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 International)العالم تأثير كبيراً على قطاع المنسوجات والمالبس خالل جائحة كورونا، وبحسب تقرير يشهد 

trade center2020)  في العالم. كما رصد التقرير تغير أصبحت صناعة المالبس ثاني أكبر الصناعات تأثرا

أتجاه المستهلكين للمالبس، وأصبح دافع الشراء للمالبس األساسية األكثر استدامة بدالً من البحث عن الموضة. 

فأصبحت مسئولية مصمم المالبس هي  ؛أن ارتداء الكمامة أصبح متطلب عصري في ظل جائحة كورونا وحيث

تصميم يهدف البحث ل لكين ومتطلباتهم العصرية وتجذبهم للشراء. لذاتصميم مالبس تلبي احتياجات المسته

بجيوب قابلة للتثبيت والخلع تحقق أداء وظيفي وجمالي في ظل جائحة كورونا. فيستطيع  بنطلونات رجالي مبتكره

قبل ول مرتدي البنطلون حفظ الكمامة في الجيب القابل للتثبيت والخلع، باإلضافة إلمكانية تعقيم الجيب بالكح

لية لألقمشة )محل الدراسة( الوقامت الباحثة بأجراء اختبارات معم استخدامه وحفظ الكمامة به في كل مرة.

واختبار مقاومة القماش للبكتريا؛ وذلك للوصول لمواصفات  ،واختبار سرعة الجفاف ،كاختبار سرعة االبتالل

تتضح أهمية البحث في إثراء مجال المالبس الرجالي و مالئمة يمكن تنفيذها كبطانة للجيب القابل للتثبيت والخلع.

وشعور الفرد  ،وتساهم في الحفاظ على الكمامة عند خلعها بتصميمات تحقق أداء وظيفي في ظل جائحة كورونا،

( بنطلونات رجالي مبتكرة بجيوب قابلة للتثبيت 10)لتصميم  توصل البحث   بالرضا واآلمان تجاه ذلك التصميم.

 160تم تصميم البنطلونات استجابة للمتطلبات العصرية للرجال بناء على نتائج استطالع قبلي لعدد )وقد  ،والخلع

إعداد استبيانان من خالل  مشارك من فئات عمرية مختلفة(. كما تم تقييم التصميمات في تحقيق هدف البحث

. ة الرجال )محل الدراسة(أحدهما موجه للمتخصصين في مجال المالبس الجاهزة واآلخر لغير المتخصصين فئ

( تصميمات 5لقياس قبول التصميمات المقترحة، وتنفيذ أفضل ) (SPSS)ببرنامج  تحليل إحصائيوتم إجراء 

كما توصل البحث بعد أجراء االختبارات المعملية الختيار  حققت أعلى نسبة قبول بين الفئتين في هدف البحث.

 حيث أنه غير قابل لالبتالل،بل للتثبيت والخلع في البنطلون الرجالي؛ قماش البولي أميد لتنفيذ بطانة الجيب القا

وبذلك يمكن تعقيم بطانة الجيب بالكحول قبل  .ومقاومته عالية النتشار البكتريا على سطحه وسرعة جفافه عالية،

مامة عند حفظها بحيث يتم توفير الحماية للك حفظ الكمامة بها، باإلضافة لتعقيم الجيب في كل مره قبل استخدامه

في ظل جائحة  بهذا الجيب ويشعر مرتدي البنطلون بالرضا واآلمان، وبذلك يتحقق األداء الوظيفي للتصميم

كما قامت الباحثة بأعداد معرض بمتحف فن الزجاج والنحت والعجائن المصرية )زكريا الخناني وعايدة  .كورونا

التصميمات المنفذة ولوحات  وتم عرض ة الثقافة المصرية،عبد الكريم( التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزار

 التصميمات المقرحة.

 تصميم مالبس    

Clothing Design 

 بنطلون رجالي 

Men's pants 

 تصميم جيوب 

 Pockets Design 

 أداء وظيفي 

functional performance 

 جائحة كورونا

 

 

 

Paper received 25th August  2021,  Accepted 12th October  2021,  Published 1st of November 2021 
 

  Introductionمقدمة 
العالم تأثير كبيراً على قطاع المنسوجات والمالبس خالل يشهد      

جائحة كورونا، وأصبحت صناعة المالبس ثاني أكبر الصناعات 

 International trade)تأثرا في العالم بحسب تقرير 

center2020) رصد التقرير تغير أتجاه المستهلكين للمالبس، . كما

وأصبح دافع الشراء للمالبس األساسية األكثر استدامة بدالً من 

البحث عن الموضة. ومن هنا يقع على عاتق مصمم األزياء جذب 

المستهلكين لمالبس تحقق احتياجاتهم وأولوياتهم في الشراء. وحيث 

ة التي تلبي احتياجات أن البنطلون الرجالي من المالبس األساسي

الرجال بمختلف فئاتهم العمرية ومتطلباتهم العصرية بمختلف أنواعه 

صت وأشكاله، فقد تم اختيار تصميمه بذلك البحث. وبناء على ما أو

لحماية مرتديها من  ؛تلكمامااء اتدبارلعالمية الصحة امنظمة به 

يطرة عليه، ر الوباء والسنتشار إخطان أموللتقليل  ؛اإلصابة بكورونا

فقد أصبح ارتداء الكمامة متطلب عصري. ولذا تم اختيار البنطلون 

الرجالي البتكار تصميمات بجيوب قابلة للتثبيت والخلع تحقق أداء 

حيث أنه يساهم في االلتزام بارتداء  ؛وظيفي في ظل جائحة كورونا

الكمامة لوجود جيب مخصص في البنطلون يمكن حفظها فيه عند 

يتها. باإلضافة الختيار قماش مالئم لتنفيذ بطانة هذا خلعها وحما

مع إمكانية  الجيب ويساهم في الحد من انتشار البكتريا والفيروسات،

 تعقيم الجيب في كل مره قبل استخدامه وحفظ الكمامة به.

 Statement of the Problemمشكلة البحث 
 ن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت التالية:يمكمن هنا 

ا إمكانية ابتكار تصميم بنطلونات رجالي بجيوب قابلة م -

 للتثبيت والخلع تحقق أداء وظيفي في ظل جائحة كورونا؟

ما إمكانية االستفادة من قماش بمواصفات مالئمة لتنفيذ بطانة  -

الجيب القابل للتثبيت والخلع تحد من انتشار البكتريا 

 والفيروسات؟

 Objectivesأهداف البحث 
م بنطلونات رجالي بجيوب قابلة للتثبيت والخلع تصمي ابتكار -

 تحقق أداء وظيفي وجمالي في ظل جائحة كورونا.

االستفادة من االختبارات المعملية في الوصول لقماش  -

بمواصفات تالئم تنفيذ بطانة الجيب القابل للتثبيت والخلع، 

تحد من انتشار البكتريا والفيروسات مع إمكانية تعقيم الجيب 

 ستخدام.قبل اال

 Significanceالبحث مية أه
 وظيفيإثراء مجال المالبس الرجالي بتصميمات تحقق أداء  -

سيساهم في الحفاظ على الكمامة عند  في ظل جائحة كورونا؛

وشعور الفرد بالرضا واآلمان تجاه ذلك  ،خلعها وحمايتها

 التصميم.

 Delimitationsحدود البحث  
 ( عام.50 -20ة )تصميم بنطلون رجالي للفئة العمري -

 Methodologyمنهج البحث 
 يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي.  -

 Tools البحث أدوات
موجهة  استطالع رأي لتصميم البنطلون الرجالي استمارة -

 للرجال.

استمارة استبيان لتقييم التصميمات المبتكرة موجهة  -
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 صائي.للمتخصصين وغير المتخصصين مع التحليل اإلح

 اختبارات معملية. -

 The Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار -2
 البنطلون الرجالي ومتطلبات تصميمه -2-1

تعبر عن الملبس  فرنسية األصل، (Pantalon)كلمة بنطلون      

الخارجي للرجال الذي يكسو الجسم من الوسط للقدم أو أعلى منه 

لون عبر العصور المختلفة قليالً تبعا للموضة. وتطور تصميم البنط

نتيجة للتغيرات السياسية، الثقافية، االقتصادية، االجتماعية، 

 (.64، 2006 ،عبد العزيز؛ وآخرون ،جودةالتكنولوجية والفنية. )

تتعدد أنواع البنطلونات الرجالي فمنها البنطلون المنتظم       

، الجينز ،البرمودا ،الشارلستون، المخروطي، الضيق األتساع،

 ،الواسع )الفضفاض(، الفروسية، أكسفورد، الدنجاري، الباجي

 الرياضي وغيرها.

ويعتمد تصميم البنطلون على مفردات منها طول البنطلون       

)طول خط الحجر والطول من خط الركبة لخط الذيل(، ثم اتساع 

البنطلون فتتحدد االتساعات عند خط )الجنب، الفخذ، الركبة 

ة لوجود كسرات في أمام البنطلون وعددها أو عدم والذيل(. باإلضاف

وجودها، وكذلك خط الوسط للبنطلون )مرتفع، منخفض ومكانه 

و منفصل( وعرض كمر أالطبيعي(. وأيًضا كمر البنطلون )متصل 

 (loops) البنطلون )رفيع، متوسط وعريض(، ووجود اللوبسات

ذلك البتالته وطريقة تثبيتها بالكمر بشكل أفقي أو مائل. وك وعرضها

ووسائل إغالقها المختلفة. أما الجيوب في البنطلون فتختلف أشكالها 

حسب المكان المثبتة عليه في األمام أو الجنب أو الخلف فقد تكون 

)داخلية، خارجية، مسحورة وشق(، كما تختلف أيًضا أشكال أغطية 

 الجيوب.

