیة.  ممفھو -

  )2009 -  (الشیخ الداوى
 of functional performanceاألداء الوظیفى للحقیبة  -4

bag:  
مالءمة تصمیم الحقیبة للقیام بوظائفھا بكفاءة وسھولة وذلك من 
خالل معرفة خصائص األداء الوظیفي، وأنسب الخامات التي 

-(سحر حربي محمد  تحقق خصائص األداء الوظیفي المطلوبة.
2009(  

اءة والفعالیة لحقیبة الید ویقصد بھا فى ھذا البحث تحقیق الكف
  .أرجنومیة لالعتباراتالعاملة طبقا المرأة الخاصة ب

  الخطوات اإلجرائیة للبحث :
Methodology 

 یةالتطبیقالدراسة مع المنھج الوصفى التحلیلى یتبع ھذا البحث 
  .وذلك لمالئمتھ لتحقیق أھداف البحث

 Delimitations  
  ث الحالي علي :اقتصر البح

 حقیبة الید النسائیة . -1
) عام 45:  25بین ( عمرھا تراوحیالتى  المرأة العاملة -2

  .)48: 42بین ( ات جسمھا وقیاس
العاملة المرأة لحقیبة الید الخاصة بتصامیم  )8(وضع  -3

  .رجنومیةاأل لالعتباراتطبقا 
Hypothesis 

 :تالیةیقوم البحث على الفروض ال
ًا آلراء توجد فروق دالة إحصائیً  -1 ا بین التصمیمات الثمانیة وفق

 ً  .رجنومیةا لمحاور االعتبارات األالمتخصصین تبع
ًا آلراء إحصائیًا توجد فروق دالة  -2 بین التصمیمات الثمانیة وفق

ً المنتجیین   .رجنومیةا لمحاور االعتبارات األتبع
المستھلكات ت متوسطى درجابین إحصائیًا توجد فروق دالة  -3

 المقترحة. بالنسبة للتصمیمات الثمانیة (المرأة العاملة)
التوجد فروق بین تفضیالت المتخصصین والمنتجیین  -4

والمستھلكات (المرأة العاملة) تجاه التصمیمات الثمانیة 
 المقترحة.

Sample 
  اشتملت عینة البحث علي :

) من األساتذة واألساتذة 10ھم (وعدد: المتخصصین  -1
المساعدین والمدرسین أعضاء ھیئة التدریس بكلیة االقتصاد 

المالبس والصناعات الجلدیة  ىالمنزلي جامعة حلوان من قسم
والتعرف على آرائھم تجاه  والنسیج لتحكیم أدوات البحث

 ).1. ملحق (التصامیم المقترحة
حقائب ادة منتجى ) ویقصد بھم الس10: وعددھم ( المنتجیین  -2

  التصامیم المقترحة.  تجاهالنسائیة للتعرف على أرائھم   الید
من الموظفات ) 40وعددھن (: العاملة) المرأة المستھلكات ( -3

بكلیة االقتصاد المنزلى جامعة حلوان، للتعرف على العوامل 
الذھاب  أثناءالتي تؤثر على اختیارھن لحقائب الید الخاصة بھن 

استخدام حقیبة  أثناءن ھید المشكالت التى تواجھتحدإلى العمل و
 التصامیم المقترحة. تجاهوتحدید آرائھن الید 

Research tools 
   .(المرأة العاملة) حقیبة الید موجھ إلي مستھلكات استبیان -
تطالع   - تبیان اس ین وآراء اس ین المتخصص اه  المنتجی تج

 .التصامیم المقترحة
تطالع - تبیان اس ة) آراء   اس رأة العامل تھلكات (الم اه المس تج

  .التصامیم المقترحة
  بناء أدوات البحث

 (النساء العامالت) حقیبة الید موجھ إلي مستھلكات  استبیانأوالً: 
دف و - ف االھ تبیانوص ورین :  س ى مح تبیان عل تمل االس اش

  كاآلتى:
ور األول :  ار المح ى اختی ؤثر عل ي ت ل الت رأة العوام ة الم العامل

   .لحقائب الید
دف  ور األول إیھ ى المح ؤثر عل ي ت ل الت ى العوام رف عل ى التع ل

ن  اءاختیارھن لحقائب الید الخاصة بھ ى العمل أثن ذھاب إل ن ال ، م
حیث اختیار الخامة والشكل البنائي والمواصفات المطلوب توافرھا 

الذھاب إلى العمل. وتضمن ھذا  أثناءفى حقیبة الید المفضلة لدیھن 
  .) عبارة13( المحور

العاملة عند المرأة المشكالت التى تواجھ  المحور الثانى :
  .لى العملإالذھاب  أثناءاستخدام حقیبة الید 

رأة المشكالت التى تواجھ یھدف المحور الثانى إلى تحدید  د الم عن
تخدام د  اس ة الی ة حقیب ة والجمالی ات الوظیفی ب المتطلب ى تناس الت

وف  ،لسوق المحلىفى االمرأة ومناسبتھا لجسم  ة والوق ى مالئم عل
ى العاملة وكذلك مالئمتھا وظیفیًالمرأة حقائب الید لطبیعة جسم  ا ف

والوقوف على المتطلبات  العاملة،المرأة ظل احتیاجات ومتطلبات 
ا  د ومالئمتھ ب الی میم حقائ ي تص ا ف ب توافرھ روط الواج والش

ارات األ ،اوظیفیً تنتاج االعتب ةواس ب ال رجنومی ة لحقائ د الخاص ی
  ) عبارة.21وتضمن ھذا المحور (العاملة. المرأة ب
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كل عبارة مكان یضع فیھ المتخصصین عالمة  أماموقد خصص 
حیث  ،غیر موافق ،موافق إلى حد ماق، موافبین تعبر عن آرائھم 

تقوم كل امرأة باإلجابة على األسئلة من واقع تجربتھا الشخصیة 
  .الذھاب إلى العمل أثناءا حقائب الید الخاصة بھعند استخدام 

تم عرض  ستبیانمن صدق اال للتحقق:  ستبیانصدق اال -
إلبداء  المتخصصینالصورة المبدئیة لھ على مجموعة من األساتذة 

الرأى فى محتواه ومدى توافر (الصیاغة اللغویة الصحیحة، 
وضوح األسئلة، شمول األسئلة لألھداف المراد قیاسھا، تسلسل 

%) 98تفاق بین المحكمین (لة)، وقد جاءت نسبة االوتنظیم  األسئ
وصالحیتھ  ستبیانوھى نسبة مرتفعة مما یدل على صدق اال

وقد أبدى بعض المحكمین مالحظات فیما یخص الصیاغة  ،للتطبیق
وقد أخذت الباحثة  ،ا منھااللغویة لبعض األسئلة وحذف بعضً 

  اھز للتطبیق.فى صورتھ النھائیة ج ستبیانبأرائھم وبذلك أصبح اال
 ً   المنتجیین آراء المتخصصین و استطالع  استبیانا: ثانی

دف اال - تبیانھ دف اال : س تبیانیھ ى آراء  س رف عل ى التع إل
ً تجاه التصامیم المقترحة  المنتجیین المتخصصین و ا لالعتبارات وفق

  .رجنومیةاأل
  :محاور 6على  ستبیاناشتمل اال :وصف االستبیان والتصحیح

ور األول :ا ارات  لمح درج ، األداءاعتب ھ وین ارات4(تحت  ) عب
  ) درجة .12بموجب (

انى: ور الث ارات  المح تخدام اعتب ھولة االس درج س ھوین ) 5( تحت
  ) درجة .15بموجب ( عبارات

ث: ور الثال ارات  المح ة اعتب درج الراح ھ وین ارات6(تحت  ) عب
  ) درجة .18بموجب (

ع:  ور الراب ارات األالمح اناعتب درج  م ھ وین ارات4(تحت  ) عب
  ) درجة .12بموجب (

ھ ویندرج الجمالیة االعتبارات  المحور الخامس: ارات5(تحت  ) عب
  ) درجة .15بموجب (
 ) عبارات5(تحتھ ویندرج یة نتاجاإلاالعتبارات  س:سادالمحور ال
  ) درجة .15بموجب (

) 87) عبارة بموجب (29( ستبیانوبذلك یكون مجموع عبارات اال
ین  أماموقد خصص  ،درجة ھ المتخصص ع فی ان یض كل عبارة مك

ل و.عالمة تعبر عن آرائھم  ق تحوی ن طری تم تصحسح االستبانة ع
ات و ى درج تجابة إل ات االس ك بعالم ات إذل ة درج اء ثالث عط

 موافق.الدرجة واحدة لغیر  ،درجتین لموافق إلى حد ما ،للموافق
ات اال - دق وثب تبیانص دق اال:  س ن ص د م م التأك ن  تبیانست ع

 طریق:
  صدق المحتوى : -1

دف  ستبیانتم عرض اال ین بھ اتذة المحكم ن األس ى مجموعة م عل
م  د ت واه  وق ول محت رأى ح داء ال وى وإب دق المحت ن ص ق م التحق

بح اال ذلك أص ة وب دیالت المطلوب ع التع تبیانإجراء جمی الح   س ص
  للتطبیق.

  الصدق عن طریق اإلتساق الداخلى : -2 
ن دق اال تم التأكد م تبیانص ق اال س ن طری ك ع داخلى وذل اق ال تس

ى ابحساب معامالت  وع الكل رتباط بیرسون بین كل محور والمجم
  للمحاور والجدول التالى یوضح نتائج معامالت االرتباط.

  معامالت االرتباط بین كل محور  ) 1جدول (
  الداللة  معامل اإلرتباط  المحور

  0‚01  0‚804   األداء اعتبارات
  0‚01  0‚836   سھولة االستخدام راتاعتبا

  0‚01  0‚882  الراحةاعتبارات 
  0‚01  0‚806  األماناعتبارات 

  0‚01  0‚834  الجمالیةعتبارات الا
  0‚01  0.876  یة نتاجاإلاالعتبارات 

یبین الجدول السابق أن معامالت االرتباط دالة عند مستوى ( 
ن القتراب ) مما یشیر إلى صدق وتجانس محاور االستبیا 0.01

  قیم معامالت االرتباط من الواحد الصحیح.

ثبات عن  طریق حساب معامل ألفا التم حساب :  ستبیانثبات اال -
اور اال ات مح دى ثب اس م اخ لقی تبیانكرونب الى س دول الت ، والج

  یوضح نتائج معامالت الثبات أللفا كرونباخ. 
مل ألفا بإستخدام معا ستبیانمعامالت ثبات محاور اال ) 2جدول (

  كرونباخ
  معامل ألفا كرونباخ  المحور

  0‚791  اعتبارات األداء 
  0‚868  اعتبارات سھولة االستخدام 

  0‚779  اعتبارات الراحة
  0‚842  اعتبارات األمان

  0‚899  االعتبارات الجمالیة
  0‚868  االعتبارات اإلنتاجیة 

  0,866  االستبیان ككل
ألفا كرونباخ عالیة ومرتفعة  یتبین من الجدول السابق أن معامالت

  .ستبیانوتقترب من الواحد الصحیح مما یدل على ثبات اال
  :  المستھلكات (المرأة العاملة)آراء  استطالع ثالثاً : استبیان

تبیان : - ن اإلس دف م ى آراء  ھ رف عل ى التع تبیان إل دف اإلس یھ
ة)  رأة العامل تھلكات (الم ةالمس امیم المقترح اه التص ً تج ا وفق

  .رجنومیةعتبارات األال
تبیان : - ف اإلس ون  وص تبیان یتك ن اإلس ب 12(م ارة بموج ) عب
ة، 36( ص ) درج د خص اموق ان  أم ارة مك ل عب ھ تك ع فی ض

تھلكات ح المس م تص م .وت ن آرائھ ر ع ة تعب ن یعالم تبانة ع ح االس
ة  اء ثالث ك بإعط طریق تحویل عالمات االستجابة إلى درجات وذل

ر درجات للموافق، درجتین لم دة لغی ا، درجة واح د م ى ح وافق إل
كتب فیھ بیانات ی، كما اشتمل اإلستبیان على مكان مخصص موافق

 المستھلكات.
تبیان:  - ات اإلس دق وثب ن ص تبیان ع دق اإلس ن ص د م م التأك ت

 طریق:
  صدق المحتوى: -1

دف  ین بھ اتذة المحكم ن األس ى مجموعة م تم عرض اإلستبیان عل
د وى وإب دق المحت ن ص ق م م التحق د ت واه  وق ول محت رأى ح اء ال

الح   تبیان ص بح اإلس ذلك أص ة وب دیالت المطلوب ع التع إجراء جمی
  للتطبیق.

