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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث 
ع اكة بمصانالحي هدف البحث الى إستخدام علوم الطاقة الحيوية ومنها علم "الراديستزيا"وذلك لتحسين أداء عمال

ستبيان إت من المالبس الجاهزة من خالل تطبيق بعض من أساليب هذا العلم ،وبتطبيق أداوات البحث والتى تكون

ج بخط انتا حياكةغيل(، إستمارة تقيم أداء عمال المفتوح لتحديد مشكالت ومخاطر عمل عمال الحياكة بصاله )التش

مال لعينة للعافراد أالتيشرت لتقييم أداء العمال اثناء العمل داخل مصنع المالبس الجاهزة )محل البحث( وبلغ عدد 

بة للتجر بل اإلعدادق( عامل تم تصنيفهم طبقاً لطبيعة العمل ،وتم قياس معدل األداء للعمال 20خط إنتاج التيشرت )

ىء ثم عمل تعديل فى شكل خط األنتاج وتغيرأماكن بعض من الماكينات لتعارضها مع خط طاقة ارضى مل

  IKبندول  ة وهىبالشحنات الضارة بإستخدام أساليب علم الراديستازيا وباإلضافة الى أجهزة قياس الجهد والطاق

تخدام ضأ إسذات الشحنات العالية واي والبندول الرأسى لمعرفه أماكن الضغط العالى وخطوط الطاقة األرضية

لمظبوطه فات اجهاز الفولتميتروجهاز التسالميتر لقياس نسب تلك الشحنات وتأثيرها على العمال ومرعات المسا

ً إستخدام امشاط كهرباء تم وضعها على الكابل الرئيسى المغذى للماكينا م مسارات ت لحزبين الماكينات وأيًضا

عديل وبعد الت لعمالعها من األنتشار حيث تبين تأثير كل هذه األجهادات على مستوى أداء االشحنات الكهربائية ومن

رجات سطى دقل هذا التأثير وزاد معدل األنتاجية حيث وضحت النتائج الى وجود فروق دالة أحصائية بين متو

 4500لى ا 4200ح من اداء العمال لصالح البعدى حيث كان مستوى اإلنتاج اليومى قبل إعداد التجربة يتراو

 .4800الى  4700وبعد إعداد التجربة زاد معدل اإلنتاج ليتراوح من 
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  Introductionمقدمة 
رين لعشلقد مرت صناعة المالبس الجاهزة فى العالم منذ بداية القرن ا

تى حبمراحل من التطور الهائل منذ ان كانت ورشاً صغيرة محدودة ، 

اصبحت مصانع ضخمة ذات إنتاج متنوع ،وبعد أن كانت تقوم 

 األتوماتيكيةبعمليات اإلنتاج اليدوية أصبح لها من األساليب 

 ،واإللكترونية ماغزى كثيرا من مراحل إنتاجها بدرجات متفاوتة 

ومازالت تلك الصناعة تدخل كل ما هو حديث فى عمليات إنتاجها 

الذى  " أحد هذه العلوم Radiesthesiaوالذى يعد علم "الراديستازيا 

 اكةاهتم البحث الحالى بتوظيفه فى محاولة لتحسين أداء عمال الحي

قة لطااانع المالبس الجاهزة ، لكونه علماً يبحث فى كيفية إدخال بمص

ساس أها المنظمه فى المجاالت المختلفه لطاقة الكائنات الحية بأعتبار

 . االتزان فى الكون والقادرة على توفير الحماية ضد كل األضرار

 –الطاقة  –نظراً ألنه ينظم العالقة بين عناصر الثالثه : ) الشكل 

  . (2010 -)ابراهيم كريم  . ( الوظيفه

وبالنظر الى الدراسات العلمية التى تناولت استخدام علم 

"الراديستازيا" فى تحسين طاقة المكان ومنها دراسة )سمير حمودة 

يجاد بيئة معمارية مبنية قادرة على حجب إ( والتى هدفت الى 2017:

ءة هذه البيئة الطاقة السلبية وإحتواء الطاقة اإليجابية بهدف رفع كفا

من الناحية الصحية للمستخدم وتقليل المجال الكهرومغناطيسى 

( والتى هدفت الى 2015بها،وتناولت دراسة )عبير سويدان : 

استخدام التصميم الداخلى كمحفز للطاقة اإليجابية من خالل تعديل 

مسارات الطاقة فى الفراغ الداخلى ومن ثم التأثير على حالة الوعى 

حالة المزاجية للمستخدم ، كما تناولت دراسة )ابراهيم كريم وتعديل ال

( تأثير األشكال الهندسية المصممة بواسطة 2002وأخرون: 

البايوجيومترى وهو علم متفرع من علم "الراديستازيا" وذلك لتقليل 

األثار الناتجة عن أبراج التليفونات المحمولة فى قرية همبرج 

البيئي الطبيعى لمكان العمل للعديد  بسويسرا وذلك مع وجود االتزان

 من الوظائف المختلفة.