عبد  ،جودة(، )123-119، 2007، كفاية؛ وآخرون ،سليمان) 

 (.72-71، 2006، لعزيز؛ وآخرونا

ويعتبر البنطلون من القطع األساسية التي تلبي احتياجات الرجال      

بمختلف فئاتهم العمرية ومتطلباتهم العصرية بمختلف أنواعه 

. وبالتالي فأن تصميمه يتطلب توافر عدة عناصر وأشكاله وخاماته

يتطلب توافر  منها عنصر الراحة )الحركية، النفسية والحسية(، كما

عنصر األمان في التفاصيل البنائية للقصات والخياطات ومكمالت 

الحياكة )سوستة، أزرار، إبزيم وغيرها(. باإلضافة لتوافر المظهر 

-الجمالي في التصميم وذلك بتحقيق عناصر أسس التصميم )التناسب

اإليقاع( -التباين-التكرار-االنسجام والتوافق - الوحدة -االتزان

بتها مع اتجاهات الموضة العصرية وكذلك تناسب التصميم ومواك

 (93-89، 2008مع الدخل االقتصادي للفرد. )قرشي، وفاء،

 األداء الوظيفي في تصميم المالبس -2-2

ً لمواجهة جائحة كورونا  يقع على عاتق مصمم المالبس دوراً هاما

وذلك من خالل تقديم  ؛والنهوض بصناعة المالبس والمنسوجات

مات ملبسية مبتكرة تحد من انتشار الوباء وتحمي مرتديها. تصمي

وذلك من خالل تصميم مالبس وظيفية، أو تصميم مالبس تحقق أداء 

وظيفي، أو تصميم مكمالت وظيفية للملبس، أو نشر الوعي من 

خالل التصميم وغيرها من األفكار التي تساهم في ذلك. فلم تعد 

الي فقط بل البد أن تلبي المالبس وسيلة ألشباع المظهر الجم

احتياجات أو متطلبات توفر غرض أو أداء وظيفي صممت من 

 أجله.

ويقصد باألداء الوظيفي هو االستخدام الحقيقي للمنتج في       

والتي من خاللها يمكن استخالص  ،الظروف البيئية المحيطة

المتطلبات األساسية لالستخدام وتحديد الخواص التي تتحدد جودة 

 ( 2016؛ وآخرون، ، زينبتج على أساسها. )أحمدالمن

تصميم بنطلونات ويتحقق األداء الوظيفي في البحث من خالل       

رجالي مبتكره بجيوب قابلة للتثبيت والخلع لتحقق أداء وظيفي في 

ستناداً للتوصيات الوقائية من منظمة الصحة ظل جائحة كورونا. فا

لوجه الطبية )الكمامات( طوال أقنعة ا العالمية والمصرية بارتداء

فترة المخالطة ألي شخص؛ للحد من انتشار الفيروس وحماية 

األشخاص. فقد أصبحت الكمامة متطلب عصري في ظل جائحة 

تصميم جيب قابل للتثبيت والخلع في البنطلون؛ وبالتالي كورونا، 

سيساهم في االلتزام بارتداء الكمامة لوجود جيب مخصص في 

ن حفظ الكمامة فيه عند خلعها وحمايتها. باإلضافة البنطلون يمك

الختيار قماش مالئم لتنفيذ بطانة هذا الجيب؛ سيساهم في الحد من 

انتشار البكتريا والفيروسات مع إمكانية تعقيم الجيب في كل مره قبل 

 استخدامه وحفظ الكمامة به.

فتحقيق األداء الوظيفي للجيب سيساهم في الشعور بالرضا      

الراحة النفسية واآلمان لمستخدمه، وذلك لتلبية االحتياجات و

والمتطلبات العصرية للرجال. باإلضافة لمالئمة الجيب الستخدام 

الكمامة من حيث )التصميم، حفظ الكمامة وحمايتها، أسلوب التثبيت 

والغلق المستخدمان في التنفيذ، إمكانية تعقيم الجيب، سهولة 

الجيب وتثبيته(. فجميع هذه العناصر تؤدي االستخدام، إمكانية خلع 

لتوافق الجيب مع االستخدام التي صمم من أجله وتحقق األداء 

 الوظيفي. 

 جائحة كورونا وصناعة المالبس الجاهزة -2-3

ً لمرض  جائحة جائحة كورونا هي     عالمية مكتشفة حديثا

ط (، هو مرض ُمعٍد يسب ِّبه فيروس كورونا المرتب19-)كوفيد فيروس

في  منظمة الصحة العالمية بالمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة. أعلنت

حالة طوارئ  رسميًا أن تفشي الفيروس يُشكل 2020اير ين 30

 ،2020مارس  11صحية عالمية، وأكدت أنه أصبح جائحة يوم 

وتتوالى موجات انتشار الفيروس وتحويراته، ومازال مستمر حاليًا 

 )الموجة الرابعة(.

الفيروس بين األشخاص عند المخالطة اللصيقة، وغالبًا  ينتقل     

المصاحبة  الرذاذ والقطيرات التنفسية عن طريق

أو العطس، قد يُصاب األشخاص نتيجة لمس  التحدث أو للسعال

ة األنف أو الفم أو العينين. لذا جاءت التوصيات الوقائية من منظم

الصحة العالمية بالمحافظة على مسافة تباعدية كافية بين األفراد، 

في األماكن العامة، وغسل  أقنعة الوجه الطبية )الكمامات( وارتداء

اليدين، وتغطية الفم عند السعال. )منظمة الصحة العالمية 

https://www.who.com) 

شار فأصبح ارتداء الكمامة لألشخاص ضرورة؛ للسيطرة على انت    

الفيروس. باإلضافة لتوفير حماية لمرتديها من اإلصابة بالعدوى أو 

 نقل العدوى لألخرين.

ً خالل      وقد شهد قطاع المالبس والمنسوجات تضرراً عالميا

جائحة كورونا مع عمليات الحظر، وتغيير عادات المستهلكين 

 International)وانخفاض مبيعات التجزئة. وذلك بحسب تقرير 

trade center2020) وق لساعلى  19-دفيوكء بار وثبشأن أ

قدمت حيث  هزة،لجاس المالبوالمحلية للنسيج الصناعة والعالمي ا

س لمالباعلى ب لطلافى ٪ 11نخفاضًا بنسبة ور إنيتوموروكة يرش

زي ماكن. ويشير تقرير شركة 2019م نة بعارمقا 2020م لعامة عاا

لمتعلقة المستهلكون ا ض أولويةنخفاإ 2020م ضة لعاولماحالة عن 

وظ للمالبس ملحأدى لتحول مما ؛ ضةولمت األناقة واصيحار بآخ

رة لتجاكما توقعت استمرار ظروف اسمية. رلر اغيوألساسية ا

م عاط نشات ياولى مستإلصناعة وعودة ا 2021ل عاملصعبة خالا

لى إضة ولمت امبيعاودة عو ،2022ث لثالابع رلول ابحل 2019

 .2023م عان بع مرالابع رلافي  2019ت ياومست

% عن 40كما سجلت الشركات في مصر انخفاض بنسبة      

ن ضمنها مت لبا، والغيت طإلجماليب الطلفض انخ، فقد أ2019

تقشفية ر بيداتتنفيذ لى إلمصانع افع دمما ل؛ نة بالفعولمشحت المنتجاا

 ج(.إلنتاق خطوط اغالوإلعمالة ل افصور، ألجض ا)خفن تتضم

ض بصناعة المالبس في ظل جائحة كورونا إتباع فيجب للنهو    

 (International trade center2020) التوصيات بتقرير

ل ألعمام اعت دماظمنت، لسياساع اصنا، مةوللحكالموجهة 

ن. بشأن أفضل سبل دعم قطاع المالبس والمنسوجات؛ لمصنعيوا

للتعافي من آثار جائحة كورونا على المدي القصير والمتوسط 
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 تطبيقات البحث  -3

( بنطلونات رجالي مبتكرة بجيوب 10)بتصميم قامت الباحثة       

تم تصميم البنطلونات بناء على نتائج وقد  ،قابلة للتثبيت والخلع

رجل مشارك  160( سؤال لعدد )34استطالع قبلي يحتوي على )

عمرية مختلفة(. وتضمنت التصميمات المبتكرة استجابة  من فئات

للمتطلبات العصرية للرجال التي جاءت في نتائج استطالع الرأي 

من حيث )النمط، سبب الشراء، إضافة الجيوب، عدد الجيوب 

وحجمها، أماكن تثبيتها، أنواع وسائل غلق الجيوب، أنواع الخامات 

أنواع وسائل غلق البنطلون،  المفضلة للبنطلون، الوان البنطلونات،

التقنيات الزخرفية وتأثير كورونا على اختيارات الرجال 

 ومتطلباتهم(.

خطوط  باختيار وأبرزت الباحثة الجوانب الجمالية في التصميم      

، كما تصميمية والوان مواكبة التجاهات الموضة العصرية للرجال

صميم المالبس عناصر أسس ت حققت الباحثة في تصميم البنطلونات

-االنسجام والتوافق  -الوحدة-االتزان -من حيث )النسبة والتناسب

وقد تم رسم البنطلونات وتلوينها باستخدام  اإليقاع(. -التباين -التكرار

 .(Adobe Illustrator 2020)برنامج 

وأهتمت الباحثة بتحقيق الجانب الوظيفي لتصميم البنطلونات       

متعددة لحفظ متطلبات الرجال )محفظة تصميم جيوب المقترحة ب

النقود، الهاتف المحمول، المفاتيح، زجاجة الكحول، الكمامة وغيرها 

من المتطلبات(. باإلضافة لتصميم جيوب قابلة للتثبيت والخلع تحقق 

أنها تساهم في االلتزام  حيث؛ متطلب وظيفي في ظل جائحة كورونا

طلون يمكن حفظها فيه بارتداء الكمامة لوجود جيب مخصص في البن

عند خلعها وحمايتها. فتم اختيار قماش بمواصفات مالئمة لتنفيذ 

بطانة هذا الجيب؛ بحيث تساهم في الحد من انتشار البكتريا 

تعقيم بطانة الجيب بالكحول قبل وضع  ، وكذلك أمكانيةوالفيروسات

اختبارات معملية لألقمشة  الكمامة به وحفظها. فقد تم إجراء

وبناء على نتائج  ،حة لتنفيذ الجيب القابل للتثبيت والخلعالمقتر

 االختبارات التي سيتم توضيحها الحقاً تم اختيار القماش.

كما حققت الباحثة تنوع في تصميم البنطلونات المبتكرة من       

، تنوع في كمر البنطلون، تصميم حيث نمط البنطلون، لونه، خامته

اختيارات  مع مراعاة مختلفة أنواع جيوب مختلفة بوسائل غلق

 ومتطلبات الرجال المشاركين في استطالع الرأي. 