  الصدق عن طریق اإلتساق الداخلى: -2 
ق اال ن طری تبیان ع دق اإلس ن ص ك تم التأكد م داخلى وذل اق ال تس

ارة رتباط بیرسون بین كل ابحساب معامالت  ى عب وع الكل والمجم
  ل التالى یوضح نتائج معامالت االرتباط.والجدو عباراتلل

  نتائج معامالت االرتباط ) 3جدول (
معامل   العبارات

  اإلرتباط
معامل   العبارات  الداللة

  اإلرتباط
  الداللة

1  84‚0  01‚0  7  85‚0  01‚0  
2  71‚0  01‚0  8  77‚0  01‚0  
3  83‚0  01‚0  9  72‚0  01‚0  
4  97‚0  01‚0  10  78‚0  01‚0  
5  85‚0  01‚0  11  82‚0  01‚0  
6  79‚0  01‚0  12  83‚0  01‚0  

امالت اال یم مع ابق أن ق د یتضح من الجدول الس ة عن اط مرتفع رتب
 )، مما یدل على صدق اإلستبیان.0‚01مستوى (

ا   ثبات اإلستبیان ل ألف اب معام ق حس ن  طری ات ع : تم حساب ثب
الى  دول الت تبیان، والج اور اإلس ات مح دى ثب اس م اخ لقی كرونب

  مالت الثبات أللفا كرونباخ. یوضح نتائج معا
معامالت ثبات محاور اإلستبیان بإستخدام معامل ألفا  ) 4جدول (

  كرونباخ
  

  اإلستبیان ككــل
  معامل ألفا كرونباخ

83‚0  

) وھى 0‚83یتبین من الجدول السابق أن معامل ألفا كرونباخ بلغ (
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قیمة مرتفعة تقترب من الواحد الصحیح مما یدل على ثبات 
  بیان.اإلست

and DiscussionResults 
ث اإل ن تضمنت نتائج البح ق م ث والتحق اؤالت البح ي تس ة عل جاب

  صحة فروضھ.
  : اإلجابة علي تساؤالت البحث:أوالً 

  التساؤل األول:
العاملة المرأة ما العوامل التي تؤثر على اختیار ینص علي " و

  لحقائب الید؟" 
على  استبیانتطبیق قامت الباحثة بإلجابة علي ھذا التساؤل ل

حساب متوسط النسب المئویة لكل والمستھلكات (المرأة العاملة) 
عوامل األول لالستبیان (مفتوح) محور العبارة من عبارات 

  :العاملة لحقائب الیدالمرأة اختیار 
 ما محتویات حقیبة یدك عند ذھابك للعمل؟ -1

 األغراضلعینة على احتواء الحقیبة على اتفق جمیع أفراد ا
كارنیھات  - (نقود وتشمل ساسیة فقط مثل محفظة األ

كمامة،  -زجاجة كحول -ھاتف محمول -مفاتیح -وبطاقات)
جراب نظارة  -ضاف البعض جراب نظارة النظرأفى حین 

 -منادیل -قالمأ -أجندة -صغیرة هزجاجة میا - طعام -شمس
مستندات بعض ال -یبادآ -شاحن –دوات تجمیل أ - عطر -مرایا

 (متعلقات خاصة). -مصحف -دویةأ -الورقیة
ما األسس التى على أساسھا یتم اختیار حقیبة الید الخاصة  -2

 بك للذھاب للعمل؟
اختیار حقیبة الید الخاصة بھن أفراد العینة على جمیع اتفق 

  :بما یلىن تتصف أللذھاب للعمل 
والبطانة  للخاماتتوافر عامل الجودة الجودة : 

ات كیاحقوة تحمل البما یوفر عنصر المتانة وكسسورات واأل
  .ؤدى الحقیبة الغرض الذى استخدمت من أجلھتعلى أن 

ن أ لحقیبةسس الھامة عند اختیار امن األ : الجمالىشكل ال
  الموضة . اتجاھاتسایر ت

اتفق جمیع أفراد العینة على أن زیادة سعر البیع ینتج  السعر :
، قرار االختیارمما ینعكس علي حقیبة الید تكلفة من زیادة 

ضمان لجمیع الخامات ل یكون فى المقابل جودة عالیةأن  بدوال
  .لعمر االستھالكىا

ى أھل تختلف حقیبة الید الخاصة بك للذھاب للعمل عن  -3
 حقیبة  اخرى؟

ن حقیبة الید الخاصة بالذھاب للعمل أاتفق جمیع  أفراد العینة 
خرى أى حقیبة أوالشكل واأللوان عن حجم ختلف من حیث الت

حقیبة الذھاب الى أو حقیبة السفر أو مثل حقیبة السھرة 
  النادى.

 ما مواصفات حقیبة الید الخاصة بك للذھاب للعمل؟  -4
متوسطة أن تكون الحقیبة % من  أفراد العینة 100 تفقتا

ومقسمة من الداخل جیوب داخلیة ذات الحجم سھلة االستخدام 
باإلضافة إلى  وب تستوعب األغراض الشخصیة،وبھا جی

تحقق عنصر األمان فى االكسسوار وخلوه من أى جزء قد 
شك أوخشونة للحواف تسبب تشابك مع أو یتسبب فى وخز 

المالبس وكذلك ثبات اللون یعد من االعتبارات الھامة عند 
التھاب بتكرار أو اختیار حقیبة الید حتى ال یسبب حساسیة 

كذلك مناسبة حجم الحقیبة مع حجم جسم االستخدام و
المستھلكة، وأضاف بعضھن أن یكون  تصمیم الحقیبة مریح 
وسھل فى االستخدام وسھل العنایة والتنظیف. وأن تكون 

  الحقیبة خفیفة الوزن  حتى ال تكون ثقیلة.
حقیبة الید الخاصة بك للذھاب لما نوع الخامات المفضلة  -5

 للعمل؟
ق  راد الع50اتف ن أف ى% م د الطبیع ى أن الجل ة عل و  ین رھ  أكث

ة  االخامات استخدامً  ة عالی رلما لھ من قیم ل وعم تھالكى طوی ، اس
 كثرعلى أن خامة الجلد الصناعى ھى األ ھن% من50فى حین اتفق 

ل  ااستخدامً  ذھاب للعم د الخاصة بال وعفى حقائب الی ھ   لتن مودیالت
 .سعرهمناسبة و
  خاصة بك للذھاب للعمل؟ما األلوان المفضلة حقیبة الید ال -6

فضل أأفراد العینة علي أن اللون األسود ھو  % من70 أجمع
ألوان حقائب الید المناسبة للذھاب للعمل ثم یلیھ اللون البنى 

ھن % من30فى حین اتفق  والھافان  ثم الكحلى والنبیتى و
تناسب مع لون المالبس ت لوان الفاتحة التىعلى أن األ

لوان بیض والبیج والفوشیا ھى األمثل اللون األ الموضةو
  .المفضلة لدیھن 

 ؟للحقیبة رات المفضلة كوسیلة غلقانوع االكسسوما  -7
فضل أالسوستة % من أفراد العینة علي أن 80 أجمع

سھولة الفتح والغلق  بھ من كسسوار لغلق الحقیبة لما تتمیزإ
اه لفتحھا، فى حین بتعرض للسرقة دون االنتال ممان لعدواأل

فضل لما قفال والكبسون ھى األعلى أن األ منھن% 20اتفق 
اختیار اإلكسسوارات ذات  قیمة للحقیبة  مع تجنب یھ منتعط

وتغیر لونھا  أیعرضھا للصدحیث منخفض الجودة المستوى 
مما یؤدى إلى كسرھا وتلفھا في حین  تكون باقى مكونات 

 الحقیبة بحالة جیدة.
تلبى التى بة الید  حقیلعدد الجیوب والتفاصیل الداخلیة  -8

 حتیاجاتك ؟ا
% من أفراد العینة علي عدم تلبیة الحقیبة المنتشرة 80 أجمع

عند خروجھا للعمل من جیب المرأة حتیاجات السواق فى األ
فضلین حقیبة الید ی حیث جیب للمفاتیح ،جیب للموبایل، للنقود

على أن حقیبة منھن % 20فى حین اتفق ، المقسمة من الداخل
 .نبى احتیاجاتھالید تل

 ؟حجم حقیبة الید متناسب مع حجم أغراضك الشخصیة  -9
تناسب مع ت% من أفراد العینة علي أن حقیبة الید 60أجمع
% 40في حین اتفق ، لى حد ماالشخصیة إ األغراضحجم 
على عدم تناسب حقائب الید المنتشرة فى األسواق مع منھن 

أو د یباالشخصیة حیث الیوجد مكان لوضع اآل األغراض
وراق العمل أالھاتف المحمول ومكان لوضع المستندات و

حمل  مكان مخصص للمفاتیح وفى ھذه الحالة یتمأو الھامة 
  حقیبة اخرى لذلك. 

 ما نوع حقیبة الید الخاصة بك للذھاب للعمل؟ -10
ف كتالحقیبة  استخدام% من أفراد العینة علي 100 أجمع        

یلة) وحقیبة الكتف ذات الطوأو القصیرة الواحدة (ذات الید 
  .زوج من األیدى

 ما حجم حقیبة الید الخاصة بك للذھاب للعمل؟ -11
اقتناء الحقیبة كبیرة الحجم % من أفراد العینة علي 80 أجمع

التى متعلقات الشخصیة الو األغراضلمالئمتھا مع حجم 
% 20اتفق  ، بینماالذھاب للعمل أثناءالعاملة المرأة تحتاجھا 

 ة.صغیرالوالحقیبة  متوسطةالحقیبة لء اعلى اقتنا منھن
  ما طریقة حملك للحقیبة الخاصة بك للذھاب للعمل؟ -12

حمل حقیبة الید عند على  % من أفراد العینة100 أجمع
حیث فسروا بأن ھذه الطریقة  كتف واحدللذھاب للعمل على 

خرى أ ءارتداى طریقة أمن  أكثرتحافظ على أمان الحقیبة 
من  الحقائب . أحجامبھا مع جمیع ضد السرقة وكذلك تناس

خالل العرض السابق یكون قد تم اإلجابة علي التساؤل 
  .ولاأل

  :نىالتساؤل الثا
 أثناءالعاملة المرأة ینص علي "ما المشكالت التى تواجھ و

 استخدام حقیبة الید؟"
اؤل  ذا التس ي ھ ة عل ة بلإلجاب ت الباحث ب قام ط النس اب متوس حس

ن ع ق) المئویة لكل عبارة م تبیان (مغل انى لالس ور الث ارات المح ب
نحو المشكالت التى  والجدول التالي یوضح نتائج آراء المستھلكات

  : استخدام حقیبة الید  أثناءالعاملة المرأة تواجھ 
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  استخدام حقیبة الید أثناءالعاملة المرأة ستھلكات نحو المشكالت التى تواجھ ستطالع رأى المالمئویة إلالنسب  )5جدول (
    مدى التوافق

  العبارات
  
غیر  م

  موافق
إلي حد 

  ما
  موافق

  
 -1  أواجھ صعوبة عند فتح وغلق حقیبة الید.  80%  20%  0%
 -2  حقیبة الید غیر ثابتة على سطح المكتب.  80%  20%  0%
 -3  حملھا على الكتف. أثناءشعر ان ید الحقیبة غیر ثابتة أ  80%  20%  0%
 -4  منة ضد السرقة.وسیلة غلق الحقیبة غیر أ  80%  20%  0%
 -5  أشعر بثقل الحقیبة عند حملھا لفترة طویلة.  100%  0%  0%
 -6  العمل.  أثناءتعیق الحقیبة حركتى   80%  20%  0%
 -7  واجھ صعوبة عند استخراج متعلقاتى الشخصیة من الحقیبة.أ  100%  0%  0%
 -8  جد صعوبة فى العثورعلى متعلقاتى بسبب كبر حجم الحقیبة.أ  100%  0%  0%
تضییع المفاتیح داخل الحقیبة بسبب عدم وجود مكان مخصص   80%  0%  0%

  لھا.
9- 

 -10  تتسبب الحقیبة فى تكسیر متعلقاتى .  80%  20%  0%
تعرض فى بعض األحیان لحدوث خدوش عند استخراج أ  100%  0%  0%

  المتعلقات من الحقیبة.
11- 

من حواف الحقیبة غیر أتعرض فى بعض االحیان لحدوث خدوش   80%  20%  0%
  .ناآلم

12- 

ً أ  100%  0%  0% بسبب عدم  األغراضا لحمل حقیبة أخرى لحمل باقى ضطر أحیان
  اتساع الحقیبة.