وفى ضوء نتائج الدراسه االستطالعية التى تم إجرائها على 

مجموعه من مصانع المالبس الجاهزة بمحافظة القاهرة والتى 

أظهرت وجود بعض القصور فى أداء عمال الحياكة أثناء تأدية 

ء ثناأيئه المحيطة للعامل عملهم كما أظهرت نتائج الدراسة سوء الب

 األمر. تأدية عمله مع وجود بعض من الضغوط النفسية واالدارية

ع الذى دفع البحث الحالى نحو تحديد هذه المشكالت ومحاولة لوض

" زيامقترحات يمكن من خاللها الحد منها بأستخدام علم "الراديستا

 .به طةمحيوتوظيفه فى رفع اداء عامل الحياكة وتعديل طاقة البيئة ال

 Statement of the Problemمشكلة البحث 
 -تتلخص مشكلة البحث فى التساؤالت األتيه :

ما إمكانية توظيف علم "الراديستازيا" فى وضع مقترحات  -1

 ة ؟يمكنها تحسين اداء عامل الحياكة بمصانع المالبس الجاهز

اكة لحياما الفروق الداله اإلحصائية بين معدل االنتاجية لعمال  -2

صانع المالبس خط انتاج التيشرت قبل وبعد التجريب بم

 الجاهزة ؟

 Objectives أهداف البحث
رت تقديم مقترحات لتعديل اداء عمال حياكة خط انتاج التيشي -1

وبيئة العمل فى مصانع المالبس الجاهزة بإستخدام علم 

 الراديستازيا.

نع قياس معدل إنتاجية عمال الحياكة قبل وبعد التجريب بمصا -2

 . المالبس الجاهزة

 Significanceالبحث مية أه
ة مية البحث الحالى فى كونه يستخدم أحد العلوم الحديثتتحد أه

 :المرتبطه بدراسه تاثير الطاقة على أداء العمال للوصول الى 

تحسين االنتاجية داخل مصانع المالبس ورفع كفاءه  -1
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 المنتج باألعتماد على قدرات العامل بعد تأهيله. 

خلق بيئه عمل مناسبه لعامل الحياكة بصاله اإلنتاج  -2

دل المساهمة فى رفع كفاءته االنتاجية وتحسين مع يمكنها

 األداء.

ة كما ان البحث يتناول بالدراسة أحد القطاعات الصناعي -3

"صناعة المالبس الجاهزة "والتى بدورها تساهم فى 

 . توفير فرص عمل مناسبة

   Terminology مصطلحات البحث
  :  Radiesthesiaعلم الراديستازيا  -1

سيه لألشعاع وهو علم كلمه التينيه األصل وتعنى الحسا

استخدام األنسان لحساسيته لألهتزازات للحصول على 

ع معلومات من مستويات الطاقة المختلفة  والتى ال تستطي

ت حواسنا الخمس استقبالها ، إذن هو علم تبادل المعلوما

 من خالل العالقة بين مجال طاقة اإلنسان ومجاالت طاقة

 " Williamson 1993الموجات حولنا "

 :  Improvementحسين ت -2

تار ) عوض مخ . زيادة الفاعلية والكفاءة فى تنفيذ األعمال

 . (2004هلودة : 

 :  Performanceأداء  -3

واء سهو السلوك الحركى الناتج عن عملية التعليم السابق ، 

 أو مجموعة من الحركات المتتالية تعكس فى واحدةلحركة 

 –م البربرى ) أحمد فهميالنهاية قدرة ودافعية الفرد".

2015.) 