وراعت الباحثة في تصميم البنطلونات المقترحة مناسبتها         

لجميع المواسم، البساطة، وسهولة االرتداء. وتحقيق عنصر الراحة 

في التصميم من حيث توفير الراحة وحرية الحركة لمرتديه من 

سماحات الراحة في الباترون واستخدام األشكال الظلية خالل ضبط 

الواسعة في الشكل الخارجي للبنطلون. كما تم مراعاة التفاصيل 

البنائية للبنطلون )القصات، الخياطات، األلوان، الجيوب ومالمس 

 الخامات(.

كما حققت الباحثة عنصر اآلمان في التصميمات المقترحة من       

وإكسسوارات آمنه في استخدامها غير مضرة خالل اختيار خامات 

؛ للجلد. وكذلك اختيار حياكات مسطحة في أماكن الثنيات واالحتكاك

حتى ال تسبب التهابات للجلد. وتم استخدام غطاء للجيب الكبير أو 

منع سقوط ما بداخل الجيب. وي وسيلة غلق آمنة بحيث يحقق اآلمان

 ؛اسية أو بالستيكيةوكذلك استخدام سوست نحاسية وإبزيمات نح

حتى ال تصدأ مع الغسيل المتكرر. كما يتحقق عنصر اآلمان في 

تصميم الجيب القابل للخلع من خالل اختيار بطانة للجيب قابلة 

بحيث توفر الحماية للكمامة عند حفظها بهذا الجيب، وتشعر ؛ للتعقيم

مرتدي البنطلون بالرضا واآلمان. وكذلك مراعاة أن تكون مقاسات 

 لجيب القابل للخلع مناسبة للمقاسات القياسية للكمامة. ا

 وسيتم توضيح توصيف تصميمات البنطلونات المقترحة من حيث

 ،المستخدمة واإلكسسوارات الشكل البنائي للتصميم، والخامة

 والجوانب الجمالية واألداء الوظيفي للتصميم كالتالي:

 التصميم األول  -3-1

 

  
 

 األول )األمام والخلف( ( التصميم1شكل )

بنطلون طويل بكمر منفصل  الشكل البنائي للتصميم المقترح:

متوسط العرض ومثبت به استيك بخطين حياكة، ثم ينسدل باستقامة 

من خط الحجر الي خط الذيل وتوجد قصة أفقية في مستوي خط 

الركبة لألمام والخلف. يحتوي البنطلون على أربع جيوب أمامية 

خارجيين يمتد خط فتحة كالً منهما بشكل مستدير من  منها جيبين

خط الوسط الي خط حياكة الجنب وينتهي الجيب بزوايا قائمة. كما 

يوجد جيبين خارجيين مثبتين أعلى مستوي الركبة، الجيب األيمن 

مستطيل الشكل وقابل للتثبيت والخلع بواسطة إبزيم، ولهذا الجيب 

لون، ومتصل بشريط قماش غطاء مستطيل الشكل مثبت في البنط

ينتهي بإبزيم مستخدم كوسيلة غلق لهذا الجيب. ويوجد في الجانب 

األيسر جيب خارجي مستطيل الشكل له غطاء جيب متصل به 

بشريط قماش ينتهي بكبسونة معدنية. كما يوجد للبنطلون سفرة خلفية 

تمتد على هيئة خط مائل من خط الحجر لخط حياكة الجنب، وتم 

بين خارجيين لهما شكل خماسي أسفل السفرة. كما تم تثبيت جي

إضافة خطوط حياكة خارجية حول القصات والجيوب للبنطلون 

 ككل. 

% قطن، 100قماش جبردين  الخامة واإلكسسوارات المستخدمة:

إبزيم بالستيك متوسط الحجم، كبسونة معدنية، استيك متوسط 

 العرض.

 رمادي. لون التصميم المقترح:

يتحقق أتزان أفقي متماثل بين مفردات التصميم  جمالي:الجانب ال

وتناسب بين مساحات الجيوب ومساحة  ،على جانبي البنطلون

، كما يتحقق انسجام بين لون التصميم وعناصره. البنطلون ككل

تحقيق جميع هذه العناصر يعطي إحساس باالتزان والوحدة وبالتالي 

 في تصميم البنطلون ككل.

يتحقق األداء الوظيفي في البنطلون من خالل  الجانب الوظيفي:

أنواع جيوب مختلفة الشكل وأماكن التثبيت تصميم )ستة( 

واالستخدام لتلبي احتياجات الرجال المختلفة. تم تصميم الجيب القابل 

كما تم تثبيته من خالل للتثبيت والخلع بمقاس مناسب لحفظ الكمامة، 

ك يتم غلق الجيب بنفس شريط قماش ينتهي بإبزيم بالستيك وكذل

. وتم اختيار مكان الجيب القابل للخلع في اإلبزيم لحفظ ما بداخله

األمام أعلى مستوى الركبة لسهولة استخدامه وفكه وتعقيمه لمرتدي 

 البنطلون. 

 التصميم الثاني-3-2

بنطلون طويل بكمر منفصل  الشكل البنائي للتصميم المقترح:

م زرار وعروة، ومثبت به لوبسات متوسط العرض يتم غلقه باستخدا

بوضع مائل، كما تم استخدام السوستة كوسيلة غلق لبتالته البنطلون. 

نسدل رجل البنطلون باستقامة من خط الحجر الي خط الذيل، ت

وتوجد به قصات طولية أمامية تبدأ أسفل خط الوسط الي مستوي 

أربع  خط قصة أفقية أمامية أعلي خط الذيل. يحتوي البنطلون على

جيوب أمامية منها جيبين داخليين يمتد خط فتحة كالً منهما بشكل 

مائل من خط الوسط الي خط حياكة الجنب. ويوجد جيب خارجي في 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


260 The Economical Effects of Applying 6-sigma Methodology for resolving Dyeing of Polyester  Threads problems 

 

Citation: Rasha Wagdy (2021), Achieving optimum functional performance in the design of Men's pants with 
special emphasize on Corona pandemic requisites.., International Design Journal, Vol. 11 No. 6, 
(November 2021) pp 257-273   

 

الجانب األيمن خماسي الشكل قابل للتثبيت والخلع من خالل حلقة 

معدنية مثبته بكمر البنطلون وإبزيم معدني مثبت بالجيب. كما يوجد 

عي الشكل بكسرتين مثبت في الجانب األيسر أسفل جيب خارجي ربا

الكمر، وله غطاء خارجي رباعي الشكل مثبت بشكل مائل من خط 

الوسط الي خط حياكة الجنب ويتم غلقه بزرار وعروة. كما يوجد 

للبنطلون سفرة خلفية تمتد على هيئة خط مائل من خط الحجر لخط 

أ أسفل السفرة الي حياكة الجنب، وتوجد به قصات طولية خلفية تبد

مستوي خط قصة أفقية خلفية أعلي خط الذيل. كما تم إضافة خطوط 

 حياكة خارجية حول القصات والجيوب للبنطلون ككل. 

  

 ( التصميم الثاني )األمام والخلف(2شكل )

% قطن، 100قماش جبردين  القماش واإلكسسوارات المستخدمة:

ية، سوستة معدنية، الصق إبزيم معدني، حلقة معدنية، أزرار معدن

 فيلكرو.

 زيتي فاتح. لون التصميم المقترح:

يتحقق تكرار رأسي متماثل لخطوط القصات على  الجانب الجمالي:

جانبي البنطلون وبالتالي يحقق إيقاع منتظم. كما يتحقق تناسب بين 

، ويتحقق أيًضا انسجام مساحات الجيوب ومساحة البنطلون ككل

تحقيق جميع هذه ميم وعناصره. وبالتالي وتوافق بين لون التص

 العناصر يعطي إحساس باالتزان والوحدة في تصميم البنطلون ككل.

يتحقق األداء الوظيفي في البنطلون من خالل الجانب الوظيفي: 

أنواع جيوب مختلفة الشكل وأماكن التثبيت تصميم )أربعة( 

م الجيب القابل واالستخدام لتلبي احتياجات الرجال المختلفة. تم تصمي

كما تم تركيب إبزيم  للتثبيت والخلع بمقاس مناسب لحفظ الكمامة،

كوسيلة لتثبيته في حلقة معدنية بكمر البنطلون،  معدني في الجيب

. وحفظ ما بداخلهواستخدام الصق فيلكرو كوسيلة غلق لهذا الجيب 

ن وتم اختيار مكان الجيب القابل للخلع في أعلى األمام للجانب األيم

 لسهولة استخدامه وفكه وتعقيمه لمرتدي البنطلون.  

 التصميم الثالث -3-

  
 ( التصميم الثالث )األمام والخلف(3شكل )

بنطلون طويل بكمر منفصل  الشكل البنائي للتصميم المقترح:

متوسط العرض يتم غلقه باستخدام زرار وعروة، ومثبت به لوبسات 

والعراوي كوسيلة غلق لبتالته بوضع رأسي، وتم استخدام األزرار 

نسدل رجل البنطلون باستقامة من خط الحجر الي خط تالبنطلون. 

الذيل، وتوجد به قصات أفقية أمامية وخلفية أعلي مستوي خط 

الركبة وأسفله مع وجود كسرات جانبية بين القصات األمامية. 

يحتوي البنطلون على أربع جيوب أمامية منها جيبين داخليين يمتد 

خط فتحة كالً منهما بخط مستقيم رأسي أسفل خط الوسط بزاوية 

قائمة ثم خط مستقيم أفقي الي خط حياكة الجنب. ويوجد جيب 

خارجي في الجانب األيمن مستطيل الشكل قابل للتثبيت والخلع 

باستخدام زرار وعروة مثبتة بشريط قماش على الخط الخارجي 

تطيل الشكل مثبت في للجيب الداخلي. كما يوجد جيب خارجي مس

الجانب األيسر وله غطاء للجيب رباعي الشكل يتم غلقه بزرار 

وعروة. ويوجد للبنطلون سفرة خلفية تمتد على هيئة خط مائل من 

خط الحجر لخط حياكة الجنب، وتم تثبيت غطاء رباعي الشكل 

لجيبين شق ذي ضلع واحد أسفل السفرة بوسيلة غلق أزرار 

ة خطوط حياكة خارجية حول القصات وعراوي. كما تم إضاف

 والجيوب للبنطلون ككل. 