13- 

 -14  تتمزق الحقیبة بسھولة بسبب ثقلھا.  100%  0%  0%
 -15  حمل الحقیبة . أثناءتختلف مشیتى بدون حمل الحقیبة عن مشیتى   100%  0%  0%
ن حیث الحجم واألمان جد صعوبة عند اختیار الحقیبة المناسبة مأ  100%  0%  0%

  والتصمیم.
16- 

 -17  یأخذ تنظیم الحقیبة الكثیر من الوقت عند الرجوع الى المنزل.  100%  0%  0%
 -18  العمر االستھالكى للحقیبة قصیر.  100%  0%  0%
 -19  جد صعوبة عند شراء حقیبة ید تلبى أغراضي عند الذھاب للعمل.أ  80%  20%  0%
 -20  مع حجم یدى. رى ان حجم الجیوب ال یتناسبأ  100%  0%  0%
رى ان حجم جیب الھاتف ال یتناسب مع حجم الھاتف المحمول أ  100%  0%  0%

  الخاص بى.
21- 

العدید من یتضح  من الجدول السابق اتفاق المستھلكات على وجود 
ھ ال كالت تواج رأة مش ة الم اءالعامل د أثن ة الی تخدام حقیب ث  اس حی

بة آرائھ ق  نتراوحت نس ین (للمواف ق %) حی100% : 80ب ث اتف
داجمیع افر ة الی ق حقیب تح وغل د ف عوبة عن ود ص ى وج  د العینة عل

اء ا  أثن یة والعثورعلیھ ات الشخص تخراج المتعلق د اس ا وعن حملھ
د السرقة،أفى حین  ،بسبب كبر حجم الحقیبة ة ض وأن  نھا غیر أمن
ة  ر ثابت د غی ة الی اءحقیب ف أثن ى الكت ا عل ة  حملھ ى حال ذلك ف وك

ب طح المكت ى س عھا عل روا أو ،وض ة ن أق ل الحقیب بب ثق الم آیس
ة  ةالرقب رة طویل ا لفت د حملھ ة  ،عن تالف طریق ى اخ ؤدى إل ا ی مم

لحمل حقیبة أخرى لباقى  نغلبھأالعمل ولجوء  أثناءالسیر والحركة 
م  ،لمفاتیحلعدم وجود مكان مخصص ، األغراض ب حج عدم تناس

ا على عدمواتفقوا  األغراضالید و جیب مع حجم ال ت وضع متعلق
ى أن قابلة للكسر داخل الحقیبة اروا إل ة ، كما أش یم الحقیب ذ تنظ یأخ

زل، ى المن وع إل د الرج ت عن ن الوق ت  الكثیر م ا تعرض ب أكم غل
تھلكات ل ة المس واف الحقیب ن ح دوش م دوث خ اح ن داخلھ ، وم

ن  اءلوا ع باب  أوتس ھولةس ة بس زق الحقیب ر  تم ر وقص العم
ى األدرة الحقنواتفقوا على  ،لھااالستھالكى  بة ف ب المناس واق ائ س

ة میم المحلی ان والتص م واألم ث الحج ن حی ذى ی م ى ال ات لب متطلب
م  .عند الذھاب للعملالمرأة  د ت ومن خالل العرض السابق یكون ق

  .نىاإلجابة علي التساؤل الثا
  :لثالثالتساؤل ا

ما االعتبارات األرجنومیة الواجب مراعاتھا عند "ینص علي و
  "لخاصة بالمرأة العاملة؟تصمیم حقیبة الید ا

اؤل  ذا التس ي ھ ع لإلجابة عل ى المراج االطالع عل ة ب ت الباحث قام
ة واأل ة العربی تبیان جنبی ق اس ة) وتطبی رأة العامل تھلكات (الم المس

ول  الباحثةتمكنت  ن الوص ارات األإم ى االعتب ةل ب  رجنومی لحقائ
  الید والتى یمكن توضیحھا فیما یلى:

ع  Ergonomicsعلم اإلرجونومیكس  د م توافق تصمیم حقیبة الی
م  اییس جس رأة مق ائھا الم ائف أعض اءووظ ة  أثن ل الحقیب حم

واالستخدام... ، والتي یجب أن تجتمع في تصمیم حقیبة الید لتحقیق 
المستخدمة. واستخدام أنسب المرأة أفضل صور التوافق بینھا وبین 

ول ف ن ط ل الخامات التي تساعد في تقلیل اإلجھاد الناتج ع رة حم ت
ة  ة الثقافی ع الخلفی ارة م ات المخت ق الخام دى تواف ة، وم الحقیب
ى  ارة عل ات المخت أثیر الخام اة ت ب مراع ذا یتطل تخدم، وھ للمس

س  ذي  –حواس المستھلكة (اللم یكولوجي ال أثیر الس ة)، والت الرؤی
وزن  تضیفھ الخامة إلى خصائص بنائیة التصمیم ( الشعور بخفة ال

  )2009-میم.....) (سحر حربي محمد الشعور بمتانة التص –
تصمیم لتحقیق أفضل توافق ممكن لویھدف المنھج اإلرجونومیكي ل

یط  ي مح ك ف تخدمیھ، وذل ین مس میمھ وب تم تص ذى ی تج  ال بین المن
 ).1والذى یوضحھ الشكل ( ،مھمة العمل التي یجب أن یتم تنفیذھا

) Pheasant, S. and Haslegrave, , CM- 2006(  
   :محاورعمل األرجنومیكس

حقیبة الید  إنتاجمكون أساسي في نظام  رجنومیةاالعتبارات األ
ویقع على عاتق المصمم تصمیم حقیبة ید بمستوى الجودة المطلوبة 

ف متطلباتھا إال أن ھناك متطلبات ورغم اختالف المنتجات واختال
عامة لجودة حقیبة الید یجب على المصمم مراعاتھا وتوفیرھا فى 

   التصمیم.
)، safetyأھم خمسة محاور یعنى بھا االرجونومیكس ھى األمان (

) ease of use)، وسھولة االستخدام (comfortوالراحة (
 )،performance)، واالداء (productivityیة (نتاجواإل
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  )2009-).(أحمد وحید مصطفى aesthetics( والجمالیات
قامت نتائج االستبیان والبحث فى المراجع العلمیة وبالنظر إلى 

توافرھا فى الواجب بالتوصل إلى االعتبارات األرجنومیة الباحثة 
  ومالئمتھا وظیفیًا . حقیبة الید الخاصة بالمرأة العاملة

  
  User centered design المنتج، المستخدم، الوظیفة  )1شكل (

) Pheasant, S. and Haslegrave CM- 2006( 
  : Performanceاعتبارات األداء  -1
الءمة تصمیم حقیبة الید للقیام بوظائفھا بكفاءة وسھولة وذلك من م

خالل معرفة خصائص األداء الوظیفي لھا، وأنسب الخامات التي 
تحقق خصائص األداء المطلوبة بكفاءة طول فترة عمرھا 
االفتراضي في ظروف االستخدام العادیة، وفھم مستخدمات حقیبة 

  )2009 -(سحر حربى محمد الید لوظائفھا ووسیلة العنایة بھا.
 :داء على أربع محاورویقاس األ
 أثناء  ھالفاعلیة والدقة، وھى فاعلیة المنتج ودقة تفاصیل

 االستخدام.
  قوة التحمل، ویتم باختبارات متعددة لقیاس مدى تحمل

 المنتج لظروف االستخدام الصعبة.
 .یمكن االعتماد علیھ، وذلك فى ظروف االستخدام المعتادة 
 دیق للبیئة، ویتم ذلك عن طریق دراسة الخامات آمن وص

 فى المنتج، وكذلك طرق التخلص من المنتج ةالمستخدم
  .بعد تلفھ

  ) 2011 -إبراھیم  أنسي(سحر حربي محمد، وسام 
عرً  ي س ا یعن يأا توفر المتانة یعني زیادة التكلفة مم رً  ،عل ا وكثی ا م

عرً  دفع س تعداد ل ي اس تھلك عل ون المس ر ایك ي نظی تخدام ا أعل س
  الحقیبة لفترة أطول وبحالة جیدة .

ي  ول عل ا للحص ب توافرھ ومن أھم الخصائص والمتطلبات الواج
  المتانة في تصمیم حقیبة الید :

دمات :  -أ ل الص ات و تحم ن دعام نع م ة تص ث أن الحقیب حی
تقویات فالبد من تحدید أماكن اإلجھادات لتدعیمھا في الحقیبة 

 ة العلویة للحقیبة.مثل الید والقاعدة وحول الفتح
ي ال غیر قابلة للخدش -ب د الطبیع : الحقائب المصنوعة من الجل

ب  ھ الحقائ ا تتعرض ل در م نفس ق دش بسرعة ب تتعرض للخ
 المصنوعة من الجلد الصناعي.

یجب أن تكون الحیاكة ثابتة لمواجھة احتماالت ثبات الحیاكة:  -ج
نسیل االحتكاك عند االستخدام , وأن یكون الخیط غیر قابل للت

رزة أو  ة الغ یط ونوعی وع الخ ي  ن ك إل ع ذل ك الغرز ویرج ف
 )2009 -المستخدمة وأسلوب  الحیاكة .(سحر حربى محمد

  )comfortاعتبارات الراحة ( -2
ً أن یكون المنتج مریحً  ا مع القدرات البدنیة للمستخدم وإال ا ومتوافق

 ً اقتھ ستخدام وإال یستلزم منھ ما یزید عن طا لھ عند االیكون مرھق
فى الحركة وبذل القوى، ال یرھق حواسھ ویضغط على أعصابھ 

  ویسبب لھ األرھاق النفسى. 
  )2009-حمد وحید مصطفى 

ب  ذا یج رض ل ث تف ا، بحی ي حملھ ھولة ف ة س ق الحقیب أن تحق
متطلبات استخدامھا أن تكون مناسبة من حیث الحجم، خفة الوزن، 

دى اء باألی ا النس ا تحملھ ا م ون  فحقیبة الید غالب ذلك یفضل أن یك ل
وزنھا خفیف، وقد تختار حقیبة للظھر تمكن من توزیع الوزن على 

ین معً ة  ،االجھت د الحرك ي تقیی ة عل د الثقیل ة الی ل حقیب ث تعم حی
د  تم تحدی ذا ی ة، ل دم الراح عور بع د الش ا یزی ا مم عوبة حملھ وص
میمھا،  ة تص ذ بدای ب من وزن المناس ث ال ن حی الخامات المناسبة م

ا ة واألحج اء خاص ن النس رات م تھوي الكثی زال تس رة ال ت م الكبی
م امالت، رغ ا الصحیة،  الع ى مخاطرھ راء الصحة إل ات خب تنبیھ

اء  ،وما قد تسببھ من آالم للظھر واألكتاف م النس د معظ م تأكی ورغ
ي  ن ف علي أنھا غیر عملیة ألنھا تشجعھن على حمل أغراض ال یك

ة ب حاج ذلك یج ان، ل ب األحی ي أغل ا ف د  إلیھ ة الی ون حقیب أن تك
  ا. مناسبة الحجم وخفیفة الوزن حتى ولو كان حجمھا كبیرً 

أن التطور الجدید في تكنولوجیا الخامات األساسیة وخامات التقویة 
اء  أتي أثن ل ی اج، إال أن الثق د اإلنت ة بع ل الحقیب ى ثق ؤدي إل ال ی

ر اال ا الكبی داخلھا نتیجة لحجمھ ستخدام من كثرة حمل األغراض ب
ام، ال ذا الع تمر لھ ابقة واس ذي سار سائدًا خالل موضة األعوام الس

  .ھو ما یؤدي إلي ثقل وزن الحقیبة وأن اإلكسسوار المعدني وكمیتھ
د  ةوال یعتم میم الحقیب اح تص ا  نج ط، وإنم ة فق كل الحقیب ي ش عل

ع  اة جمی ن مراع د م ذلك فالب م، ول اییس الجس اد ومق بتھا ألبع مناس
  النقاط التالیة :

 ناسبة حجم الحقیبة مع حجم الجسم. م -أ
 موافقة حجم ید الحقیبة مع حجم قبضة الید.  -ب
  طول ید الحقیبة مناسب ألسلوب حملھا. -ج
  تصمیم ید الحقیبة مریح في االستخدام. -د
د -و ى محم تخدام.  (سحر حرب  -عمق الحقیبة مناسب لسھولة االس

2009(  
ً  غالبًا مایكونتحدید أبعاد الحقیبة  ن ا تبع ائدة ولك ا للموضة الس وفق

 كل من:یھا یجب أن تتوفر فلالعتبارات األرجنومیة 
ة  . أ ق  الحقیب الث عم تمرت ث ي اس دة الت ة الجدی ع الموض : م

ر  ة كبی ق الحقیب د أن عم رة نج ب الكبی ي الحقائ نوات وھ س
ذا  ا داخل ھ ي متعلقاتھ ول عل وتجد المرأة صعوبة في الحص

انع  ض المص ر إال أن بع اء الكبی وب الوع ض الجی ز بع تجھ
 الداخلیة للحد من ھذه المشكلة .