 :  Workersعمال -4

هو ذلك الشخص الذى يعمل فى المؤسسة الصناعية 

ات ويتناول أجره نظير عمل يعملة بيده ، او مستعينا بأدو

وآالت وال يشرف على أحد أخر فى المؤسسة ) زينب 

 . (2006عبدالحفيظ : 

 : Sewingالحياكة  -5

ها تخدم فيهى عملية تجميع ألجزاء القطع الملبسية التى تس

الخيوط الخاصة بواسطة ماكينة الحياكة وهى أحدى 

 (.2006 –) زينب عبدالحفيظ  . مراحل صناعة المالبس

 Readymade Garments مصانع المالبس الجاهزة  -6

Industry: 

هى وحدات إنتاجية توجد فى أماكن مختلفة تضم كل منها 

مجموعة من العمال والعامالت لهم مهارات وقدرات 

م ؤهلهم ألداء واجباتهم الوظيفية ، وذلك بأستخداخاصة ت

ع مجموعة من اآلالت والماكينات لتشغيل الخامات او السل

النصف مصنوعة طبقاً لخطة اإلنتاج الموضوعة إلنتاج 

) زينب عبد . سلعة ملبسية تتفق مع إحتياجات السوق

 (.2006الحفيظ : 

 Delimitationsحدود البحث 
 تقتصر حدود البحث على ما يلى :

 ل انتاج التيشيرت بمصنع "طيبه" للمالبس الجاهزة.عما -1

 أستخدام علم الراديستازيا لرفع انتاجية العامل  -2

خل قياس معدل اإلنتاجية لعامل الحياكة فى بيئه العمل دا -3

 . المصنع

 Hypothesesفروض ال
توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطى درجات أداء  -1

ب عد التجريعمال الحياكة بمصانع المالبس الجاهزة قبل وب

 .تبعاً لنوع المرحلة "إعداد الماكينة، انتاج العملية"

توجد فروق داله احصائيا بين متوسطي درجات الجهد  -2

ً تالمبذول للعامل أثناء تأدية العمل قبل وبعد التجريب   بعا

 للمتغيرات "وقت العمل ، مكان العمل"

 Methodologyمنهج البحث 
 يتبع البحث الحالى : 

تحليل بيئه عمل عمال الحياكة المنهج الوصفى من خالل  -أ

فع ربمصانع المالبس الجاهزة بإستخدام علم الراديستازيا فى 

 أداهم وتحسين كفائتهم األنتاجية.

المنهج شبه تجريبى لقياس مستوى أداء العامل ودراسة  -ب

ظروف العمل الخارجية و الداخلية ومايحيط به وما يؤثر 

ت المواد واآلالعليه وايضاً تحسين األداء من حيث استخدام 

 . والمعدات بهدف  تهيئه جو مناسب وبيئه مناسبه  لألداء

   :Sample عينه البحث 
 تتكون عينة البحث من :

ت الخاصة بخبراء مصانع المالبس الجاهزة : وتكون العينة االولى

لى ( خبيراً بمصانع المالبس الجاهزة للتعرف ع16العينة من عدد )

دف تشغيل )مرحلة الحياكه(  بهطبيعة العمل ومشكالته فى صاالت ال

ة الحصول على خطوات العمل وتوصيفه وتحديد المشكالت التى تقابل

 والمخاطر التى يتعرض لها.  

 ونتعمال الحياكة بصالة التشغيل )محل البحث(: تك العينة الثانية

 ( عامل حياكة فى مصانع المالبس الجاهزة النتاج20العينة من )

ن عدد ت مالعينة طبقاً لطبيعة العمل ، فتكون التيشرت وتم توزيع افراد

( عامل 4( عامل اوفر ,عدد )11( عامل حياكة سينجر,عدد )3)

نتاج ( تركيب شريط ، وهذه العينة هى التى تمثل خط ا2اورلية وعدد)

 . التى شيرت

 بحث" :ال الخبراء المسئولين عن تقيم اداء عمال " عينة العينة الثالثة

براء بمجال صناعة المالبس الجاهزة وذلك ( خ3تكونت من عدد )

لتقييم أداء العمال قبل وبعد التجريب )مشرف تخطيط _ مراقب 

 . الجودة _ مشرف اإلنتاج بالمصنع (

 Tools البحث أدوات
 -والتى تكونت أدوات البحث من : أدوات البحث :

إستبيان مفتوح لتحديد مشكالت ومخاطر عمل عمال الحياكة  (1

جاهزة من تصميم بصاله )التشغيل( بمصنع المالبس ال

الباحثين : حيث صمم اإلستبيان بهدف تحديد المشكالت 

خل والمخاطر التى يتعرض لها عامل الحياكة بقسم التشغيل دا

 (5مصانع المالبس الجاهزة ،واحتوى االستبيان على عدد ) 