% قطن، 100قماش جبردين  القماش واإلكسسوارات المستخدمة:

 أزرار معدنية.

 رمادي غامق. لون التصميم المقترح:

يتحقق تكرار أفقي متماثل لخطوط القصات  الجانب الجمالي:

بين  وأشكال الجيوب على جانبي البنطلون. كما يتحقق تناسب

، ويتحقق أيًضا انسجام مساحات الجيوب ومساحة البنطلون ككل

تحقيق جميع هذه وتوافق بين لون التصميم وعناصره. وبالتالي 

 العناصر يعطي إحساس باالتزان والوحدة في تصميم البنطلون ككل.

يتحقق األداء الوظيفي في البنطلون من خالل الجانب الوظيفي: 

ختلفة الشكل وأماكن التثبيت أنواع جيوب متصميم )ستة( 

واالستخدام لتلبي احتياجات الرجال المختلفة. تم تصميم الجيب القابل 

كما تم تثبيته بشريط  للتثبيت والخلع بمقاس مناسب لحفظ الكمامة،

على الخط الخارجي للجيب الداخلي العلوي، واستخدام قماش 

. وتم لهوحفظ ما بداخاألزرار والعروة كوسيلة غلق لهذا الجيب 

اختيار مكان الجيب القابل للخلع في أعلى األمام للجانب األيمن 

 لسهولة استخدامه وفكه وتعقيمه لمرتدي البنطلون.  

 التصميم الرابع -3-4

  
 ( التصميم الرابع )األمام والخلف(4شكل )

بنطلون طويل بكمر منفصل  الشكل البنائي للتصميم المقترح:

استخدام زرار وعروة، ومثبت به لوبسات متوسط العرض يتم غلقه ب

بوضع رأسي، كما تم استخدام سوستة نحاسية كوسيلة غلق لبتالته 

نسدل رجل البنطلون باستقامة من خط الحجر الي خط تالبنطلون. 

الذيل، وتوجد به قصة أفقية أمامية وخلفية عند مستوي خط الركبة. 

بين داخليين يمتد يحتوي البنطلون على أربع جيوب أمامية، منها جي

خط فتحة كالً منهما بخط مستقيم رأسي أسفل خط الوسط بزاوية 

منفرجة ثم خط مستقيم أفقي الي خط حياكة الجنب. ويوجد جيب 

كارجو خارجي مثبت في الجانب األيمن رباعي الشكل بقصات 

طولية، وكذلك يوجد غطاء للجيب رباعي الشكل ويغلق باستخدام 

جيب كارجو رباعي الشكل بقصات طولية  زرار وعروة. كما يوجد

قابل للتثبيت والخلع في الجانب األيسر مثبت به أزرار وللجيب 

غطاء رباعي الشكل مثبت في جسم البنطلون وبه عراوي. ويوجد 

للبنطلون سفرة خلفية تمتد على هيئة خط مائل من خط الحجر لخط 

ي أسفل حياكة الجنب، وتم تثبيت جيبين خارجيين لهما شكل خماس

السفرة. كما تم إضافة خطوط حياكة خارجية حول القصات 

 والجيوب للبنطلون ككل. 

% قطن، 100قماش جبردين  القماش واإلكسسوارات المستخدمة:

 أزرار معدنية، سوستة نحاسية.

 بيج  لون التصميم المقترح:
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يتحقق اتزان أفقي متماثل بين أشكال الجيوب  الجانب الجمالي:

جانبي البنطلون. كما يتحقق تناسب بين مساحات والقصات على 

، ويتحقق أيًضا انسجام وتوافق بين الجيوب ومساحة البنطلون ككل

تحقيق جميع هذه العناصر يعطي لون التصميم وعناصره. وبالتالي 

 إحساس باالتزان والوحدة في تصميم البنطلون ككل.

ن خالل يتحقق األداء الوظيفي في البنطلون مالجانب الوظيفي: 

أنواع جيوب مختلفة الشكل وأماكن التثبيت تصميم )ستة( 

واالستخدام لتلبي احتياجات الرجال المختلفة. تم تصميم الجيب القابل 

كما تم تثبيت غطاء  للتثبيت والخلع بمقاس مناسب لحفظ الكمامة،

، واستخدام األزرار والعروة كوسيلة غلق لهذا الجيب بجسم البنطلون

. وتم اختيار مكان الجيب القابل للخلع في ا بداخلهوحفظ مالجيب 

أعلى الجانب األيسر لسهولة استخدامه وفكه وتعقيمه لمرتدي 

 البنطلون.  

 التصميم الخامس -3-5

  
 ( التصميم الخامس )األمام والخلف(5شكل )

بنطلون طويل بكمر منفصل  الشكل البنائي للتصميم المقترح:

ستخدام زرار وعروة، ومثبت به لوبسات متوسط العرض يتم غلقه با

بوضع رأسي، كما تم استخدام سوستة نحاسية كوسيلة غلق لبتالته 

نسدل رجل البنطلون باستقامة من خط الحجر الي خط تالبنطلون. 

يحتوي البنطلون على أربع جيوب أمامية منها جيبين داخليين  .الذيل

ط الي خط حياكة يمتد خط فتحة كالً منهما بشكل مائل من خط الوس

الجنب. ويوجد جيب كارجو مثبت في الجانب األيمن خماسي الشكل، 

وكذلك يوجد غطاء للجيب مستطيل الشكل ويغلق باستخدام أزرار 

وعروة. كما يوجد جيب كارجو خماسي الشكل في الجانب األيسر 

قابل للتثبيت والخلع باإلضافة لجيب خماسي بمقاس أصغر مثبت 

تم اختيار الصق الفيلكرو كوسيلة غلق لهذا على نفس الجيب، و

عن طريق حزام مثبت به يمر من الجيب، ويتم تثبيت هذا الجيب 

خالل لوبسات مثبته في جسم البنطلون وتنتهي بإبزيم بالستيك. 

ويوجد للبنطلون سفرة خلفية تمتد على هيئة خط مائل من خط 

ن. كما تم الحجر لخط حياكة الجنب، وتم تثبيت جيبين شق ذي ضلعي

إضافة خطوط حياكة خارجية حول القصات والجيوب للبنطلون 

 ككل. 

% قطن، 100قماش جبردين  القماش واإلكسسوارات المستخدمة:

أزرار معدنية، إبزيم بالستيك متوسط الحجم، سوستة نحاسية، 

 الصق فيلكرو.

 بني فاتح. لون التصميم المقترح:

اثل بين أشكال الجيوب يتحقق اتزان أفقي متم الجانب الجمالي:

والقصات على جانبي البنطلون. كما يتحقق تناسب بين مساحات 

، ويتحقق أيًضا انسجام وتوافق بين الجيوب ومساحة البنطلون ككل

تحقيق جميع هذه العناصر يعطي لون التصميم وعناصره. وبالتالي 

 إحساس باالتزان والوحدة في تصميم البنطلون ككل.

تحقق األداء الوظيفي في البنطلون من خالل يالجانب الوظيفي: 

أنواع جيوب مختلفة الشكل وأماكن التثبيت تصميم )ستة( 

واالستخدام لتلبي احتياجات الرجال المختلفة. تم تصميم الجيب القابل 

وتم تثبيت لوبسات  للتثبيت والخلع بمقاس مناسب لحفظ الكمامة،

مثبت في الجيب  على جانب البنطلون األيسر كوسيله لمرور حزام

وتم استخدام الصق فيلكرو وإبزيم بالستيك كوسيلة لغلق  من خاللها،

. وتم اختيار مكان الجيب القابل للخلع في وحفظ ما بداخلههذا الجيب 

أعلى الجانب األيسر لسهولة استخدامه وفكه وتعقيمه لمرتدي 

 البنطلون.  

 التصميم السادس -3-6

  
 )األمام والخلف(( التصميم السادس 6شكل )

بنطلون طويل بكمر منفصل  الشكل البنائي للتصميم المقترح:

متوسط العرض ومثبت به استيك بخطين حياكة، وتم استخدام 

نسدل رجل البنطلون تاألزرار كشكل زخرفي لبتالته البنطلون. 

باستقامة من خط الحجر الي خط الذيل، ويوجد شريط أفقي أمامي 

خط حياكة الرجل الداخلية وينتهي في  أعلى خط الذيل مثبت في

نصف الخلف بأزرار وعراوي. يحتوي البنطلون على أربعة جيوب 

أمامية منها جيبين شق يمتد خط فتحة كالً منهما بشكل مائل من خط 

الوسط الي خط حياكة الجنب، ويوجد غطاء خماسي الشكل لهذا 

الجانب الجيب ويتم غلقه بزرار وعروة. كما يوجد جيب كارجو في 

األيمن مربع الشكل قابل للتثبيت والخلع باستخدام سوستة مفتوحة 

منفصلة لألمام والخلف. ويوجد جيب كارجو مربع الشكل مثبت في 

الجانب األيسر وله غطاء للجيب خماسي الشكل يتم غلقه بزرار 

وعروة. ويوجد للبنطلون سفرة خلفية تمتد على هيئة خط مائل من 

الجنب، وتم تثبيت غطاء خماسي الشكل  خط الحجر لخط حياكة

لجيبين شق ذي ضلع واحد أسفل السفرة بوسيلة غلق األزرار 

والعراوي. كما تم إضافة خطوط حياكة خارجية حول القصات 

 والجيوب للبنطلون ككل. 

% قطن، 100قماش جبردين  القماش واإلكسسوارات المستخدمة:

متوسط العرض،  أزرار معدنية، سوستة مفتوحة منفصلة، استيك

 الصق فيلكرو.

 أزرق. لون التصميم المقترح:

يتحقق أتزان أفقي متماثل لخطوط القصات وأشكال  الجانب الجمالي:

الجيوب على جانبي البنطلون. كما يتحقق تناسب بين مساحات 

، ويتحقق أيًضا انسجام وتوافق بين الجيوب ومساحة البنطلون ككل

تحقيق جميع هذه العناصر يعطي  لون التصميم وعناصره. وبالتالي

 إحساس باالتزان والوحدة في تصميم البنطلون ككل.