ً  اتساع الحقیبة من أعلي : . ب یق دً إال یكون ض مح ا ج ا ال یس ا بم
ا  ب متعلقاتھ دھا لترتی ال ی ریح إلدخ ع الم رأة بالوض أو للم

ن  ة م یق الحقیب ت الموضة ض العثور علیھا بداخلھا وإذا كان
ل شریط  ل م أعلي فالبد من تصمیم بعض البدائل مثل عم ض

 وفتح الحقیبة.
وب . ج اع الجی ي  :اتس ب ف ت الجی ى تثبی ب أن یراع ھ  مك یج أن

ة  الصحیح وذلك تبعا لعدة اعتبارات مثل طول الذراع وطبیع
بً  ة مناس ي الحقیب ھ ف ان تثبیت ون مك ع حركتھ بحیث یك ا لموض

ا  ،الید فیھ بطریقة مریحة ا فتحة كم ا أمعظم الجیوب لھ ن لھ
اس ف اس عمق، ویراعى عند تحدید مق ب مق ق الجی تحة وعم

د ً، الی وب تبع ات الجی ف مقاس وظیفي، وتختل رض ال ا الغ
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 للمساحة التي سینفذ فیھا لوضع الید . 
ب  مناسبة حجم ید الحقیبة مع حجم الحقیبة نفسھا . د : من أغل

عیوب تصمیم الحقیبة ھو عدم مالئمة حجم الید لحجم الحقیبة 
ع فممكن أن تكون أصغر فال تستطیع تحمل ثقل الحق ة فتقط یب

ي أو  ؤدي إل ا ی یكون حجمھا كبیر عن حجم الحقیبة نفسھا مم
الخلف. (سحر أو  مامعدم اتزان الحقیبة  فتقلب الحقیبة إلي األ

   )2009 -حربى محمد
  ) ease of useاعتبارات سھولة االستخدام ( -3

توفیر الحجم واالتساع المناسب وٕاتاحة الفرصة للوصول الكامل 
نمطھ أو خدام مھما كان حجم جسم المستخدم ستوالتعامل واال

قدرتھ الحركیة وھذا یعني مالئمة حجم المنتج والفراغ أو الجسمى 
عملیة االستخدام،  أثناءالمحیط بھ لحركة المستخدم وتحكمھ 

ویتوقف ھذا على القدرة على دعم المنتج بخط رؤیة واضح یشیر 
  للعناصر المھمة ویتوقف ھذا المبدأ على:

یة وصول المستھلك ألي عنصر من المنتج بسھولة إمكان -١
  وراحة في أي وضع یكون علیھ.

  مالئمة المنتج لمقاسات أیادي المستھلكین المختلفة. -٢
وجود أو ستخدام أجھزة مساعدة دعم المنتج بمساحات جیدة ال -٣

  مساعدین بشریین.
وفر مساحة بصریة مناسبة تسمح للمستخدم برؤیة واضحة  -٤

ًا.أو سواء كان جالًسا لھامة للعناصر ا   واقف
أجعل الوصول إلى جمیع مكونات المنتج وعناصره سھًال  -٥

ًا. (احمد وحید مصطفى أو ومریًحا سواء كان جالًسا  -واقف
2009(  

وینطبق ذلك على حقیبة الید للمرأة العاملة باإلضافة إلى طریقة 
خدام االستأو حمل حقیبة الید بما یسمح لھا بحریة حركة الید 

  االمثل لھا.
  حمل الحقیبة:أو  ءارتداطریقة 
على ثمان طرق لحمل حقیبة الید النسائیة التى تختلف المرأة تعتمد 

ًا كما  نوع الحقیبة وحجمھا وطول الید التى تحمل منھا الحقیبةل تبع
  : فى الجدول التالى

  حمل الحقیبةأو  ءارتدافى المرأة طریقة   )6جدول (
  )shoulderكتف (حمل الحقیبة على ال -1

تتناسب ھذه الطریقة مع الحقائب متوسطة الحجم والحقائب الصغیرة ویكون طول ید الحقیبة 
تكون أقل أو بأطوال مختلفة، فقد تكون بید طویلة بحیث تجعل الحقیبة تصل إلى أعلى الركبة 

  فى الطول بحیث تجعلھا تصل إلى الوسط .
  

    
  حمل الحقیبة  على الظھر  -2

تحمل على الكتفین بواسطة حمالتین الید ) التى backpack(ذه الطریقة مع حقیبة تتناسب ھ
على كتف واحد وتتمیز ھذه  )sling bag(ومع الحقیبة التى تحمل بواسطة حمالة واحدة 

الطریقة بأنھا مریحة حیث توزع الحمل في جمیع أنحاء الجسم لتوزیع الضغط على الكتفین 
وتتناسب ھذه الطریقة بشكل عام  ،بطنة وقابلة للتعدیل الطولوتكون أحزمة الكتف عریضة وم

   مع النساء األصغر سنا.

   
  حمل الحقیبة بالید  -3

تحمل ألو التى ال تحتوى على ید لذا تمسك بالید ) clutch(تتناسب مع الحقائب الصغیرة 
  براحة الید . كمع الحقائب التى تحتوى على ید قصیرة تمسأو تحت الذراع، 

  

        
  حمل الحقیبة على الكوع -4

تتناسب ھذه الطریقة مع الحقائب الكبیرة والحقائب متوسطة الحجم ویكون طول ید الحقیبة 
  یدى .قصیرة وذات زوج من األ

  

 
  ): cross bodyالحقیبة حول الجسم ( ءارتدا -5

  لیدین.حریة حركة االمرأة ترتدى الحقائب التى تحتوى على ید طویلة حول الجسم لتسھل على 
  

 
 حمل الحقیبة على الصدر  -6

ظھرت ھذه الموضة في تسعینیّات القرن الماضي، وتتناسب مع الحقائب المصنوعة من 
  الجلود الصناعیة ذات الطابع الریاضي.

  



Sahar Mohamed 401 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 )Waistحمل الحقیبة حول الوسط ( -7
تتناسب مع الحقائب الصغیرة التى تحتوى على حزام یربط حول الوسط وتثبت بھ الحقیبة 

  من النساء الراشدات. أكثروتناسب الفتیات المراھقات 

  
  )agWrist bحمل الحقیبة على المعصم ( -8

لضروریة والھامة فقط مثل ا األغراضتتناسب مع الحقائب الصغیرة التى تحتوى على 
  المحفظة والنقود والھاتف.

  
    
  : Safetyاألمان اعتبارات  -4

ن یحقق األمان وأن یوفر أكل منتج مصمم لبشر ینبغى بال شك 
فعادة یتم  ،وراحتھأنھ  للمستخدم بیئة وظروف عمل ال تنال من أم

فى مراحل العملیة التصمیمیة تجنب ما قد یصیب االنسان مما قد 
  حادث ما.أو یصیبھ بمشكلة أو ھ ئداأیعوق أو یؤثر فیھ 

  )2009-حمد وحید مصطفى أ(
خشونة أو أن تكون الحقیبة آمنة أى خالیة من أي وخز لذا یجب 

ویتطلب ذلك  عند الحتكاك حتى ال تعطي إحساسا بعدم الراحة
ختیارھا واألخرى التي یجب امعرفة نوعیة الخامات التي یجب 

ار خامات األجزاء التي یتعامل معھا المستخدم تجنبھا عند اختی
بصورة مباشرة، والخامات المساعدة التي ال تسبب أي وخز أثناء 

  االستخدام. 
  :لحقیبة الید فیما یلىحقق عنصر األمان ویت

أن تكون الحقیبة خالیة من أي حواف قد تسبب  شك :أو وخز  . أ
 .مھاشك  عند استخداأو وخز 

 التصمیم الزخرفي للحقیبة . : قد تنتج من بروز خشونة . ب
اة :  حواف تسبب تشابك مع المالبس . ج ة مراع ون الحقیب أن تك

 خالیة من أي حواف قد تسبب تشابك مع المالبس .
یة  . د تخدام : أو حساس رار االس اب بتك اط  التھ م النق ن أھ م

دم  الواجب أخذھا في االعتبار نوعیة الجلد وأمان تشطیبھ وع
یة أو للتسمم استخدام الكیماویات المسببة  اب اإلأو الحساس لتھ
 )2009 -الجلدي. (سحر حربى محمد

   )aesthetics( ةعتبارات الجمالیالا
مختص أو حد اھتمامات األرجنومیست أجمالیات المنتج ھى 

األرجنومیكس، فالجمالیات فى نطاق األرجنومیكس حسابات معقدة 
وار لتزام بھا عند وضع مساحة إلى جبد من االوقواعد علمیة ال

لون إلى جوار لون آخر. فالمھم لیس كیف سیبدو اللون أو مساحة 
ًا وجمیًال وإنما ھو كیف سیكون تأثیره على المستھلك ومدى  متألق

بد مكانى معین. الأو اجتماعى أو طار زمنى إتقبلھ النفسى لھ فى 

  )2009-وأن تكون متسقة مع بعضھا. (أحمد وحید مصطفى 
 ھ من خالل المصمم ومعرفة رأى الشكل الجمالي، ویتم دراست

 المستھلك.
  تناسق األلوان، مع االخذ فى االعتبار رأى المستھلك. (سحر

  ) 2011 - إبراھیم  أنسيحربي محمد، وسام 
 ) productivityعتبارات اإلنتاجیة (الا

ھناك الكثیر من العناصر التى قد تتواجد فى تصمیم 
برر واضح، وھذه حتى فى تصمیم مكان العمل بدون مأو منتج ما 

تلفت أو ن تشغل المستخدم أال إالعناصر لیس لھا من وظیفة 
وإزالة ھذه العناصر التى  ،انتباھھ، بدون أن یكون ھناك داع لذلك

-مر ال بد منھ. (احمد وحید مصطفى أتشغل المستخدم بدون مبرر 
2009(  

بھا تفاصیل الیمكن االستفادة منھا التى الحقیبة  لذا فأن
جیب زخرفى فقط بدون استخدام وظیفى ال تستفید منھ  مثل وجود 
، وتعمل على تشتت المرأة ترتیب وتنظیم األغراض لةالمرأة العام

 مراعاةغراضھا ویمكن للمصمم وبأداخل الحقیبة والعثور على 
ضافة التفاصیل إرجنومكس التدخل ومعالجة المشكلة باعتبارات األ

  المستخدمة فقط .
بق یكون قد تم اإلجابة علي التساؤل ومن خالل العرض السا

  .ثالثال
  :رابعالتساؤل ال

ینص علي "ما المقترحات التصمیمیة لحقیبة الید الخاصة و
ً المرأة ب   ؟"رجنومیةاأل لالعتباراتا العاملة وفق

ان مقترح ع ثم م وض میمات ت تج  یةتص ة لمن ل الباحث ن قب ر م مبتك
ب  ائیة تناس د النس ة الی رأة حقیب ة اعتمالم میمھا العامل ى تص دت ف

 رجنومیةاالعتبارات األ علىالخارجى والداخلى لحقیبة الید البنائى 
ات  ى ظل احتیاج د ف ة الی ة لحقیب ة الوظیفی رأة والمالئم ة الم العامل

لأو العمل  أثناءواألنشطة التى تقوم بھا  ن العم ودة م ذھاب والع  ال
ً على نتائج اال  .ستبیانبناءا

  
   تحلیل التصمیم األول 

  

  
التصمیم الداخلى 

  ماملأل
 

   )Hobo( حقیبة الھوبونوع الحقیبة: 
 .سم) 30انخفاض الید ( ،سم)31العرض ( ،سم)33الطول ( القیاسات:

ذات خطوط تصمیمیة منحنیة تغلق  مرنةحقیبة كبیرة التصمیم الخارجى: 
على  بسوستة من أعلى ذات ید سلسة متصلة بشریط للكتف لراحة وضع الحقیبة

 - خلف  – أمامنزالق، تتكون الحقیبة من (تتمیز بسحابات طویلة سھلة اإل الكتف،
 ید سلسلة طویلة).