تساؤالت مفتوحة تدور حول مخاطر العمل التى يتعرضلها 

 . العمال اثناء تأدية عملهم

تقيم أداء عمال الحياكة بخط انتاج التيشرت من  إستمارة (2

 داءتصميم الباحثين : تم تصميم هذه االستمارة بهدف تقييم أ

 عمال الحياكة بخط انتاج التيشرت اثناء العمل داخل مصنع

المالبس الجاهزة )محل البحث( وتكونت االستمارة من 

ة محوريين اساسين االول المهام المسؤلة عن اعداد الماكين

 ينةللتشغيل والمحور الثانى انتاج المرحلة طبقا لنوع الماك

المستخدمة ،مع استخدام ميزان تقدير ثالثى يبدأ بمضبوط 

وينتهى بغير مظبوط  ويتوسطه مظبوط الى حد ما ،على ان 

ً لميزان التقدير مظبوط يقابل ( 3ه )يتم تقييم االستمارة طبقا

درجه  درجات مضبوط الى حد ما درجتان ,غير مضبوط

 واحدة ، وللتحقق من الصدق والثبات:

 أوالً : الصدق  

الصدق بإستخدام اإلتساق الداخلى بحساب معامل اإلرتباط   -

)بيرسون( بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية لكل محور والجدول 

 التالى  يوضح ذلك :
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 قيم معامالت اإلرتباط بين درجات كل عبارة ودرجة المحور التابع له (1رقم ) لجدو 

 العامل

 

 المحاور

 عامل ماكينه الشريط عامل األورلية عامل السينجر عامل األوفر

معامل 

 األرتباط

مستوى 

 الدالله

معامل 

 األرتباط

مستوى 

 الدالله

معامل 

 األرتباط

مستوى 

 الدالله

معامل 

 األرتباط

مستوى 

 الدالله

 

 

المحور 

 األول

0.831 

0.775 

0.641 

0.927 

0.01 

0.01 

0.05 

0.01 

0.749 

0.888 

0.943 

0.615 

0.821 

0.705 

0.01 

0.01 

0.01 

0.05 

0.01 

0.01 

0.763 

0.935 

0.812 

0.624 

0.01 

0.01 

0.01 

0.05 

0.787 

0.859 

0.631 

0.902 

0.881 

0.01 

0.01 

0.05 

0.01 

0.01 

 

 

المحور 

 الثانى

0.863 

0.607 

0.715 

0.958 

0.809 

0.736 

0.01 

0.05 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.936 

0.874 

0.756 

0.817 

0.725 

0.639 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.05 

0.741 

0.960 

0.807 

0.873 

0.642 

0.911 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.05 

0.01 

0.751 

0.838 

0.726 

0.945 

0.606 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.05 

 

 )ويتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى 

لصحيح مما يدل على صدق ا( القترابها من الواحد  0.05 – 0.01

 . وتجانس عبارات االستبيان

ً : الثبات :  Alphaبإستخدام " معامل الفا كرونباخ  ثانيا

Cronbach   طريقة التجزئة النصفية ،Split-half  " 

ً لمراحل  والجدول التالى يوضح قيم الثبات لمحاور اإلستبيان طبقا

 ث( خط اإلنتاج )عينة البح

 قيم معامل الثبات لمحاور اإلستبيان لكل مرحلة  (2جدول رقم )

 العامل

 

 المحاور

 عامل ماكينه الشريط عامل األورلية عامل السينجر عامل األوفر

التجزئة  معامل الفا

 النصفية           

التجزئة  معامل الفا

 النصفية

التجزئة  معامل الفا

 النصفية

التجزئة  معامل الفا

 النصفية

المحور 

 األول

0,763 0,806- 

0,734 

0,914 0,952- 

0,883 

0,882 0,925- 

0,851 

0,902 0,945-

0,871 

المحور 

 الثانى

0,925 0,961- 

0,894 

0,773 0,816- 

0,745 

0,785 0,829- 

0,752 

0,741 0,785- 

0,712 

ثبات 

اإلستبيان 

 ككل 

0,808 0,846- 

0,770 

0,860 0,905- 

0,834 

0,834 0,876- 

0,801 

0,851 0,891- 

0,826 

 