يتحقق األداء الوظيفي في البنطلون من خالل الجانب الوظيفي: 

أنواع جيوب مختلفة الشكل وأماكن التثبيت تصميم )ستة( 

واالستخدام لتلبي احتياجات الرجال المختلفة. تم تصميم الجيب القابل 

كما تم استخدام سوستة  والخلع بمقاس مناسب لحفظ الكمامة،للتثبيت 

، واستخدام مفتوحة منفصلة كوسيلة لتثبيت الجيب في البنطلون

. وتم اختيار حفظ ما بداخلهالصق فيلكرو كوسيلة غلق لهذا الجيب و

مكان الجيب القابل للخلع في أعلى الجانب األيمن لسهولة استخدامه 

 نطلون.  وفكه وتعقيمه لمرتدي الب

 التصميم السابع -3-7
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 ( التصميم السابع )األمام والخلف(7شكل )

بنطلون طويل بكمر منفصل  الشكل البنائي للتصميم المقترح:

نسدل رجل تمتوسط العرض ومثبت به استيك بخطين حياكة. 

البنطلون باستقامة من خط الحجر الي خط الذيل، وتوجد قصتان 

كبة وأعلى منه لألمام والخلف. يحتوي أفقيتان في مستوي خط الر

البنطلون على خمسة جيوب أمامية منها جيبين داخليين بسوستة يمتد 

خط فتحة كالً منهما بشكل مائل من خط الوسط الي خط حياكة 

الجنب، ويوجد جيب مستطيل الشكل أعلى الجانب األيمن بغطاء 

األيمن  ويتم غلقه بزرار وعروة. كما يوجد جيب كارجو في الجانب

مربع الشكل قابل للتثبيت والخلع باستخدام سوستة مفتوحة منفصلة 

لألمام والخلف. ويوجد جيب كارجو مربع الشكل مثبت في الجانب 

األيسر وله غطاء للجيب خماسي الشكل يتم غلقه بالصق الفيلكرو. 

ويوجد للبنطلون سفرة خلفية تمتد على هيئة خط مائل من خط 

جنب. كما تم إضافة خطوط حياكة خارجية الحجر لخط حياكة ال

 حول القصات والجيوب للبنطلون ككل. 

% قطن، 100قماش جبردين  القماش واإلكسسوارات المستخدمة:

أزرار معدنية، سوستة مفتوحة منفصلة، سوستة بنهاية مغلقة، استيك 

 متوسط العرض، الصق فيلكرو.

 بترولي غامق. لون التصميم المقترح:

يتحقق أتزان أفقي غير متماثل لخطوط القصات  لي:الجانب الجما

وأشكال الجيوب على جانبي البنطلون. كما يتحقق تناسب بين 

، ويتحقق أيًضا انسجام مساحات الجيوب ومساحة البنطلون ككل

تحقيق جميع هذه وتوافق بين لون التصميم وعناصره. وبالتالي 

 لبنطلون ككل.العناصر يعطي إحساس باالتزان والوحدة في تصميم ا

يتحقق األداء الوظيفي في البنطلون من خالل الجانب الوظيفي: 

أنواع جيوب مختلفة الشكل وأماكن التثبيت تصميم )خمسة( 

واالستخدام لتلبي احتياجات الرجال المختلفة. تم تصميم الجيب القابل 

كما تم استخدام سوستة  للتثبيت والخلع بمقاس مناسب لحفظ الكمامة،

، واستخدام منفصلة كوسيلة لتثبيت الجيب في البنطلونمفتوحة 

. وتم اختيار حفظ ما بداخلهالصق فيلكرو كوسيلة غلق لهذا الجيب و

مكان الجيب القابل للخلع في أعلى الجانب األيمن لسهولة استخدامه 

 وفكه وتعقيمه لمرتدي البنطلون.  

 التصميم الثامن -3-8

 
 

 مام والخلف(( التصميم الثامن )األ8شكل ) 

بنطلون طويل بكمر منفصل  الشكل البنائي للتصميم المقترح:

متوسط العرض يتم غلقه باستخدام زرار وعروة، ومثبت به لوبسات 

بوضع رأسي، كما تم استخدام األزرار والعراوي كوسيلة غلق 

نسدل رجل البنطلون باستقامة من خط الحجر الي تلبتالته البنطلون. 

البنطلون على أربع جيوب أمامية، منها جيبين  خط الذيل. يحتوي

داخليين يمتد خط فتحة كالً منهما بخط مستدير من خط الوسط الي 

خط حياكة الجنب. ويوجد جيب كارجو مثبت في الجانب األيمن 

مربع الشكل بقصات طولية، وكذلك يوجد غطاء للجيب رباعي 

الشكل  الشكل يغلق بزرار وعروة. كما يوجد جيب كارجو رباعي

قابل للتثبيت والخلع في الجانب األيسر، مثبت به حزامان يمران من 

خالل حلقة معدنيه مثبته بكمر البنطلون األمامي والخلفي وينتهيا 

بأزرار وعراوي كوسيلة للغلق. ويوجد للبنطلون سفرة خلفية تمتد 

على هيئة خط مائل من خط الحجر لخط حياكة الجنب، باإلضافة 

بضلعين أسفل السفرة في الجانب األيسر، ومثبت  لوجود جيب شق

به شريط قماش خماسي الشكل بكبسونة معدنية مستخدمة كوسيلة 

للغلق. كما تم إضافة خطوط حياكة خارجية حول القصات والجيوب 

 للبنطلون ككل. 

% قطن، 100قماش جبردين  القماش واإلكسسوارات المستخدمة:

 نة معدنية، الصق فيلكرو.أزرار معدنية، حلقات معدنية، كبسو

 بني. لون التصميم المقترح:

يتحقق اتزان أفقي غير متماثل بين أشكال الجيوب  الجانب الجمالي:

والقصات على جانبي البنطلون. كما يتحقق تناسب بين مساحات 

، ويتحقق أيًضا انسجام وتوافق بين الجيوب ومساحة البنطلون ككل

حقيق جميع هذه العناصر يعطي تلون التصميم وعناصره. وبالتالي 

 إحساس باالتزان والوحدة في تصميم البنطلون ككل.

يتحقق األداء الوظيفي في البنطلون من خالل الجانب الوظيفي: 

أنواع جيوب مختلفة الشكل وأماكن التثبيت تصميم )خمسة( 

واالستخدام لتلبي احتياجات الرجال المختلفة. تم تصميم الجيب القابل 

بواسطة ويتم تثبيته  الخلع بمقاس مناسب لحفظ الكمامة،للتثبيت و

حلقتان معدنيتان مثبتتان بكمر البنطلون األمامي والخلفي فمن 

خاللهما يتم مرور حزامان مثبتان في الجيب وينتهيا بأزرار 

وحفظ وعراوي، باإلضافة الستخدام الصق فيلكرو لغلق هذا الجيب 

لقابل للخلع في أعلى الجانب . وتم اختيار مكان الجيب اما بداخله

 األيسر لسهولة استخدامه وفكه وتعقيمه لمرتدي البنطلون.  

 التصميم التاسع -3-9
 

  
 ( التصميم التاسع )األمام والخلف(9شكل )

بنطلون طويل بكمر منفصل  الشكل البنائي للتصميم المقترح:

متوسط العرض، ومثبت به استيك بخطين حياكة وعروتين يمر من 

نسدل رجل البنطلون باستقامة من خط الحجر الي تخاللهما رباط. 

خط الذيل، وتوجد قصتان طوليتان أمامية وخلفية تمتد من خط 

الوسط لخط الذيل. يحتوي البنطلون على أربعة جيوب أمامية منها 

جيبين داخليين يمتد خط فتحة كالً منهما بشكل مائل من خط الوسط 

د جيب أمامي مستطيل الشكل في الي خط حياكة الجنب. ويوج

الجانب األيمن أعلى مستوي الركبة ويتم غلقه بزرار وعروة. كما 

يوجد جيب كارجو مستطيل الشكل في الجانب األيسر قابل للتثبيت 

والخلع من خالل عرواي قماش مثبته بالجيب يتم تركيبها بأزرار 

هما شكل مثبتة في البنطلون. أما في الخلف فيوجد جيبين خارجيين ل

خماسي تم تثبيتهما على القصات الطولية أسفل خط الوسط بقليل. 

كما تم إضافة خطوط حياكة خارجية حول القصات والجيوب 

 للبنطلون ككل. 

% قطن، 100قماش جبردين  القماش واإلكسسوارات المستخدمة:

 أزرار معدنية، استيك متوسط العرض، رباط، الصق فيلكرو.

 كحلي. لون التصميم المقترح:

يتحقق أتزان أفقي متماثل لخطوط القصات وأشكال  الجانب الجمالي:

الجيوب على جانبي البنطلون. كما يتحقق تناسب بين مساحات 

، ويتحقق أيًضا انسجام وتوافق بين الجيوب ومساحة البنطلون ككل

تحقيق جميع هذه العناصر يعطي لون التصميم وعناصره. وبالتالي 

 إحساس باالتزان والوحدة في تصميم البنطلون ككل.
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يتحقق األداء الوظيفي في البنطلون من خالل الجانب الوظيفي: 

أنواع جيوب مختلفة الشكل وأماكن التثبيت تصميم )ستة( 

واالستخدام لتلبي احتياجات الرجال المختلفة. تم تصميم الجيب القابل 

كما تم استخدام  الخلع بمقاس مناسب لحفظ الكمامة،للتثبيت و

، األزرار والعرواي القماش كوسيلة لتثبيت الجيب في البنطلون

. حفظ ما بداخلهواستخدام الصق فيلكرو كوسيلة غلق لهذا الجيب و

وتم اختيار مكان الجيب القابل للخلع في أعلى الجانب األيمن لسهولة 

 البنطلون.  استخدامه وفكه وتعقيمه لمرتدي 

 التصميم العاشر -3-10

  
 ( التصميم العاشر )األمام والخلف(10شكل )

بنطلون طويل بكمر منفصل  الشكل البنائي للتصميم المقترح:

متوسط العرض، ومثبت به استيك بخطين حياكة وعروتين يمر من 

نسدل رجل البنطلون باستقامة من خط الحجر الي تخاللهما رباط. 