بطانة  –مامبطانة الحقیبة منفضلة تتكون من (بطانة لأل التصمیم الداخلى:
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الخلف) اشتملت على جیوب وظیفیة بالبطانة الداخلیة للحقیبة تشمل جیب 
فكرة والمستندات وأخري للمحفظة، كما الھاتف، حواجز مخصصة لوضع الم

  یوجد بھا جیب خارجي بسوستة من الخلف لوضع العملة المعدنیة.
ئھا بطریقتین إما عن طریق وضعھا على ارتدا: یمكن الحقیبة ءارتداطریقة 
  منتصف الذراع (الكوع ) .أو الكتف 

   )ھافانجلد طبیعى بقرى (:الخامات 
 

  میم األولالتص
 

  
التصمیم الداخلى 

  للخلف
 

 التصمیم األول )2شكل (
  

 الثانىتحلیل التصمیم 

  
  التصمیم الثانى

 

  
  مامالتصمیم الداخلى لأل

 

 )Duffel(  األسطوانیةالحقیبة  :الحقیبة نوع
سم)، االرتفاع 20سم)، العرض (33الطول ( القیاسات:

الید  انخفاض سم)15الید القصیرة ( انخفاض سم)22(
 .سم)45الطویلة (

تغلق بسوستة من  مرنةحقیبة كبیرة رجى: التصمیم الخا
ذات زوج من األیدى القصیرة مدعمة بمقبض لراحة  ،أعلى

 - جانب  –خلف  – أمامالید وید طویلة، تتكون الحقیبة من (
 زوج ید قصیرة). -ةید  طویل

بطانة الحقیبة منفصلة تتكون من (بطانة  التصمیم الداخلى:
انة الداخلیة للحقیبة جیوب وظیفیة بالبط بطانة خلف) – أمام

تشمل جیب الھاتف، حواجز مخصصة لوضع المفكرة 
جیب ، والمستندات وأخري للمحفظة، وجیوب لوضع األقالم

  لوضع العملة المعدنیة. مامألمن ا قفلخارجي ب
من طریقة منھا  أكثرھا بارتداؤیمكن  :الحقیبة ءارتداطریقة 

ع علي توضأو نھا تحمل بالید من زوج األیدى القصیرة أ
  ئھا حول الجسم.ارتداأو المنتصف الذراع أو الكتف 

  جلد طبیعى بقرى (نبیتى)الخامات :

  
 التصمیم الداخلى للخلف

 التصمیم الثانى )3شكل (

  
 تحلیل التصمیم الثالث

  
  التصمیم الثالث

 

  

  
  التصمیم الداخلى

 

 )Frame(طارحقیبة ذات اإل نوع الحقیبة :
 انخفاض المقبضسم) 25سم) العرض (23( الطول القیاسات:

   .سم)15(
من  طارإبواسطة تغلق  مرنة متوسطةحقیبة التصمیم الخارجى : 

نزالق، تتمیز بسحابات طویلة سھلة اإل ،مقبض خشبىأعلى ذات 
 ).مقبض - طار إ –خلف  – أمامتتكون الحقیبة من (
ى منظم داخلبطانة الحقیبة منفصلة تتكون من  التصمیم الداخلى:

تصمیم جیوب وظیفیة بالبطانة الداخلیة للحقیبة تشمل وحاجز 
جیب الھاتف، حواجز مخصصة لوضع المفكرة وأخري 

  والمفاتیح. لوضع األقالم بسوستة بعرض الحقیبة حاجز للمحفظة،
مسك بواسطة راحة الید من المقبض ت :الحقیبة ءارتداطریقة 

  الخشبى .

  )ینكبجلد طبیعى بقرى (الخامات واأللوان: 
 

  
 حاجز داخلى

 التصمیم الثالث )4شكل (
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 الرابعتحلیل التصمیم 

  
  

 التصمیم الرابع

  
  مامالتصمیم الداخلى لأل

 

  )Bowling Bag( البولینج حقیبة نوع الحقیبة :
سم) 12( العمقسم) 35سم) العرض (30الطول (  القیاسات:

  .) سم25انخفاض الید (
 - أمامحقیبة كبیرة الحجم تتكون الحقیبة من (التصمیم الخارجى:

برقع) یتم غلقھا  -یدى قصیرةزوج من األ -قاعدة -جانب -خلف
  بواسطة سوستة. 

 - أمامبطانة متصلة بالحقیبة تتكون من (بطانة  التصمیم الداخلى:
بطانة الجانب المتصل بالقاعدة) بھا جیوب وظیفیة  - بطانة خلف

ب الھاتف، حواجز مخصصة لوضع المفكرة والمستندات تشمل جی
  وأخري للمحفظة، وجیوب بالحاجز لوضع األقالم.

من طریقة یتم وضعھا  أكثرئھا بارتدا: یمكن الحقیبة ءارتداطریقة 
  تحمل بواسطة الید.أو منتصف الذراع (الكوع) أو على الكتف 

   )ھافانجلد طبیعى بقرى (الخامات واأللوان: 

  
 التصمیم الداخلى للخلف

 التصمیم الرابع )5شكل (

  
  الخامستحلیل التصمیم 

  
 التصمیم الخامس

   Flaps الحقیبة ذات الغطاء نوع الحقیبة :
سم) 8العمق ( سم)20سم) العرض (15الطول (   القیاسات:

سم)  قابلة 60سم) انخفاض الید الطویلة (6انخفاض الید القصیرة (
  للتعدیل.

غطاء الحقیبة ھو الجزء الذي یستخدم في لخارجى:التصمیم ا
 أثناءإغالقھا، الحقیبة صغیرة الحجم حتى ال تعوق من ترتدیھا 

 - جانب -غطاء متصل بالخلف -أمامالحركة تتكون الحقیبة من (
ویتم غلق  ءغطاھ ید طویلة). الخلف متصل ب -ید قصیرة -قاعدة

  الغطاء باستخدام قفل معدنى. 
بطانة متصلة بالحقیبة تتكون من (بطانة الجھة  :التصمیم الداخلى

بطانة الجانب المتصل  -بطانة الخلف  - بطانة الغطاء -یةماماأل
بالقاعدة) بھا جیوب وظیفیة تشمل جیب الھاتف، حواجز مخصصة 
لوضع المفكرة والمستندات وأخري للمحفظة، وجیوب بالحاجز 

العملة لوضع األقالم، جیب خارجي بسوستة من الخلف لوضع 
  المعدنیة.
ئھا بطریقتین إما عن طریق ارتدا: یمكن الحقیبة ءارتداطریقة 

أو ستخدام الید الطویلة، ا) بCross Bodyحملھا حول الجسم (
  مسكھا بالید باستخدام الید القصیرة.

   رمادى)جلد طبیعى بقرى (الخامات واأللوان: 

  مامألالتصمیم الداخلى ل
 

 التصمیم الداخلى للخلف

  
  التصمیم الخامس )6شكل (

 
  

 السادستحلیل التصمیم 

  
  

 التصمیم الداخلى 

  )Shoulder  bag(حقیبة كتف  نوع الحقیبة :
سم) 12(عمقسم) ال30( عرضسم) ال25( الطول  القیاسات:

 سم) 25انخفاض الید (
 - أمامالحجم تتكون ا من ( حقیبة متوسطةالتصمیم الخارجى: 

یتم غلقھا  ،یدى القصیرة)زوج من األ -قاعدة -جانب -خلف
  یة. مامبواسطة سوستة وبھا زوج من الجیوب األ

بطانة الحقیبة منفصلة تتكون من منظم  التصمیم الداخلى:
داخلى وحاجز بھ جیوب وظیفیة تشمل جیب الھاتف، حواجز 

حاجز بسوستة  مخصصة لوضع المفكرة  وأخري للمحفظة،
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  بعرض الحقیبة لوضع األقالم والمفاتیح.
من طریقة یتم  أكثرئھا بارتدا: یمكن الحقیبة ءارتداطریقة 

تحمل أو منتصف الذراع (الكوع) أو وضعھا على الكتف 
  بواسطة الید.

  بیج، أسود)جلد طبیعى بقرى (الخامات واأللوان: 

   

 التصمیم السادس

  
 حاجز داخلى

  دسالتصمیم السا )7شكل (

  
 السابعتحلیل التصمیم 

  
 التصمیم السابع

  
  مامالتصمیم الداخلى لأل

 

 )Shoulder  bag(حقیبة كتف  نوع الحقیبة :
 عمقسم) ال32سم) العرض (23الطول (  القیاسات:

   .سم)25(انخفاض الیدسم) 12.5(
حقیبة متوسطة الحجم تغلق بسوستة من التصمیم الخارجى: 

ة بشریط للكتف لراحة وضع الحقیبة أعلى ذات ید سلسة متصل
نزالق، تتكون تتمیز بسحابات طویلة سھلة اإل على الكتف،
 ید سلسلة طویلة). -خلف - أمامالحقیبة من (

بطانة الحقیبة منفصلة تتكون من منظم  التصمیم الداخلى:
داخلى وحاجز بھ جیوب وظیفیة تشمل جیب الھاتف، حواجز 

فظة، حاجز بسوستة مخصصة لوضع المفكرة  وأخري للمح
  بعرض الحقیبة لوضع األقالم والمفاتیح.

ئھا بطریقتین إما عن طریق ارتدا: یمكن الحقیبة ءارتداطریقة 
  منتصف الذراع (الكوع ) .أو وضعھا على الكتف 
  أسود)جلد طبیعى بقرى (الخامات واأللوان: 

 

  
 التصمیم الداخلى للخلف

 التصمیم السابع )8شكل (

 
 ل التصمیم الثامن تحلی

  
  التصمیم الثامن

 

  
 مامالتصمیم الداخلى لأل

 )Tote bag(حقیبة تسوق  نوع الحقیبة :
سم) 11( عمقسم) ال32سم) العرض (27الطول (  القیاسات:

  سم) 24انخفاض الید (
 -  أمامالحجم تتكون الحقیبة من ( كبیرة حقیبةالتصمیم الخارجى:

  . بواسطة سوستة ھایتم غلق ،)یدىمن األ زوج -قاعدة  -خلف
الحقیبة تتكون من (بطانة عن  منفصلةبطانة  التصمیم الداخلى:

بالعرض والطول بطانة الخلف) بھا جیوب وظیفیة  -ماماأل
الھاتف، المفكرة یباد ومثل األ األغراضلتناسب حجم جمیع 

  .والمفاتیح األقالمولمحفظة، وا دوات التجمیلأو
  .وضعھا على الكتفبئھا ارتدان : یمكالحقیبة ءارتداطریقة 

 )زیتىجلد طبیعى بقرى (الخامات واأللوان: 

 

  
 التصمیم الداخلى للخلف

 التصمیم الثامن )9شكل (

  من خالل العرض السابق یكون قد تم اإلجابة علي التساؤل الرابع.
 ً بالنسبة للتساؤل الخامس والسادس الذین ینصوا علي "ما آراء كال

) فى التصامیم المقترحة؟ ما درجة المنتجیینصصین، من (المتخ
للتصامیم المقترحة؟ فیجیب المستھلكات (المرأة العاملة) تقبل 

 علیھم فروض البحث التالیة.
  التحقق من فروض البحث:

  الفرض األول: 
بین إحصائیًا توجد فروق دالة "أنھ  ینص الفرض على 

ًا آلراء المتخصصین  ا لمحاور تبعً التصمیمات الثمانیة وفق
  "رجنومیةاالعتبارات األ

كروسكال وایلس للتحقق من صحة ھذا الفرض تم إجراء اختبار 
)Kruskal-Wallis Test من واقع درجات محاور وبنود ،(
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للتعرف على أفضل التصمیمات المقترحة من وجھة االستبیان، 
وفیما یلي عرض لتلك النتائج في الجداول  ،نظر المتخصصین

  اآلتیة:

  7 =د.ح     لكل محور  ) Kruskal-Wallis Testاختبار كروسكال وایلس (نتائج  )7ول (جد
  الداللة المحسوبة 2اــــك  بیان المحاور

  0.01دال عند مستوى   19.401  اعتبارات اآلداء
  0.01دال عند مستوى   33.139  اعتبارات سھولة االستخدام

  0.01دال عند مستوى   19.729  اعتبارات الراحة
  0.01دال عند مستوى   17.962  عتبارات األمانا

  0.01دال عند مستوى   11.868  االعتبارات الجمالیة
  0.01دال عند مستوى   12.058  یةنتاجاالعتبارات اإل

احصائیة بین ذات داللة توجد فروق أنھ یتضح من الجدول السابق 
ًا لمحاور  تفضیالت المتخصصین للتصمیمات المقترحة تبع

وبناًء على ذلك تم ترتیب التصمیمات من حیث األفضلیة االستبانة، 
ًا   ذلك . حلكل محور وللمجموع الكلى والجدول التالى یوض تبع

   ستبانةترتیب التصمیمات تبعا لكل محور والمجموع الكلى لال  )8جدول (
  
  م

  
  التصمیم

  اعتبارت سھولة   اعتبارت االداء
  االستخدام

  المجموع الكلى  یةنتاجاالعتبارت اإل  عتبارت الجمالیةاال  اعتبارت االمان  اعتبارت الراحة