ل ويتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات : معام

ى عل الفا ، التجزئة النصفية ، قريبه من الواحد الصحيح  مما يدل

 . ثبات االستبيان

 أدوات قياس بيئة العمل :  -3

البندول الرأسى الكهربائى : لقياس األشعة الرأسية  -أ

لمسماة " خطوط كارى وهارتمان " الكهربائية الضارة وا

المحيطة بالعمال والمتواجدة فى صاله االنتاج ، وكذلك 

لتحديد أماكن األشعاعات األرضية وخطوط الطاقة التى 

 . توجد فى صاله االنتاج

: يتم استخدامه لقياس مستوى الطاقة وتحديد IKالبندول  -ب

 هاألطوال الموجية لألشياء المراد قياسها ويمكن من خالل

الدخول فى رنين مع مجاالت الطاقة المختلفة ، ويظهر 

 وراناستجابة هذا الثقل لألطوال الموجية عندما يبدأ فى الد

 مع اتجاه عقارب الساعة او عكسها. 

الحقل  شدة يتم استخدامه لقياس جهاز التسالميتر :   -ج

 والمجال الكهرومغناطيسى. المغناطيسي

فرق الجهد هاز الفولتميتر : يتم إستخدامة لقياس ج -د

المطبق بين طرفي حمل كهربائي ما ولقياس شدة التيار 

 . الكهربائى

  المعامالت اإلحصائية :

أدوات البحث تم إستخدام األساليب  للتحقق من صدق وثبات 

 اإلحصائية التالية :

معامللل إرتبللاط "بيرسللون" للتحقللق مللن صللدق اإلتسللاق  -أ

  .Split-half  والتجزئة النصفية الداخلي

للتحقق من  Alpha Cronbach  الفا كرونباخ معامل -ب

 الثبات.

ات و للتحقق من الفروض وإستخراج نتائج البحث تم إجراء المعالج

 " T- Testة اآلتية: " إختبار )ت( اإلحصائي

  الخطوات اإلجرائية :

 فيما يلى عرض الخطوات المتبعة خالل إجراء البحث : 

 . تصميم أدوات البحث والتحقق من صدقها وثباتها  -1

تطبيق االستبيان المفتوح )تحديد مشكالت ومخاطر عمل  -2

عمال الحياكة بصاله التشغيل بمصانع المالبس الجاهزة ( 

نة البحث من الخبراء بالمصانع المالبس الجاهزة على عي

لتحديد المخاطر التى يتعرض لها عامل الحياكة  اثناء تأدية 

عمله ,وتحليل نتائج االستبيان طبقاً ألراء الخبراء )عينة 

البحث( والجدول التالى يوضح التكرارات والنسب المئويه 

مصانع لنوع المشكالت والمخاطر التى تقابل عمال الحياكة ب

 المالبس الجاهزة كما هو موضح بالجدول التالى :

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%84_%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%84_%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%84_%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 التكرارات والنسب المئوية للمشكالت التى يتعرض لها العامل اثناء تادية عمله (3جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المحتــــوى م المحاور

 المشكالت 

 

1 

2 

3 

 ضغط العمل 

 اليومتوتر وقلق من عدم انجاز عدد القطع المطلوبه فى 

 تكدس الشغل

16 

14 

7 

100% 

88% 

44% 

 1 األجهادات

2 

3 

4 

5 

 االم أسفل الظهر

 آالم فى الرقبه

 آالم فى الركبة 

 آالم فى الزراعين 

 آالم فى مشط القدم

16 

15 

13 

12 

10 

100% 

94% 

81% 

75% 

63% 

 %19 3 دخول االبرة فى اليد 1 المخاطر

مخاطر ناتجه عن 

 الظروف البيئية

1 

2 

3 

 النظرضعف 

 صداع

 ضيق النفس

11 

7 

5 

69% 

44% 

31% 

ت نظراً لكون البحث الحالى يحاول الحد من وجود أضرار المشكال

ى التوواالجهادات التى يتعرض لها عامل الحياكة أثناء تأديه عمله 

 –والتى تتحدد فى كل من " ضغط العمل  %50تزيد نسبتها عن 

اآلم اسفل  -القلق والتوتر من عدم انجاز عدد القطع المطلوبة 

اآلم فى  –كبة اآلم فى الر -فى النظرضعف  -قبةاآلم الر -الظهر

 )طبقاً لنتائج تحليل االستمارة السابقة (. الزراعين

تحديد مكان العمل )محل البحث( وانهاء إجراءات الموافقه  -3

 على اجراء التجربه بالمصنع. 