. يحتوي البنطلون استيك عند مستوى رسغ القدم يوجدخط الذيل، و

على أربع جيوب أمامية، منها جيبين داخليين يمتد خط فتحة كالً 

منهما بخط مستقيم رأسي أسفل خط الوسط بزاوية قائمة ثم خط 

مستقيم أفقي الي خط حياكة الجنب. ويوجد جيب كارجو مستطيل 

من بعروتين، ويتم تثبيت الشكل قابل للخلع والتثبيت في الجانب األي

هذا الجيب بواسطة حزام مثبت بجسم البنطلون يتم مروره من خالل 

العروتين ثم يتم ربطه. كما يوجد جيب كارجو مستطيل الشكل مثبت 

في الجانب األيسر وله غطاء مستطيل الشكل مثبت في البنطلون وتم 

طلون استخدام إبزيم بالستيك كوسيلة لغلق هذا الجيب. ويوجد للبن

سفرة خلفية تمتد على هيئة خط مائل من خط الحجر لخط حياكة 

الجنب، وتم تثبيت جيبين خارجيين لهما شكل خماسي أسفل السفرة. 

كما تم إضافة خطوط حياكة خارجية حول القصات والجيوب 

 للبنطلون ككل. 

% قطن، 100قماش جبردين  القماش واإلكسسوارات المستخدمة:

رباط، الصق فيلكرو، إبزيم بالستيك استيك متوسط العرض، 

 متوسط الحجم.

 زيتي غامق. لون التصميم المقترح:

يتحقق اتزان أفقي متماثل بين أشكال الجيوب  الجانب الجمالي:

والقصات على جانبي البنطلون. كما يتحقق تناسب بين مساحات 

، ويتحقق أيًضا انسجام وتوافق بين الجيوب ومساحة البنطلون ككل

تحقيق جميع هذه العناصر يعطي صميم وعناصره. وبالتالي لون الت

 إحساس باالتزان والوحدة في تصميم البنطلون ككل.

يتحقق األداء الوظيفي في البنطلون من خالل الجانب الوظيفي: 

أنواع جيوب مختلفة الشكل وأماكن التثبيت تصميم )ستة( 

الجيب القابل  واالستخدام لتلبي احتياجات الرجال المختلفة. تم تصميم

ويتم تثبيته بواسطة  للتثبيت والخلع بمقاس مناسب لحفظ الكمامة،

حزام مثبت بجسم البنطلون يتم مروره من خالل عروتين بالجيب ثم 

يتم ربطه. وتم استخدام الصق فيلكرو كوسيلة غلق لهذا الجيب 

. وتم اختيار مكان الجيب القابل للخلع في أعلى وحفظ ما بداخله

 أليسر لسهولة استخدامه وفكه وتعقيمه لمرتدي البنطلون.  الجانب ا

   Resultsالنتائج  
تم التوصل لنتائج البحث من خالل االختبارات المعملية، وذلك       

الختيار قماش بمواصفات تالئم األداء الوظيفي للجيب القابل للتثبيت 

قترحة باإلضافة لتقييم تصميم البنطلونات الم. والخلع في البنطلون

 من حيث تحقيق هدف البحث واختيار التصميمات التي سيتم تنفيذها،

وذلك من خالل إعداد استبيانات أحدهما خاص للمتخصصين في 

مجال المالبس الجاهزة واآلخر لمجموعة من الرجال وهم الفئة 

 المستهدفة لهذا البحث.

 نتائج االختبارات المعملية -4-1

عملية لعينات األقمشة )محل الدراسة(؛ تم أجراء االختبارات الم     

لتنفيذ بطانة جيب البنطلون القابل للتثبيت والخلع بحيث يالئم األداء 

وضع الكمامة في الجيب مع  وهو الوظيفي الذي صمم من أجله.

وسريعة  مراعاة أن تتميز بطانة هذ الجيب بأنها غير قابلة لالبتالل،

تريا على سطح الخامة. وقد تم ومقاومتها عالية النتشار البك الجفاف،

أجراء االختبارات لعينات أقمشة الدراسة بمعمل النسيج بكلية الفنون 

التطبيقية جامعة حلوان والمركز القومي للبحوث بالقاهرة. وقد 

و لجالميكانيكية لألقمشة فى وابيعية طلرات االختباراء اجروعي إ

 .م(°2± 20رارة جة ح%، در2± 65بة نسبية )رطولقياسى ا

 

 قياس الوزن -4-1-1

المربع لألقمشة )محل الدراسة( باستخدام  تم قياس وزن المتر      

ذو قراءة مباشرة  Digital sensitive scaleميزان رقمي حساس 

ً للمواصفة األمريكية -ASTM Standards D1910 طبقا

64(1970) 

حيث تم اخذ خمس قراءات لكل نوع من األقمشة وتسجيل المتوسط 

 (.1ضح من جدول )كما يت

SDL, International Ltd. ,2002)) 

 قياس السمك -4-1-2

تم قياس سمك األقمشة )محل الدراسة( باستخدام مقياس هيل      

ً للمواصفة القياسية األمريكية  Heals thicknessللسمك  طبقا

(2003) ASTM D1777-96 

ط حيث تم اخذ خمس قراءات لكل نوع من األقمشة وتسجيل المتوس 

 (.1كما يتضح من جدول )

SDL, International Ltd. ,2002)) 

 

 ( مواصفات عينات األقمشة )محل الدراسة(1جدول )

 السمك وزن المتر مربع )جم( نوع التركيب النسجي نوع القماش الرقم

 )مم(

   0.6 0.42 1/1منسوج سادة  بولي ستر 1

  50.4 1.64 تريكو لحمة سنجل جيرسي بولي أميد 2

  0.9 1.22 قماش غير منسوج بولي إيثلين 3

( مواصفات عينات األقمشة )محل الدراسة( 1يوضح جدول )      

كبطانة للجيب القابل للتثبيت والخلع من حيث التركيب النسجي، 

األقمشة )محل  اختياروزن المتر مربع والسمك لكل عينة. وقد تم 

الوزن والسمك نظراً الدراسة( و وجد أنها مختلفة التركيب النسجي و

ألنها األقمشة األكثر انتشاراً في السوق المصري وتلبي فكرة البحث 

 .Water Proof)القائمة على أنها أقمشة غير قابلة لالبتالل ) 

 

 اختبار سرعة االبتالل )درجة امتصاص األقمشة للماء( -4-1-3

التالي يهدف هذا االختبار الختيار قماش غير قابل لالبتالل، وب       

أو أي سوائل  ،أي سوائل في االلتصاق بالخامة سواء الكحول يمنع

 عالقة بالكمامة التي سيتم حفظها داخل الجيب القابل للتثبيت والخلع.

ً للمواصفة األمريكية القياسي        ةتم أجراء هذا االختبار طبقا
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AATCC 79(1986) سم 20×سم 20. فتم تجهيز عينات بمساحة

مللي، وتم استخدام  500ى بيكر زجاجى مساحة ثم تم شدها عل

قطارة بها ماء مقطر. باإلضافة لساعة إيقاف تحسب الزمن 

المستغرق منذ نزول أول نقطة ماء على العينة حتى زوال ضي هذه 

النقطة تماماً، ثم تم تسجيل خمس قراءات لكل عينة. ومن خالل هذا 

الماء داخل الخامة االختبار يتم حساب الوقت بالثواني لتغوص قطرة 

النسجية مع انتهاء الضي لهذه القطرة. فاذا تم االمتصاص في أقل 

ث ولم  200ث تعتبر خامة سريعة االمتصاص، أما أذا تعدي  2من 

( يوضحا نتائج 3،2تمتص فتعتبر خامة غير قابلة لالبتالل. جدول )

 االختبار.

 SDL, International( 86، 2016منال،  ،بهيرة؛ سيف ،)جبر

Ltd. ,2002)) 

 امتصاص األقمشة للماء )محل الدراسة(درجة ( نتائج اختبار 2جدول )

بعد مرور  بعد مرور دقيقة نوع القماش الرقم

 دقيقتين

 3بعد مرور 

 دقائق

 4بعد مرور 

 دقائق

 5بعد مرور

 دقائق

لم يتم  لم يتم امتصاص بولي ستر 1

 امتصاص

لم يتم  لم يتم امتصاص

 امتصاص

 صبدء االمتصا

لم يتم  لم يتم امتصاص بولي أميد 2

 امتصاص

لم يتم  لم يتم امتصاص

 امتصاص

 لم يتم امتصاص

لم يتم  لم يتم امتصاص بولي إيثلين 3

 امتصاص

لم يتم  لم يتم امتصاص

 امتصاص

 لم يتم امتصاص

 امتصاص األقمشة للماء )محل الدراسة(درجة ( صور اختبار 3جدول )

 نوع القماش رقم
 امتصاص نقطة الماء صورة توضح 

 دقائق 5بعد مرور 

 بولي ستر 1

 

 بولي أميد 2

 

 بولي إيثلين 3

 

  

( أن خامددة البددولي أميددد والبددولي 2وقددد جدداءت النتددائج فددي جدددول ) 

إيثلددين )محددل الدراسددة( كانددا لهمددا مقاومددة عاليددة المتصدداص المدداء 

فهمدا  دقدائق وبالتدالي 5وظلت قطرة الماء على الخامتان حتى مرور 

خامتان غير قابلتان لالبتالل، ويليهم خامة البوليستر فبدأ امتصاصدها 

 (.3دقائق. كما هو موضح في جدول ) 4للماء بعد مرور 

 اختبار سرعة الجفاف  -4-1-4

ً للمواصفة القياسية األمريكية         تم أجراء هذا االختبار طبقا

AATCC 118(1970) الجيب ؛ وذلك بهدف اختيار قماش لبطانة

القابل للتثبيت والخلع في البنطلون ذات األداء الوظيفي. بحيث تكون 

مواصفات القماش المستخدم ال يمتص الماء وله سرعه جفاف عالية 

 ,SDLوبالتالي ال يكون وسط رطب لنمو البكتريا أو الفيروسات. 

International Ltd. ,2002)) 

)محل الدراسة(،  تم أجراء االختبار بتجهيز عينات القماش      

% في أجراء االختبار بدألً من الماء 70واستخدام الكحول االيثلي 

مع مراعاة تطبيق إجراءات المواصفة القياسية. وتم استخدام الكحول 

بهدف تعقيم القماش المستخدم كبطانة للجيب قبل وضع الكمامة به 

لى ع بحيث نساهم في الحد من انتشار البكتريا والفيروسات وحفظها؛

سطح الخامة ونصل لألداء الوظيفي المطلوب من تصميم ذلك 

 الجيب.