متوسط 
الترتب 

لكل 
  تصمیم 

ترتیب 
  التصمیم

متوسط 
الترتب 

لكل 
  تصمیم

ترتیب 
  التصمیم

متوسط 
الترتب 

لكل 
  تصمیم

ترتیب 
  التصمیم

متوسط 
الترتب 

لكل 
  تصمیم

ترتیب 
  التصمیم

متوسط 
الترتب 

لكل 
  تصمیم

ترتیب 
  التصمیم

متوسط 
الترتب 

 لكل
  تصمیم

ترتیب 
  التصمیم

متوسط 
الترتب 

لكل 
  تصمیم

ترتیب 
  التصمیم

 7 27.4  7  29.9  7  33.9  8  23.6  7  29.3  7  23  7  24.9  األول  1
 3 46.9  4  45.1  1  46.5  2  47.8  1  50.1  2  49.6  4  42.4  الثاني  2
 8 23.6  8  25.4  8  29.8  7  29.2  8  16.6  8  18.2  8  22.3  الثالث  3
 5 44.2 5 43.2 2 46 6 39.5 3 47.8 4 46.3 6 42.2  الرابع  4
 1 47.7  1  50.1  3  42.7  3  44.1  4  47.7  3  49.6  1  52  الخامس  5
 2 47.5  3  45.1  4  42.7  1  51.5  5  44.1  1  53  2  48.9  السادس  6
 6 40.2 6 39.7 6 39 4 44.0 6 38.3 6 37.9 5 42.4  السابع  7
 4 46.2  2  45.2  5  42.7  5  44  2  50.1  5  46.3  3  48.7  الثامن  8

 اعتبارت األدءأن متوسط رتب محور سابق الالجدول یتبین من 
)، أما المحور 22‚35: 52.00للتصامیم المقترحة تراوح  من (

متوسط الرتب  تراوح باعتبارت سھولة االستخدامالخاص 
فى حین أن متوسط )، 18‚20: 53.00التصامیم المقترحة من (

للتصامیم المقترحة تراوح من  ارت الراحةاعتبرتب محور 
 اعتبارت األمان)، كما أن متوسط رتب محور 16‚60: 50.12(

متوسط كذلك )، و23‚60: 51.50للتصامیم المقترحة تراوح من (
للتصامیم المقترحة تراوح من  االعتبارت الجمالیةمحور  رتب

أن متوسط رتب محور فى حین نجد )، 33‚60: 46.50(
: 47.72للتصامیم المقترحة تراوح من ( یةنتاجاإلاالعتبارت 

تراوح من  المجموع الكلى لالستبیانأما متوسط رتب )، 23‚60
 مما یدل على الفرق بین متوسطى درجات) 23.60:  47.72(

المتخصصین تبعًا لمحاور االعتبارات األرجنومیة التصمیمات 
  الثمانیة. 

 تجاهكانت أفضل كما تشیر النتیجة بأن استجابة المتخصصین 
حیث جاءت بنسبة متوسط   اعتبارات سھولة الستخداممحور 
حیث  ألداءاعتبارات ا، یلیھا ادس) للتصمیم الس53.00رتب (

) للتصمیم الخامس، یلیھا 52.00جاءت بنسبة متوسط رتب 
) 51.50حیث جاءت بنسبة متوسط رتب (  األماتاعتبارات 

حیث جاءت بنسبة  ةراحاعتبارات الللتصمیم السادس، یلیھا 
 عتبارات اإلنتاجیةالا، یلیھا ثانى)  للتصمیم ال50.12متوسط رتب (

، یلیھا خامس)  للتصمیم ال50.10حیث جاءت بنسبة متوسط رتب (
) 46.50حیث جاءت بنسبة متوسط رتب ( الجمالیةعتبارات الا

مما یدل على الفرق بین متوسطى درجات . ثانىللتصمیم ال
ًا  لمحاور االعتبارات األرجنومیة ككل للتصمیمات المنتجیین  تبع

) تشیر فیھ األعمدة للفرق الواضح بین 10والشكل ( ،الثمانیة
ًا آلراء    . المتخصصینمتوسط درجات التصمیمات الثمانیة وفق

  

  
ًا آلراء المتخصصین 10شكل (   ) الفروق بین التصمیمات الثمانیة وفق

كل ( ن الش ین م ي10یتب حة ف روق الواض ات  ) الف ط درج  متوس
میمات المقترحة المتخصصین ل ة لتص ارات األرجنومی ا لالعتب وفق

ة نظر فى االستبیان ككل،  ن وجھ میمات م ان أفضل التص حیث ك
میمالمتخصصین  امس( التص أعلى  )الخ ط ب بمتوس ) 47.72( رت
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ابعال -الثامن -الثانى -السادس( التصمیم یلیھ ع -س ابع -الراب  -الس
ث -األول ا )الثال ات ، مم طى درج ین متوس روق ب ى الف دل عل ی

ب ، المتخصصین للتصمیمات الثمانیة ح ترتی الى یوض والجدول الت

اور  ى مح ین ف ا آلراء المتخصص ً میمات وفق لیة التص أفض
  االعتبارات األرجنومیة واالستبیان ككل.

ًا آلراء المتخصصین فى محاور االعتبارات األرجنوم )9جدول (   یة واالستبیان ككلترتیب أفضلیة التصمیمات وفق

ور
حا

الم
  

  
  المركز 
 األول

  
  المركز

 الثانى 

  
  المركز 
 الثالث

  
 المركز الرابع

  
المركز 
 الخامس

  
المركز 
 السادس

  
المركز 
 السابع

  
المركز 
 الثامن

اء
ألد

ت ا
ارا

عتب
ا

  

 )3(تصمیم  )1(تصمیم  )4(تصمیم  )7(تصمیم  )2(تصمیم  )8(تصمیم  )6(تصمیم  )5تصمیم (

 
      

دام
تخ

الس
ة ا

ول
سھ

  

  )3(تصمیم   )1(تصمیم   )7(تصمیم   )8(تصمیم   )4(تصمیم   )5تصمیم (  )2(تصمیم   )6(تصمیم 

 
  

     

حة
لرا

ت ا
ارا

عتب
ا
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میمات  ب التص تالف لترتی اك اخ ابق أن ھن دول الس ن الج یتضح م
اور وفقا لمح ن المح ور ع ل مح ى ك ة ف اور االعتبارات االرجنومی

ًا آلراء المتخصصین،  ویمكن األخرى وذلك بالنسبة لألفضلیتھا تبع
جید، أداء وظیفى  على مستوىتفسیر تلك النتیجة بأن ھذه التصامیم 

ة  ارات األرجنومی وافر االعتب ث ت ن حی ا م ً حققت الھدف منھ أیضا
میمھا ت وط تص أن خط ر ف د كبی ى ح رأة  إل ات الم ع احتیاج ق م تف

یم  تخدام وتنظ ھولة اإلس ث س ن حی ا م االت عملھ ة ومج العامل
ة  أغراض المرأة العاملة وسھولة االرتداء وكذلك سھولة فھم طریق
تح  تخدام  أدوات الف ة  واس ة والداخلی وب (الخارجی تخدام الجی اس
ھ،  ارجى  ل والغلق. وكذلك تالئم التصمیم الداخلى مع التصمیم الخ

ا وخل ن أى زوای ة م میم الحقیب ي أو و تص ا تحم ادة، كم واف ح ح
ة  میم الحقیب افظ تص وسیلة غلق الحقیبة األغراض من السرقة ویح
على سالمة محتویاتھا، و تتفق أدوات الفتح والغلق مع الغرض من 
ذ  امیم للتنفی ة التص ین بقابلی ار المتخصص تخدامھا.كما أش اس

ناعة والتسویق، تعد التصامیم المقترحة إضا فة جدیدة فى مجال ص
میمات  ایر التص ث تس ات احقائب الید حی ور تجاھ الموضة. والص

 التالیة توضح ترتیب التصامیم.
) 2013 -وتتفق ھذه النتیجة مع كل من دراسة (سحر حربى محمد

) والتى أسفرت عن ترتیب 2017 - ودراسة (شیماء عبد الفتاح 

ً ألفضلیتھا من خالل بنود اس تبیانة تقییم التصمیمات طبقا
التصمیمات المقترحة، والتى أثبتت نتائجھا اتفاق أراء عینة البحث 

كما فى ترتیب بعض التصمیمات واالختالف فى البعض األخر، 
(ھانى فوزى أبو أن الرؤیة في البحث الحالي توافقت مع رأى 

قدرة اإلنسان على أن یصبح حساًسا ر االبتكافى أن  )1999-العزم 
جوات في المعرفة والجوانب الناقصة، ثم قدرتھ للمشكالت والف

على تحدید الصعوبات ووضع فروض عن أوجھ النقص، ثم 
اختبار ھذه الفروض وإعادة اختبارھا وتعدیلھا وتوصیل نتائج ھذا 

  .كلھ لآلخرین
  .وبذلك یتحقق الفرض األول  

  الفرض الثانى: 
بین إحصائیًا "توجد فروق دالة أنھ  ینص الفرض على 

ًا آلراء الت تبعًا لمحاور  المنتجیین صمیمات الثمانیة وفق
  "رجنومیةاالعتبارات األ

للتحقق من صحة ھذا الفرض تم إجراء اختبار كروسكال وایلس 
)Kruskal-Wallis Test من واقع درجات محاور وبنود ،(

االستبیان، للتعرف على أفضل التصمیمات المقترحة من وجھة 
  عرض لتلك النتائج في الجداول اآلتیة: وفیما یلي المنتجیین نظر 

  7) لكل محور       د.ح= Kruskal-Wallis Testنتائج اختبار كروسكال وایلس ( )10جدول (
  بیان 

  المحاور
  

 المحسوبة 2اــــك
  

  الداللة
  0.01دال عند مستوى   19.643  اعتبارات اآلداء

  0.01دال عند مستوى   14.218  اعتبارات سھولة االستخدام
  0.01دال عند مستوى   10.288  عتبارات الراحةا

  0.01دال عند مستوى   18.334  اعتبارات األمان
  0.01دال عند مستوى   16.257  االعتبارات الجمالیة

  0.01دال عند مستوى   11.973  یةنتاجاالعتبارات اإل
توجد فروق ذات داللة أنھ  یتضح من  الجدول السابق 

ًا  ن المنتجییاحصائیة بین تفضیالت  للتصمیمات المقترحة تبع
لمحاور االستبانة، وبناًء على ذلك تم ترتیب التصمیمات من حیث 

ًااألفضلیة   حلكل محور وللمجموع الكلى والجدول التالى یوض تبع
  ذلك .

  ترتیب التصمیمات تبعا لكل محور والمجموع الكلى لالستبانة   )11جدول (
  
  م

  
  التصمیم

  ولة اعتبارت سھ  اعتبارت االداء
  االستخدام

  المجموع الكلى  یةنتاجاالعتبارت اإل  االعتبارت الجمالیة  اعتبارت االمان  اعتبارت الراحة

متوسط 
الترتب 

لكل 
  تصمیم 

ترتیب 
  التصمیم

متوسط 
الترتب 

لكل 
  تصمیم

ترتیب 
  التصمیم

متوسط 
الترتب 

لكل 
  تصمیم

ترتیب 
  التصمیم

متوسط 
الترتب 

لكل 
  تصمیم

ترتیب 
  التصمیم

متوسط 
الترتب 

لكل 
  تصمیم

ترتیب 
  التصمیم

متوسط 
الترتب 

لكل 
  تصمیم

ترتیب 
  التصمیم

متوسط 
الترتب 

لكل 
  تصمیم

ترتیب 
التصمی

  م

 6 33.39  8  25.05  6  35.15  3  45.85  7  30.10  6  34.65  7  29.55  األول  1
 5 39.77  5  41.85  5  37.80  7  35.25  4  44.70  5  40.00  5  39.05  الثاني  2
 7 31.05  6  33.45  8  26.65  6  35.80  5  37.90  7  31.55  8  20.95  الثالث  3

 4 43.19 4 45.55 3 42.35 4 44.30 6 36.65 3 46.00 4 44.30  رابعال  
 1 52.27  2  47.95  2  52.10  1  56.20  1  51.95  2  51.00 2  54.45  الخامس  5
 2 48.63  1  52.05  4  42.05  2  48.60  3  47.44  1  55.15  3  46.50  السادس  6
 3 48.32  3  46.65  1  59.00  5  40.35  2  47.45  4  41.80 1  54.70  السابع  7

 8 27.34  7  31.45  7  28.90  8  17.56  8  27.80  8  23.85  6  34.50  الثامن  8
دول  ن الج ین م ابق یتب ور الس ب مح ط رت ارت األدءأن متوس  اعتب