رفع احداثيات صالة التشغيل محل البحث والتى تقع فى اتجاه  -4

العرض ( وخط  30.116171الشمال على خط طول )

( والذى تم تحديدها طبقاً للموقع 31.2645525يساوى )

 googel"الجغرافى التابع للمكان باستخدام محرك البحث 

map" ( 1صورة رقم) 

  
 رفع احداثيات المصنع (1صوره رقم )

  (2)محل البحث( كما هو موضح بالصورة رقم )تحديد مسار الطاقة داخل خط االنتاج بصاله التشغيل بالمصنع  -5

 
 خط االنتاج قبل بدأ التجربه (2صورة رقم )

( ان االزدحام  بصاله االنتاج 2حيث يتضح من الصورة رقم )

"محل البحث" مليئة بالتكدسات وتراكم القماش فى اماكن غير 

مخصصه له وتقارب الماكينات مع بعضها مع عدم مراعات وجود 

مخزنة ، ممرات بين الماكينة واالخرى ،ووجود ايضا قطع اثاث 

وعلى الجانب االخر وجود بعض من الماكينات عليها غبار وغير 

مستعمل والغير صالحة لألستخدام ، والشكل التالى رسم تخطيطى 

يوضح تخطيط شكل خط االنتاج موزعا طبقاً لخطوط العمل وسير 

 . العملية االنتاجية
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 شكل مسار الطاقة (1شكل رقم )

كل عامل طبقاً ألداء مهمة حيث يتضح من الشكل التالى مكان 

وتوضيح خط مسار الطاقة المار بالصالة مع مالحظة التكدس فى 

الممرات ووجود اكياس من القماش فى منتصف الطريق ،المسافات 

 بين الماكينات قريبه جدا ، تركم قطع من االثاث غير مستخدمة

 . وعليها غبار على جانب احد الممرات

 . خط األنتاجقياس معدل أداء العمال داخل  -6

 إجراء التجربة كما يلى:  -7

 تحديد اماكن انخفاض الضغط العالى  -أ

 تحديد اماكن خطوط الطاقة العاليه وتجنبها فى وضع -ب

الماكينات بقربها طبقاً لما ينص علية علم 

 . "الراديستازيا"

تعديل المسافات بين الماكينات وبعضها ثم إعادة  -جـ 

سم  60ممرات من ترتيب الماكينات وتحديد مسافات ال

 . سم 90الى

إستبعاد الماكينات الغير المستخدمة من صالة  -د

 . اإلنتاج

تعديل شكل خط االنتاج بعد ترتيب الماكينات  -هـ 

والمسافات الواقعه بين كل ماكينة واالخرى بناء على 

مسارات الطاقة التى تم رصدها كما هو موضح بالصورة 

عد التعديل وشكل ( يوضح الشكل الواقعى للصالة ب3رقم )

( شكل تخطيطى لصالة االنتاج بعد التعديل وتحديد 2رقم )

 مسار الطاقة االمن واتجاه باللون االصفر.

 
 (3صورة رقم )

 الشكل الفعلى لصالة االنتاج

 
      شكل تخطيطى لصالة االنتاج  بعد التعديل (2شكل رقم )

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 . (قياس معدل أداء العمال بعد أجراء التعديل )التجربيب -8

 . تفريغ البيانات والمعالجه اإلحصائية بإستخراج النتائج -9

   Resultsالنتائج 
 -عرض النتائج فى ضوء فروض البحث :يلى فيما 

فروق ذات داله إحصائيا بين متوسطى : توجود  األولالفرض  أوالً: 

درجات عمال الحياكة بخط إنتاج التيشرت قبل وبعد التجريب تبعاً 

انتاج العملية" لصالح البعدىلمرحلة العمل "إعداد الماكينة ، 

 إختبارات )ت( للمقارنة بين مستوى األداء لعمال الحياكة داخل خط اإلنتاج قبل وبعد التجريب (4جدول رقم )

 (19.ح =دعند  20) ن=

8.01

10.563
11.665

16.947

 
 عمال الحياكة بخط إنتاج التيشرت( داللة الفروق بين متوسطي درجات 3شكل )

 ج العملية"قبل وبعد التجريب تبعاً لمرحلة العمل "إعداد الماكينة ، انتا

 ( األتي :3والشكل ) (4يتضح من الجدول )

لمرحلة  " للمحور األول4.136أن قيمة "ت" تساوي " -1

وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى إعداد الماكينة، 

لصالح التطبيق البعدى ، حيث كان متوسط درجات  0.01

" ، بينما كان متوسط 11.665في التطبيق البعدي " العمال

 . "8.010في التطبيق القبلي " عمالالدرجات 

لمرحلة  " للمحور الثاني7.113أن قيمة "ت" تساوي " -2

ى وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوإنتاج العملية ، 

لصالح التطبيق البعدى ، حيث كان متوسط درجات  0.01

 " ، بينما كان متوسط16.947في التطبيق البعدي " العمال

 . "10.563القبلي " في التطبيق العمالدرجات 

ألداء للمجموع الكلي " 13.042أن قيمة "ت" تساوي " -3

وهي قيمة ،  عمال حياكة بخط اإلنتاج بامصنع محل التجربة

لصالح التطبيق  0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى 

في التطبيق  العمالالبعدى ، حيث كان متوسط درجات 

في  مالالع" ، بينما كان متوسط درجات 28.612البعدي "

مما يدل على ان مسارات  . "18.573التطبيق القبلي "

الطاقة لها تأثير إيجابى على معدل أداء العمل كما جاء فى 

ً عامالً 2005-"منظمة الصحه العالمية  ( حيث شكلت فريقا

من أجل تقييم جميع المخاطر التى تؤثر على العمال الذين 

ى صحتهم بتعارضون لمجال كهرومغناطيسى وتأثير ذلك عل

حيث أثبتت الدراسة تأثير تلك الشحنات على الجهاز 

 العصبى المركزى.

: ً ى : وجود فروق دالة إحصائية بين متوسط الفرض الثانى ثانيا

يب تجردرجات الجهد المبذول للعامل أثناء تأدية العمل قبل وبعد ال

 تبعاً للمتغيرات " وقت العمل , مكان العمل "

فرض تم تطبيق اختبار "ت" والجدول وللتحقق من صحة هذا ال

 التالى يوضح داللة الفرق بين المتغير األول )وقت العمل( :

 

 ( داللة الفروق بين متوسطى درجات الجهد المبذول لعمال الحياكة تبعاً لمتغيرات وقت العمل5جدول )

 (19عند د.ح = 20)ن = 

 قيمة  بعد قبل  المتغير

 "ت"

 مستوى الداللة

 ع م ع م

 0,01 5,522 0,299 0,20 0،307 0,26 أول النهار

 0,01 19,461 0,311 0,54 0,438 0,77 منتصف النهار  

 0,01 17,405 0,409 0,71 0,524 0,92 أخر النهار

 قيمة  بعد قبل  المحاور

 "ت"

 مستوى الداللة

 ع م ع م

 0,01   4,136 2,241 11,665 1,236 8,010 إعداد الماكينة

 0,01 7,113 2,593 16,947 1,481 10,563 إنتاج العملية 

 0,01 13,042 3,328 28,612 2,914 18,573 الكلى
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0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

                                

0.26

0.77

0.92

0.2

0.54

0.71

                

 
 متوسطي درجات الجهد المبذول( داللة الفروق بين  4شكل ) 

 العمل لعمال الحياكة تبعاً لمتغيرات وقت

 األتي :(  4والشكل )  ( 5يتضح من الجدول )    

وهي قيمة ،  " ألول النهار5.522أن قيمة "ت" تساوي " -1

لصالح التطبيق  0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى 

في التطبيق  العمالالبعدى ، حيث كان متوسط درجات 

في  العمال" ، بينما كان متوسط درجات 0.20البعدي "

 . "0.26ي "التطبيق القبل

وهي ،  " لمنتصف النهار19.461أن قيمة "ت" تساوي " -2

لصالح التطبيق  0.01قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

في التطبيق  العمالالبعدى ، حيث كان متوسط درجات 

في  العمال" ، بينما كان متوسط درجات 0.54البعدي "

 . "0.77التطبيق القبلي "

وهي قيمة ،  آلخر النهار" 17.405أن قيمة "ت" تساوي " -3

لصالح التطبيق  0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى 

في التطبيق  العمالالبعدى ، حيث كان متوسط درجات 

في  العمال" ، بينما كان متوسط درجات 0.71البعدي "

وفيما يلى جدول يوضح داللة  " ,0.92التطبيق القبلي "

 الفروق بين المتغير الثانى )مكان العمل(

 ( داللة الفروق بين متوسطى درجات الجهد المبذول لعمال الحياكة تبعاً لمتغيرات مكان العمل6ول )جد

 (19عند د.ح = 20)ن = 

 قيمة  بعد قبل  المتغير

 "ت"