ن ( راوح  م امیم المقترحة ت ور  20‚95: 54.70للتص ا المح )، أم
اص  ھولة االسالخ ارت س ب  تخدامباعتب ط الرت راوح متوس ت

ن ( امیم المقترحة م ط  23‚85: 55.15التص ین أن متوس ى ح )، ف
ور  ب مح ةالرت ارت الراح ن  اعتب راوح م ة ت امیم المقترح للتص

ور  27‚80: 51.95( ان)، كما أن متوسط رتب مح ارت األم  اعتب
)، وكذلك متوسط  17‚56: 56.20للتصامیم المقترحة تراوح من (

ور  ب مح ةاالعتبرت ن  ارت الجمالی راوح م ة ت امیم المقترح للتص

ور  25‚05: 59.00( ب مح ط رت د أن متوس ین نج ى ح )، ف
ارت اإل ةنتاجاالعتب ن ( ی راوح م ة ت امیم المقترح : 0572للتص

ن  25‚05 راوح م تبیان ت ى لالس )، أما متوسط رتب المجموع الكل
)47.72  :23.60.(   

محور  تجاهت أفضل كان نینتجیاستجابة المبأن النتیجة  كما تشیر
) 59.00حیث جاءت بنسبة متوسط رتب (  لجمالیةعتبارات ااال

حیث جاءت بنسبة متوسط  اعتبارات األمانیلیھا ، بعللتصمیم السا
اعتبارات سھولة  اس ، یلیھماخ) للتصمیم ال56.20رتب (
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للتصمیم  )55.15بنسبة متوسط رتب (جاءت حیث   االستخدام
حیث جاءت بنسبة متوسط رتب  ألداءاعتبارات ا ایلیھ، دسالسا

حیث جاءت  اعتبارات اإلنتاجیة ایلیھ، )  للتصمیم السابع54.70(
اعتبارات  ا)  للتصمیم السادس، یلیھ52.05بنسبة متوسط رتب (

)  للتصمیم 51.95حیث جاءت بنسبة متوسط رتب (الراحة 

ًا  المنتجیین مما یدل على الفرق بین متوسطى درجات  .الخامس تبع
لتصمیمات الثمانیة. والشكل ككل لمحاور االعتبارات األرجنومیة ل
) تشیر فیھ األعمدة للفرق الواضح بین متوسط درجات 11(

ًا آلراء ال   . منتجیینالتصمیمات الثمانیة وفق

  
ًا آلراء 11شكل (   المنتجیین ) الفروق بین التصمیمات الثمانیة وفق

كل ( ن الش ین م ین 11یتب حة ب روق الواض ات ) الف طى درج متوس
ى  ة ف ارات األرجنومی ا لالعتب ة وفق میمات الثمانی ین للتص المنتجی

امس(االستبیان ككل حیث حصل التصمیم  ى درجة  )الخ ى أعل عل
ًا تقبل   -الرابع -السایع -السادسالتصمیم ، یلیھ آلراء المنتجیینوفق

طى و، مما یدل على الفرالثامن -الثالث -األول -الثانى ق بین متوس
ات ة درج میمات الثمانی ین للتص ح  ،المنتجی الى یوض دول الت والج

اور  ى مح ین ف ا آلراء المنتجی ً میمات وفق لیة التص ب أفض ترتی
  .االعتبارات األرجنومیة واالستبیان ككل

ًا آلراء المنتجیین فى محاور االعتبارات األرجنومیة واالستبیان ككل )12جدول (   ترتیب أفضلیة التصمیمات وفق
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میمات  ب التص تالف لترتی اك اخ ابق أن ھن دول الس ن الج یتضح م
ى  ة ف اور وفقا لمحاور االعتبارات االرجنومی ن المح ور ع ل مح ك

ین ا آلراء المنتج ً لیتھا تبع بة لألفض ك بالنس رى وذل ن ، األخ ویمك
نع  ذھا داخل مص ن تنفی امیم یمك ذه التص أن ھ ك النتیجة ب تفسیر تل
ن  ف ع ویق وتختل الحة للتس ا ص المنتج وتتفق مع امكانیتھ، كما أنھ

  الحقائب المطروحة باألسواق.
ناعة 2009 -وھذا یتفق مع دراسة (سحر حربى محمد  ) فى أن ص

ى تصل  ذین حت حقائب الید تبدأ بالمصمم وتنتھي باألشخاص المنف
إلى المستھلك، وكذلك إلي نوعیة الطرق اإلنتاجیة ووسائلھا وتحدید 
اھیر  ة الجم بة لطاق ة المناس خامات حقیبة الید والوقوف علي التكلف

تھالكي. میمات  االس لیة التص ب أفض ح ترتی الى یوض دول الت والج
ًا آلراء المنتجیین فى محاور االعتبارت االرجنومیة واالستبیان و فق

  ككل.
  .وبذلك یتحقق الفرض الثانى 

  الفرض الثالث: 
ى  رض عل نص الف ھ  ی ة  "أن روق دال د ف ائیًا توج ین إحص ب
ات  طى درج ة) متوس رأة العامل تھلكات (الم بة المس بالنس

 "للتصمیمات الثمانیة المقترحة
فرض تم إجراء اختبار كروسكال وایلس للتحقق من صحة ھذا ال

)Kruskal-Wallis Test ،من واقع درجات بنود االستبیان ،(
للتعرف على أفضل التصمیمات المقترحة من وجھة نظر 

وفیما یلي عرض لتلك النتائج في المستھلكات (المرأة العاملة) 
  الجدول اآلتي:

  1د.ح=         ) Kruskal-Wallis Testنتائج اختبار كروسكال وایلس ( )13جدول (
  بیان 

  المحاور
  

 المحسوبة 2اــــك
  

  الداللة
  0.01دال عند مستوى   1.340  التصمیم األول
  0.01دال عند مستوى   0.383  التصمیم الثانى
  0.01دال عند مستوى   8.408  التصمیم الثالث
  0.01دال عند مستوى   1.199  التصمیم الرابع

  0.01د مستوى دال عن  1.391  التصمیم الخامس
  0.01دال عند مستوى   0.002  التصمیم السادس
  0.01دال عند مستوى   1.097  التصمیم السابع
  0.01دال عند مستوى   0.179  التصمیم الثامن

توجد فروق ذات داللة احصائیة أنھ  یتضح من  الجدول السابق 
للتصمیمات المقترحة  المستھلكات (المرأة العاملة)بین تفضیالت 

 ً التصمیمات ولمعرفة اتجاه الفروق بین  الستبانة،لدرجات اا تبع
 The(اختبار مان وتني یوتم استخدام  الثمانیة تبعًا لمتغیر العمر

Whitney U Test-Mann( ویوضح الجدول التالي  ةللمقارن ،
المستھلكات (المرأة العاملة) بالنسبة تفضیالت لاتجاه الفروق 

  یر العمر. للتصمیمات الثمانیة تبعًا لمتع

  بالنسبة للتصمیمات الثمانیة تبعًا لمتعیر العمرالمستھلكات (المرأة العاملة) داللة الفروق بین متوسطي درجات  )14جدول (
  قـیـمـة  مجموع الرتب  متوسط  الرتب  العینة  لعمرا  رقم التصمیم 

 "Z"  
 مستوى الداللة واتجاھھا

  
  التصمیم األول

 1.157  211.51  16.27  13  )35أقل  : 25 (من 
  

  لصالح 0.01
  561.87  20.81  27  ) 45 : 35 (من    ) 45 : 35 (من 

 لصالح0.01  0.619 275.99 21.23 13  )35أقل  : 25 (من   
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  )35أقل  : 25 (من  507.6 18.80 27  ) 45 : 35 (من   التصمیم الثانى
  

  التصمیم الثالث
 لصالح 0.01  2.900 148.33 11.41 13  )35أقل  : 25 (من 

 615.6 22.80 27  ) 45 : 35 (من   ) 45 : 35 (من 
  

  التصمیم الرابع
 لصالح0.01  1.095 214.5 16.50 13  )35أقل  : 25 (من 

 559.44 20.72 27  ) 45 : 35 (من   ) 45 : 35 (من 
  

  التصمیم الخامس
 لصالح0.01  1.179 296.01 22.77 13  )35أقل  : 25 (من 

 490.59 18.17 27  ) 45 : 35 (من   )35أقل  : 25 (من 
  

  التصمیم السادس
 لصالح 0.01  0.049 255.32 19.64 13  )35أقل  : 25 (من 

 524.88 19.44 27  ) 45 : 35 (من   )35أقل  : 25 (من 
  

  التصمیم السابع
 لصالح 0.01  1.047 215.67 16.59 13  )35أقل  : 25 (من 

 558.63 20.69 27  ) 45 : 35 (من   ) 45 : 35 (من 
  

  التصمیم الثامن
 لصالح 0.01  0.432 238.16 18.32 13  )35أقل  : 25 (من 

 539.46 19.98 27  ) 45 : 35 (من   ) 45 : 35 (من 
  :یتبین من الجدول السابق أن

قیمة ذات  ىوھللتصمیم األول ) 1.157( تساوى) (Zقیمة  -1
تھلكات المسلصالح  ) 0.01إحصائیة عند مستوى ( ةدالل

 45سنة إلى  35من  (المرأة العاملة) الالتى كانت أعمارھن 
  سنة.

وھى قیمة ذات  ثانىللتصمیم ال) 0.619() تساوى (Zقیمة  -2
لصالح  المستھلكات ) 0.01داللة إحصائیة عند مستوى (

سنة إلى  أقل  25من  (المرأة العاملة) الالتى كانت أعمارھن 
  سنة .35

وھى قیمة ذات  ثالثلتصمیم الل) 2.900() تساوى (Zقیمة  -3
لصالح  المستھلكات ) 0.01داللة إحصائیة عند مستوى (

 45سنة إلى  35من  (المرأة العاملة) الالتى كانت أعمارھن 
  سنة.

وھى قیمة ذات  رابعللتصمیم ال) 1.095() تساوى (Zقیمة  -4
لصالح  المستھلكات ) 0.01داللة إحصائیة عند مستوى (

 45سنة إلى  35من  تى كانت أعمارھن (المرأة العاملة) الال
  سنة.

وھى قیمة ذات  خامسللتصمیم ال) 1.179() تساوى (Zقیمة  -5
لصالح  المستھلكات ) 0.01داللة إحصائیة عند مستوى (

سنة إلى  أقل  25من  (المرأة العاملة) الالتى كانت أعمارھن 
  سنة .35

وھى قیمة ذات  سادسللتصمیم ال) 0.049() تساوى (Zقیمة  -6
لصالح  المستھلكات ) 0.01داللة إحصائیة عند مستوى (

أقل  سنة إلى  25  (المرأة العاملة) الالتى كانت أعمارھن من
   .سنة 35

للتصمیم السابع وھى قیمة ذات ) 1.047() تساوى (Zقیمة  -7
لصالح  المستھلكات ) 0.01داللة إحصائیة عند مستوى (

 45 سنة إلى 35  (المرأة العاملة) الالتى كانت أعمارھن من
  سنة.

للتصمیم الثامن وھى قیمة ذات ) 1.423() تساوى (Zقیمة  -8
لصالح  المستھلكات ) 0.01داللة إحصائیة عند مستوى (

 45سنة إلى  35من  (المرأة العاملة) الالتى كانت أعمارھن 
 سنة.

المستھلكات (المرأة العاملة) یستخلص من نتیجة متوسطى درجات 
ن األعمار األكبر من عینة المستھلكات لھن للتصمیمات الثمانیة أ

) تصمیمات ھما التصمیم األول والثالث 5استجابات جیدة نحو (
والرابع والسابع والثامن، فى حین أن المستھلكات األصغر كانت 

) تصمیمات ھما التصمیم الثانى 3( تجاهاستجابتھن أفضل 
لكات المستھویمكن تفسیر ھذه النتیجة بأن والخامس والسادس، 

 اتجاھاتصغر فضلن التصامیم التى تتماشي إلي حد كبیر مع األ
الحدیثة  اتجاھاتضافة إلى تناسبھا مع الموضة الحالیة، وباإل

كبر فضلن والتطور التكنولوجى، فى حین أن المستھلكات األ
ختالف اا من إحتیاجتھن، وكذلك التصامیم التى تلبي جزءا كبیرً 

والشكل التالي یوضح  ،باألسواقخطوط التصمیم عن ماھو موجود 
 ترتیب التصامیم.