 مستوى الداللة

 م
 ع م ع م

 0,01 7,093 0,260 0,29 0،381 0,35 أول خط اإلنتاج

 0,01 10,118 0,446 0,72 0,519 0,83 منتصف خط اإلنتاج  

 0,01 13,268 0,578 0,85 0,721 0,97 أخر خط اإلنتاج

                                

0.35

0.83
0.97

0.29

0.72
0.85

 
 متوسطي درجات الجهد المبذولداللة الفروق بين  ( 5شكل ) 

 لعمال الحياكة تبعاً لمتغيرات مكان العمل

 األتي :( 5والشكل ) (6يتضح من الجدول )     

وهي قيمة ،  ألول خط اإلنتاج "7.093أن قيمة "ت" تساوي " -1

 لصالح التطبيق البعدى 0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى 

في التطبيق البعدي  العمال، حيث كان متوسط درجات 

لي في التطبيق القب العمال" ، بينما كان متوسط درجات 0.29"

"0.35" . 

،  " لمنتصف خط اإلنتاج10.118أن قيمة "ت" تساوي " -2

لصالح  0.01لة إحصائية عند مستوى وهي قيمة ذات دال

في التطبيق  العمالالتطبيق البعدى ، حيث كان متوسط درجات 

في  العمال" ، بينما كان متوسط درجات 0.72البعدي "

 " 0.83التطبيق القبلي "

وهي ، " آلخر خط اإلنتاج13.267أن قيمة "ت" تساوي " -3
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يق لصالح التطب 0.01قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

في التطبيق البعدي  العمالالبعدى ، حيث كان متوسط درجات 

في التطبيق القبلي  العمال"، بينما كان متوسط درجات 0.85"

الثاني، كما جاء فى دراسة " ، وبذلك يتحقق الفرض 0.97"

" تحليالً مفصالً لنوع الطاقات 2008 -"محمد عبد البارى وفا

دى تأثيرها على األرضية المختلفة وأساليب إكشافها ،وم

الكائنات الحية وباألخص األنسان مع عرض لتصنيف طاقة 

جسم االنسان وعرض وسائل عالج مناطق اإلجهادات 

 ً ً وحديثا كما تناولت الدراسة أساليب تعامل األرضية قديما

المعماريين مع طاقة األرض على مر العصور منذ الفترة 

ً ا لتعرف على البدائية وحتى الحضارة اإلسالمية ، وأيضا

أساليب تغيير نوعية الطاقة وكيفية التصميـم وفق شبكات 

  .الطاقة األرضية

   Recommendations التوصيات
"  مخاطبة مصانع المالبس الجاهزة بتطبيق علم "الراديستازيا -1

فى صاالت اإلنتاج لتقليل تعرض العمال للشحنات 

 . الكهرومغناطيسية الضارة والحد ومنها

 Referencesاملراجع 
اإلنتاج في تقليل زمن "تأثير تصميم خط أحمد فهيم بربرى: -1

التشغيل في مصانع المالبس الجاهزة غير النمطية في 

 -رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الفنون التطبيقية مصر"

 . (2015جامعة بنها )

زينب عبدالحفيظ فرغلى: المالبس الجاهزة بين االعداد  -2

 (2006، القاهرة ، دار الفكر العربي) 2واالنتاج ،ط

سة تأثير الحجوم الهندسية على تصميم درا سمير حمودة : -3

األبنية المالئمة للصحة من خالل سلوك الموجات 

سة ، رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الهند الكهرومغناطيسية

 . (2017جامعة دمشق ) –

عبير حامد سويدان : إستخدام البيوجيومترى  كعنصر مؤثر  -4

ن الحالة على حالة الوعى للمستخدم فى التصيم الداخلى لتحسي

المزاجية داخل الفراغ ، بحث منشور ، كلية الهندسة ، جامعه 

 (.2015الدلتا للعلوم والتكنولوجيا )

 الةمحمد عبدالبارى وفا : تأثير طاقة األرض على العمارة، رس -5

 . (2008جامعة األسكندرية ) –الجميلة  كلية الفنون -ماجيستير
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(2016) Journal of Occupational Health 
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Antonietta Arleo. 2014 
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10- ILO Content Manager "Clothing and Finished 
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11- Ibrahem Karim: Back to Future for Mankind, 

Bio Geometry Consulting Ltd, Egypt(2010).  

12- Williamson,Tom.Dowsing New Light on an 

Ancient Art.Great Britain:St Edmunds bury 
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