  
  40ن =فى التصمیمات المستھلكات (المرأة العاملة) متوسطى درجات داللة الفروق بین  )12شكل (

كل ( ن الش ین م ات 12یتب طى درج ین متوس حة ب روق الواض ) الف
ى  ة ف میمات الثمانی ة) للتص رأة اعامل تھلكات (الم ة المس ع فئ جمی

امس) حیث حصل التصمیم  االستبیان ككل ى درجة (الخ ى أعل عل
میم  ھ التص ل یلی انىتقب ادس -الث امن -الس ابع -الث ع -الس  -الراب

ث -األول ة الثال ات فئ طى درج ین متوس روق ب ى الف دل عل ا ی ، مم
ة الى  ،المستھلكات (المرأة اعاملة) للتصمیمات الثمانی دول الت والج

  یوضح ترتیب أفضلیة التصمیمات .
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ًا آلراء ت )15جدول (   المستھلكات (المرأة العاملة)رتیب أفضلیة التصمیمات وفق
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الت
  

  
  المركز 
 األول

  
  المركز

 الثانى 

  
  المركز 
 الثالث

  
المركز 
 الرابع

  
المركز 
 الخامس

  
المركز 
 السادس

  
المركز 
 السابع

  
المركز 
 الثامن

ات
یم

صم
ات

  

 )3( تصمیم )1( تصمیم )4( متصمی )7( تصمیم )8( تصمیم )6( تصمیم )2( تصمیم )5(تصمیم 

  
            

  

یتضح من الجدول السابق أن ھناك اختالف لترتیب 
ًا آلراء  المستھلكات (المرأة التصمیمات بالنسبة ألفضلیتھا تبع

عجاب اأن جمیع التصمیمات حازت على حیث ، العاملة)
ًا بشكل عام  سنًا األكبر واألصغر المستھلكات ویمكن  ،آلرائھموفق

على مستوى وظیفى  التصامیممعظم تفسیر تلك النتیجة بأن 
 وجمالى جید وحققت الھدف من استخدامھا كحقیبة ید للمرأة العاملة
من حیث التناسق بین جمیع أجزاء التصامیم وتتناسب مكونات 

وكذلك تناسب  ،(تفاصیل) التصمیم مع أغراض  واحتیاجات المرأة
باألضافة إلى اتفاق  ،امالتصامیم مع طبیعة وسھولة اإلستخد

وأشارت  ،التصمیم الداخلى للمحفظة مع التصمیم الخارجى لھا
إلى االقبال على ھذه التصامیم أن  المستھلكات (المرأة العاملة)

تواجدت باألسواق وذلك لتناسب حجم التصامیم مع حجم جسم 
النسائیة وتعد إضافة  حقائب الیدموضة اتجاھات المرأة وتتفق مع 

 الشخصي.  ھندیدة وتتفق مع ذوقفنیة ج
) فى أن 1999 –(یونس خنفر  وتلك النتیجة تتفق مع رأى

عنصر الوظیفة بمثابة األساس الذي یبدأ منھ التصمیم، لذا یجب أن 
یؤدي التصمیم الغرض الذي صمم من أجلھ حیث أن االختالف في 
الوظیفة یؤدي إلي اختالف في الخامات المختارة للتصمیم، وھذا 

-كما اتفقت مع رأى (إسماعیل شوقي  ،عھ اختالف في الشكلیتب

) فى أن یجب علي المصمم أن یدرس متطلبات وظیفة 2000
الشيء  المطلوب إنجازه لیضمن في النھایة التصمیم  الناجح، 
ولیختار الخامات المناسبة ویشكلھا باقتصاد ووعي بحیث تفي 

) فى 2009 -تتفق مع رأى (سحر حربى محمد كما . بالغرض منھا
ن بعض المھن تحدید طبیعة العمل قبل البدء فى عملیة التصمیم أل

تملى على استخدام منتًجا معینًا من حقائب الید وینعكس ذلك بالتالي 
على متطلباتھ السلعیة فعندما تقوم المؤسسة بالتعامل مع منتج 

أو یقتصر استخدامھ على أصحاب مھنة معینة مثل (العمل الحركى 
لمكتبى) فإن ذلك یتطلب دراسة رغبات ومتطلبات ھذه الفئة العمل ا

من المستھلكات لتحدید حجم الطلب وتوفیر مواصفات المنتج 
   المرغوبة. 

  .وبذلك یتحقق الفرض الثالث
  : رابعالفرض ال

 تفضیالت توجد فروق بینال"أنھ  على  رابعینص الفرض ال
 تجاه لة) المستھلكات (المرأة العاموالمنتجیین المتخصصین و

  "التصمیمات الثمانیة
بین مراكز الفرض تم مقارنة  صحة ھذاوللتحقق من 

من نتائج ، والمستھلكات المنتجیینالترتیب لكل من المتخصصین و
  والجدول التالى یوضح ذلك :الفرض األول والثانى والثالث، 

ًا لتفضیالت المتخصصین و )16جدول (   المستھلكات (المرأة العاملة)و یین المنتجالفرق بین ترتیب التصمیمات وفق
  فراد العینةأ

 
  التصمیمات

  
 المتخصصین

  
  المنتجیین 

 
  المستھلكات (المرأة العاملة)

  المركز السابع  المركز السادس  المركز السابع  التصمیم األول
  المركز الثانى  المركز الخامس  المركز الثالث  التصمیم الثانى
  المركز الثامن  لمركز السابعا  المركز الثامن  التصمیم الثالث
  المركز السادس  المركز الرابع  المركز الخامس  التصمیم الرابع

 المركز األول  المركز األول  المركز األول  التصمیم الخامس
  المركز الثالث  المركز الثانى  المركز الثانى  التصمیم السادس
  المركز الخامس  المركز الثالث  المركز السادس  التصمیم السابع
  المركز الرابع  المركز الثامن  المركز الرابع  التصمیم الثامن

اتفاق أراء عینة البحث فى من الجدول السابق یتضح 
وتقارب  ترتیب بعض التصمیمات واالختالف فى البعض األخر،

اتفق جمیع حیث ترتیب في معظم التصمیمات بین أفراد العینة، ال
الذى  الخامس)صمیم (على تصمیم واحد فقط وھو التافراد العینة 

على فراد العینة أ، فى حین اختلف جمیع حصل على المركز األول
 الذى جاء فى المركز الثالث )الثانى( ثالث تصمیمات ھما التصمیم

والمركز  المنتجیینلآلراء  المتخصصین والمركز الخامسلآلراء 
الذى جاء فى المركز  )الرابع(والتصمیم  المستھلكاتلآلراء  الثانى

 المنتجیین لآلراء  المتخصصین والمركز الرابعلآلراء لخامس ا
 )السابع( لتصمیما وكذلك، المستھلكاتلآلراء  والمركز السادس

 المتخصصین والمركز الثالثلآلراء السادس  الذى جاء فى المركز
واتفق ، المستھلكاتلآلراء  والمركز الخامسالمنتجیین لآلراء 

یمین فقط وھما التصمیم على تصم المنتجیینالمتخصصین و
 )السادس(الذى حصل على المركز األول والتصمیم  الخامس)(

فى حین اتفق المتخصصین  ،الذى جاء فى المركز الثانى
الذى  )األول(ربع تصمیمات وھما التصمیم أعلى والمستھلكات 

المركز الذى جاء فى  )الثالث(والتصمیم جاء فى المركز السابع 
التصمیم الذى جاء فى المركز األول وخامس) ال(التصمیم الثامن و

 المنتجیین اتفق فى حین  ،الذى جاء فى المركز الرابع )الثامن(
 الخامس)على تصمیم واحد فقط وھو التصمیم (والمستھلكات 

یوضح الفرق بین والجدول التالى  .الذى حصل على المركز األول
 یماتالتصم تجاهوالمستھلكات  المنتجیینآراء المتخصصین و

  الثمانیة المقترحة.
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  التصمیمات تجاه (المرأة العاملة)  والمستھلكات المنتجیین الفرق بین آراء المتخصصین و ) 17جدول (
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مع نتائج الدراسة االستطالعیة فى تلك النتیجة وتتتفق 
فى حقائب  المستھلكات (المرأة العاملة)وجود فجوة بین ما تطلبھ 

المنتجیین الید وبین ما ھو متوفر باألسواق المحلیة حیث لم یتفق 
غیر فى تصمیم واحد فقط ویرجع  أة العاملة)المستھلكات (المرمع 

إذا كانت ذلك لعدم دراسة متطلبات المستھلك وعمل دراسة للسوق ف
ال تشبع االحتیاجات الجمالیة والوظیفیة للنساء  الید (المنتج) الحقیبة

لم تكن ذات تصمیم  فضًال عن إنالالتي ترتدینھا فلن یستخدمنھا، 
یمكن  ،استخدامھاأو شرائھا  جذاب وأنیق فالمرأة لن تقبل علي

فضل التصمیمات أار یتقاموا الخأن المنتجیین تلك النتیجة  تفسیر
على إمكانیات المصنع بحیث تكون خطوط التصمیم یمكن  بناءً 

تنفیذھا على خطوط اإلنتاج المتوفرة بالمصنع، ومستوي مھارة 
خامات الالعمال ونوعیة الطرق اإلنتاجیة ووسائلھا وتحدید 

المنتج النھائي ومستوى  والوقوف علي تكلفة فرة باألسواقالمتو
  .الربح المطلوب
ا  ین كم اق المتخصص یر اتف ن تفس تھلكات ویمك المس
غلب التصمیمات بأن تقییم المتخصصین استند أفى  (المرأة العاملة)

ا   ب توافرھ ة یج س علمی ى أس تج عل ى المن میم ف ین التص ربط ب لل
د ومتطلبات المستھلك، وھذا یتفق  ى محم  -مع دراسة (سحر حرب

ة 2009 ة تام ى درای ون عل مم أن یك ى المص ب عل ى أن یج ) ف
بخصائص المستھلكات حتى یتمكن من تقدیم المنتج من حقائب الید 
د  ن فق ة عملھ اتھن، وطبیع اتھن وإمكان للنساء الذى یتوافق مع رغب
د  ب الی ن حقائ ا م ً ا معین تخدام منتًج اء اس ض النس ة بع ى مھن تمل

ذلك بالتالي على متطلباتھ السلعیة فإن ذلك یتطلب دراسة  وینعكس
ب  م الطل د حج تھلكات لتحدی ن المس ة م رغبات ومتطلبات ھذه الفئ

ماعیل  وتوفیر مواصفات المنتج المرغوبة. ع رأى (إس ق م ا تتف كم
ب 1979 –أحمد عواد  میم یناس ار تص ) أن العملیة التصمیمیة ابتك

ع  ة م روف البیئ ریة وظ ة البش وظیفي الحاج ب ال ام بالجان االھتم
  والمظھر العام للمنتج وتكلفتھ النھائیة. 

وقد أھتمت العدید من الدراسات باستطالع رآى المستھلك تجاه 
التصمیمات المتناولة بتلك الدراسات وتتفق فى وجود اختالف بین 

مجال فى التصمیمات  تجاهوالمستھلكات  المنتجیینالمتخصصین و

القائمة على اسس علمیة صحیحة لدراسة  المصنوعات الجلدیة
متطلبات المستھلك الوظیفیة والجمالیة من بینھا دراسة (سحر 

)، 2017 -)، ودراسة (شیماء عبد الفتاح 2013 -حربى محمد 
   ).2019 -ودراسة (منة هللا نبیل 

  .وبذلك لم یتحقق الفرض الرابع
Recommendations 
  ة بما یلي :باحثتوصي ال

 رجنومیةاالعتبارات األنشر الوعى للمنتجین والمستھلكات ب -1
اختیار الحقائب بما یتناسب مع لحقیبة الید النسائیة وحسن 

  العاملة المصریة.المرأة جسام أ
ید النسائیة محاولة تطبیق نتائج البحث داخل مصانع حقائب ال -2

 فى مصر بما یتیح تبادل الخبرات العلمیة الصحیحة للنھوض
 .ت المصریةبالصناعا

دراسة السوق للتعرف على االحتیاجات الفعلیة ضرورة  -3
  .نتاجاإلعملیة للمستھلك لتحقیق رغباتھ بما یرضي ذوقھ قبل 

تصمیم المصنوعات الجلدیة ومقرر  رجنومیةاألتطویر مقرر  -4
) بقسم الصناعات الجلدیة بكلیة االقتصاد المنزلى جامعة 1(

بحث من نتائج حلوان من خالل إضافة ماتوصل إلیھ ال
 لمحتوى المادة العلمیة.

العالقة مماثلة تھتم بدراسة  دراساتحث الباحثین على إجراء  -5
والمنتج للوصول إلى راحة الجسم وسھولة  الجسم بین مقاییس
 االستخدام.

للمصنوعات الجلدیة بما  رجنومیةاألاالھتمام بدراسة المعاییر  -6
الت التي قد تغلب على المشكیتناسب مع أجسام المستھلك لل

  لھا.  ختیار الخاطئتنتج عن اال
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