درجة على األقمشة  45قامت الباحثة برش الكحول اإليثلي بزاوية 

رشات من الكحول في  3)محل الدراسة(، وتم قياس الوزن بعد رش 

قراءات لكل قياس، ثم  5فترات زمنية مختلفة وتم حساب متوسط 

( 4رشات وجدول ) 7رشات و 5ش تكرار قياس الوزن بعد ر

 يوضح نتائج االختبار.

 ( نتائج اختبار سرعة الجفاف لألقمشة )محل الدراسة(4جدول )

 نوع القماش الرقم

الوزن 

قبل الرش 

 )جم(

 رشات )جم( 7قياس الوزن بعد  رشات )جم( 5قياس الوزن بعد  رشات )جم( 3قياس الوزن بعد 

مباشرة 

بعد 

 الرش

بعد 

 5مرور 

 ائقدق

بعد 

 5مرور 

 دقائق

مباشرة 

بعد 

 الرش

بعد 

 5مرور 

 دقائق

بعد 

 5مرور 

 دقائق

مباشرة 

بعد 

 الرش

بعد 

 5مرور 

 دقائق

بعد 

 5مرور 

 دقائق

  0.42  0.42  0.46  0.42  0.42  0.44  0.42  0.42  0.42  0.42 بولي ستر 1

  1.64  1.64  1.69  1.64  1.64  1.67  1.64  1.64  1.64  1.64 بولي أميد 2
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  1.22  1.22  1.25  1.22  1.22  1.24  1.22  1.22 1.22  1.22 بولي إيثلين 3

 

( أن األقمشة )محل الدراسة( لم 4وتشير النتائج في جدول )         

مرات من رش الكحول، فنجد وزن القماش ظل كما  3تتأثر برش 

 10 دقائق وأيًضا بعد مرور 5هو بعد الرش مباشرة وبعد مرور 

دقائق، وبالتالي فأن األقمشة محل الدراسة لم تمتص الكحول 

رشات  5وتتطاير. بينما جميع األقمشة زاد وزنها مباشرة عند رش 

 30رشات كحول، ولكن بالمالحظة تتطاير الكحول في أقل من  7و

دقائق  10دقائق ثم  5ثانية، وبتكرار قياس الوزن بعد مرور 

لقماش األساسي وبالتالي لم يتم لألقمشة فتم تسجيل نفس وزن ا

امتصاص الكحول وتتطاير أيضا. ونستنتج من هذا االختبار أن 

 جميع األقمشة محل الدراسة لها سرعة جفاف عالية. 

 اختبار مقاومة القماش للبكتريا -4-1-5

ز كرلمل ايا بمعامرلبكتالقماش لنمو امة ومقار ختبام إجراء ات     

ً للمواصفة القياسية األمريكية هرة، بالقاوث مى للبحولقا وذلك طبقا

AATCC100(2007)د فى عزال ألختايقة . تم استخدام طر

 S. aureus, ATCC)، باستخدام ساللتين بكتيرية هي يارلبكتا

 (E. coli, ATCC 11229)كبكتيريا موجبة الجرام، و  (6538

كبكتيريا سالبة الجرام. كما تم استخدام سيبروفلوكساسين كدواء 

سي، وله مجموعة واسعة من األنشطة المضادة للبكتيريا قيا

البكتيرية. تم اختيار  DNA gyraseوالفطريات، آليته هي تثبيط 

هذه السالالت البكتيرية كخاليا اختبار ألنها أكثر الميكروبات 

عينات دائرية لى إسة بقصها درالل امحت لعيناز اتجهيشيوًعا. وتم 

ول األجار مع استخدام فى محل سم، ثم تم وضع العينات1قطرها 

 24دة لمدرجة مئوية  37البكتريا، وأجريت عملية التحضين عند 

(. ويتم 5، ثم تم قياسها وتقييم النتائج كما هو موضح جدول )ساعة

 تية: اآللة دلمعال اخالن مب نسبة اختزال نمو البكتريا حسا

Reduction in CFU (colony forming units) % = (C-

A)/C x100 

Where A is CFU/ml after contact (end test) and C is 

CFU/ml at zero contact time 

 Cهي األقمشة )محل الدراسة(،  A (Sample)حيث أن 

(Blank)جة وليس لها أي مقاومة للبكتريا.عينة غير معال 

(Mohamed, Fatma A., et al., 2018), (Ibrahim, 

Hassan., et al.,2015) 

 األقمشة )محل الدراسة( للبكتريامة ومقار ختباانتائج  (5دول )ج

 نوع القماش الرقم

 (E. coliبكتريا سالبة ) (S. aureusبكتريا موجبة )

عدد 

 المستعمرات

Colonies 

No.            

 

 االختزال 

Reduction  

 

 عدد المستعمرات

Colonies No. 

 

 االختزال 

Reduction  

 
5CFU x10 % 7CFU x10 % 

1 Blank 60.6 00.00 20.10 00.00 

 %49.25 10.20 %92.3 4.6 بولي ستر 2

 %79.60 4.1 %98 1.02 بولي أميد 3

 %60.19 8.00 %96.3 2.22 بولي إيثلين 4

      

وتفسر نتيجة االختبار بأنه كلما زاد نسبة اختزال نمو البكتريا      

(Reductionكلما كان القماش أكثر مقاومة لنم ) و البكتريا. وتشير

( أن خامة البولي أميد ذات مقاومة عالية لنمو 5النتائج في جدول )

% للبكتريا السالبة، ثم  79.60% وبنسبة 98البكتريا الموجبة بنسبة 

% 60.19% للبكتريا الموجبة و96.3يليها خامة البولي إيثلين بنسبة 

% للبكتريا 92.3ثم يليها خامة البوليستر بنسبة  للبكتريا السالبة،

 للبكتريا السالبة.  %49.25الموجبة و

نستنتج أن  ،وبناءاً على نتائج االختبارات السابقة التي تم أجرائها

أفضل نوع من األقمشة )محل الدراسة( التي يمكن استخدامه 

كبطانة للجيب القابل للتثبيت والخلع هو قماش البولي أميد؛ حيث 

ومقاومته عالية  فه عالية،وسرعة جفا أنه غير قابل لالبتالل،

النتشار البكتريا على سطحه. وبذلك نحقق هدف البحث في أمكانية 

تصميم جيب قابل للتثبيت والخلع بالبنطلون الرجالي ببطانة 

مصنوعة من البولي أميد يمكن تعقيمها بالكحول قبل حفظ الكمامة 

بها، وكذلك يمكن تعقيم الجيب في كل مره قبل استخدامه؛ بحيث 

تم توفير الحماية للكمامة عند حفظها بهذا الجيب ويشعر مرتدي ي

البنطلون بالرضا واآلمان، وبذلك يتحقق األداء الوظيفي المطلوب 

 الوصول له في هذه الدراسة.

 تقييم التصميمات المقترحة نتائج استبيان -4-2

تم التوصل لنتائج البحث بتقييم التصميمات المقترحة في تحقيق 

سيتم التوصل لهم بعد  نفيذ أفضل خمس تصميماتثم ت ،هدف البحث

تحليل النتائج إحصائيا للمتخصصين وغير المتخصصين. وقامت 

الباحثة بإعداد استبيانان أحدهما للمتخصصين في مجال المالبس 

الجاهزة واآلخر لغير المتخصصين وهم مجموعة من الرجال )الفئة 

وهم  عبارات 10المستهدفة لهذا البحث(. وكالهما يحتوي على 

 كالتالي:

 بنود االستبيان 

يتحقق في التصميم النسبة والتناسب بين مساحات الجيوب  -1

 ومساحة التصميم ككل.

 أضافت الجيوب قيماً جمالية لتصميم البنطلون. -2

 يحقق التصميم المبتكر نوعاً من التميز والفردية. -3

 مالئمة اللون المقترح لخطوط التصميم. -4

 تجاهات الموضة المعاصرة.يواكب التصميم المقترح ا -5

يلبي تصميم الجيوب المتنوعة في البنطلون المتطلبات  -6

 العصرية للرجال في ظل جائحة كورونا.

مالئمة المكان المخصص لتثبيت الجيب القابل للخلع  -7

 بالنسبة للتصميم ككل.

مناسبة األسلوب المستخدم لتثبيت الجيب القابل للخلع في  -8

 البنطلون.

ل للتثبيت والخلع على الكمامة عند يحافظ الجيب القاب -9

 ازالتها من على الوجه.

 يمكن تسويق التصميم المقترح.  -10

متخصص بمجال  16ثم تم عرض استبيان المتخصصين على        

المالبس الجاهزة من بينهم )أساتذة، أساتذة مساعدين، مدرسين( 

لمعرفة آرائهم في تحقيق هدف البحث، وتمت اإلجابة على كل 

= ال أوافق 1= أوافق بشدة، 5بحيث ) 5إلى  1بدرجه من عبارة 

بشدة( بعد مشاهدة التصميم وقراءة بنود االستبيان. وتم عرض 

من الرجال )غير المتخصصين( التي تتراوح  46االستبيان على 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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( عام لمعرفة آرائهم في تحقيق هدف البحث، 50-20أعمارهم بين )

=  5بحيث ) 5إلى  1وتمت اإلجابة على كل عبارة بدرجه من 

= ال أوافق بشدة( بعد مشاهدة التصميم وقراءة بنود 1أوافق بشدة،

 إجراء المعامالت اإلحصائية بعد التحكيم. االستبيان. ثم تم

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث - 4-2-1

تددددم تفريددددغ وتحليددددل االسددددتبيانات مددددن خددددالل برنددددامج التحليددددل     

 Statistical Package for the Social Sciencesاإلحصدائي 

(SPSS)  وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:25األصدار ، 

 Person correlationمعامل ارتباط بيرسون ) -

coefficient ،)( لقياس درجة االرتباط )صدق الفقرات

( لمعرفة ثبات Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ )

 فقرات االستبيان. 

مئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والمتوسط النسب ال -

الحسابي النسبي: يستخدم هذا األمر بشكل أساسي؛ ألغراض 

معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث في وصف عينة 

 (2002الدراسة. )عاشور، سمير كمال، 

لإلجابة عن أسئلة البحث تم حساب المتوسطات الحسابية  -

اء أفراد المجموعتين المستقلتين. واالنحرافات المعيارية، ألد

( للمجموعات غير T-Testكما تم استخدام االختبار التائي )

( لمعرفة Independent Samples T- Testالمرتبطة )

الفرق بين متوسطي آراء المتخصصين وآراء غير 

 المتخصصين )فئة الرجال المستهدفة(.

 اختبار مدى الصدق والثبات لالستبيان  -4-2-1-1

 صدق االستبيان -4-2-1-1-1

 تطبيق المقياس لالستبيان بعد الداخلي االتساق صدق من تم التحقق 

 فردًا )متخصصين وغير متخصصين(،)62من ) المكونة العينة على

كل العبارات  درجات بين ارتباط بيرسون حساب معامل وتم

ً  النتائج جاءت لالستبيان. وقد الكلية والدرجة  (.6للجدول ) وفقا

 ( نتائج معامالت االرتباط بين درجات االستبيان والدرجة الكلية 6جدول )          

رقم 

 السؤال
 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط السؤال

1 
يتحقق في التصميم النسبة والتناسب بين مساحات 

 الجيوب ومساحة التصميم ككل
.848** 0.000 

 0.000 **891. نأضافت الجيوب قيماً جمالية لتصميم البنطلو 2

 0.000 **895. يحقق التصميم المبتكر نوعاً من التميز والفردية 3

 0.000 **856. مالئمة اللون المقترح لخطوط التصميم 4

 0.000 **880. يواكب التصميم المقترح اتجاهات الموضة المعاصرة 5

6 
يلبي تصميم الجيوب المتنوعة في البنطلون المتطلبات 

 في ظل جائحة كورونا العصرية للرجال
.865** 0.000 

7 
مالئمة المكان المخصص لتثبيت الجيب القابل للخلع 

 بالنسبة للتصميم ككل
.885** 0.000 

8 
مناسبة األسلوب المستخدم لتثبيت الجيب القابل للخلع 

 في البنطلون
.889** 0.000 

9 
يحافظ الجيب القابل للتثبيت والخلع على الكمامة عند 

 ن على الوجهأزالتها م
.824** 0.000 

 0.000 **899. يمكن تسويق التصميم المقترح 10

 

معامالت االرتباط تراوحت  قيمة ( أن6الجدول ) من ويالحظ      

إلى  يشير إحصائياً، مما دالة ( وهي0 (998.( الى9950.من )

ارتباط إيجابي قوي بين كل فقرة من فقرات االستبيان والمجموع 

 على صدق االستبيان في قياس ما وضع ألجله.ككل مما يدل 

 ثبات االستبيان -4-2-1-1-2

يقصد بثبات االستبيان أن يعطي هذ االستبيان نفس النتيجة لو        

تم إعادة توزيعه أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط. وقد تم 

التحقق من ثبات االستبيان من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ 

(Cronbach’s Alpha Coefficient فيعبر معامل الفا عن ،)

(، 1درجة االتساق الداخلي للمقياس وتتراوح قيمته ما بين )صفر،

%. وكانت 70فتعد النتائج مقبولة إذا كانت قيمة معامل الفا أكبر من 

عبارات(  10قيمة معامل الثبات )االتساق الداخلي لفقرات االستبانة 

ل على ثبات االستبيان، واالعتماد ( مما يد0.965للعينة تساوى )

على نتائجه فجميعها تقع في الحدود المقبولة مما يطمئن الباحثة 

 (.7لنتائج تطبيق االستبانة. كما يتضح من جدول )

 ( يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لثبات االستبانة7جدول )                  

 ل ألفا كرونباخمعام عناصر التقييم أداة الدراســــــــــــة

 0.965 10 استبانة التصميمات المقترحة

التحليل اإلحصائي لنتائج االستبيان المتخصصين وغير  -4-2-1-2

 المتخصصين للتصميمات المقترحة

للعينة الواحدة  Tتم تحليل فقرات االستبانة باستخدام اختبار      

(One Sample T testوتشير الفقرة إليجابيتها إذا كان ،)  أفراد

المحسوبة أكبر من قيمة  tالعينة يوافقون على محتواها، وكانت قيمة 

t  0.05، )أو مستوى الداللة اقل من 1.97الجدولية والتي تساوي 

%(. وتشير الفقرة لسلبيتها إذا كان  60والوزن النسبي أكبر من 

المحسوبة  tأفراد العينة ال يوافقون على محتواها، وكانت قيمة 

)أو مستوى الداللة 1.97-الجدولية والتي تساوي  tيمة أصغر من ق

%(، وتكون آراء العينة  60والوزن النسبي اقل من  0.05اقل من 

والجدول  0.05في الفقرة محايدة إذا كان مستوى الداللة لها أكبر من 

 ( يوضح النتائج.8التالي )
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آلراء المتخصصين وغير متخصصين في التقييم الكلى للتصميمات  ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل الجودة8)ول جد

 المقترحة

 السؤال رقم السؤال
العدد 

 الكلى

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

)معامل 

 الجودة(

 t قيمة
مستوى 

 الداللة
 الترتيب

1 
يتحقق في التصميم النسبة والتناسب بين مساحات الجيوب 

 ككلومساحة التصميم 
62 4.22 .935 84% 32.528 0.000 4 

 7 0.000 29.947 %83 955. 4.15 62 أضافت الجيوب قيماً جمالية لتصميم البنطلون 2

 8 0.000 31.125 %83 925. 4.16 62 يحقق التصميم المبتكر نوعاً من التميز والفردية 3

 5 0.000 33.489 %84 899. 4.21 62 مالئمة اللون المقترح لخطوط التصميم 4

 9 0.000 30.495 %83 956. 4.17 62 يواكب التصميم المقترح اتجاهات الموضة المعاصرة 5

6 
يلبي تصميم الجيوب المتنوعة في البنطلون المتطلبات 

 العصرية للرجال في ظل جائحة كورونا
62 4.26 .911 85% 34.448 0.000 3 

7 
 مالئمة المكان المخصص لتثبيت الجيب القابل للخلع

 بالنسبة للتصميم ككل
62 4.20 .933 84% 32.125 0.000 6 

8 
مناسبة األسلوب المستخدم لتثبيت الجيب القابل للخلع في 

 البنطلون
62 4.17 .963 83% 30.306 0.000 10 

9 
يحافظ الجيب القابل للتثبيت والخلع على الكمامة عند 

 أزالتها من على الوجه
62 4.33 .877 87% 37.671 0.000 1 

 2 0.000 34.012 %86 936. 4.28 62 يمكن تسويق التصميم المقترح 10

 (.1.97" تساوي )179" ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "  t قيمة

( األهمية النسبية آلراء المتخصصين 8نستنتج من جدول )       

  t وغير المتخصصين في األسئلة، والتي تم حسابه باستخدام اختبار

للعينة الواحدة، فتم ترتيب أهمية األسئلة تنازلياً حسب الوزن النسبي. 

فنجد أن عبارة يحافظ الجيب القابل للتثبيت والخلع على الكمامة عند 

%، ثم يليها عبارة يمكن تسويق 87أزالتها من على الوجه بلغت 

%، ثم عبارة يلبي تصميم الجيوب 86التصميم المقترح بنسبة 

لبنطلون المتطلبات العصرية للرجال في ظل جائحة المتنوعة في ا

%. أما العبارات يتحقق في التصميم النسبة 85كورونا فبلغت نسبه 

والتناسب بين مساحات الجيوب ومساحة التصميم ككل، مالئمة 

اللون المقترح لخطوط التصميم ومالئمة المكان المخصص لتثبيت 

%. 84بلغت نسبتهم الجيب القابل للخلع بالنسبة للتصميم ككل ف

وجاءت العبارات مناسبة األسلوب المستخدم لتثبيت الجيب القابل 

للخلع في البنطلون، يواكب التصميم المقترح اتجاهات الموضة 

ً من التميز والفردية  المعاصرة، يحقق التصميم المبتكر نوعا

ً جمالية لتصميم البنطلون بنسبة  %. 83وأضافت الجيوب قيما

نتائج يتبين أن لدى المتخصصين وغير المتخصصين وبتحليل هذه ال

توجه إيجابي مرتفع نحو هذه األسئلة، وهناك موافقة بنسبة كبيرة 

 ( يوضح ذلك.1عليها. والشكل البياني )

 

 ( يوضح األهمية النسبية لكل سؤال عند المتخصصين وغير المتخصصين1شكل بياني )

نظر  جهةو للتصميمات من الوصف اإلحصائي - 4-2-1-3

 المتخصصين

تم إجراء وصف (، SPSSبعد تحليل البيانات باستخدام برنامج )    

ترتيب  على للتعرف الستجابات أفراد عينه الدراسة؛إحصائي 

التالي  التصميمات وأفضلها من وجهة نظر المتخصصين والجدول

 النتائج. ( يوضح9)
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 يمات المقترحة من وجهة نظر المتخصصينللتصم الحسابي واالنحراف المعياري ( المتوسط9جدول )

 العدد التصميم
المتوسط 

 الحسابي
 الداللة ) ف (قيمة الترتيب االنحراف المعياري

 4 4.226 44.44 16 1التصميم 

1.140 0.339 

 6 7.335 44.06 16 2التصميم 

 3 5.744 44.94 16 3التصميم 

 2 5.574 45.50 16 4التصميم 

 1 5.201 45.88 16 5التصميم 

 7 7.123 42.25 16 6التصميم 

 8 8.082 42.13 16 7التصميم 

 10 9.128 41.88 16 8التصميم 

 9التصميم 
16 42.13 7.464 9 

 5 4.226 44.44 16 10التصميم 

 قيمة وهي (1.140كانت ) ف( (قيمة إن (9جدول ) من نستنتج 

 وجود على عدم يدل مما (0.01مستوى ) عند إحصائيا غير دالة

درجات المتخصصين للتصميمات المقترحة. وقد جاء في  بين فروق

الترتيب األول التصميم الخامس من وجهه نظر المتخصصين ثم 

يتوالى ترتيب التصميمات كالتالي )التصميم الرابع، التصميم الثالث، 

، التصميم األول، التصميم العاشر، التصميم الثاني، التصميم السادس

التصميم السابع، التصميم التاسع، التصميم الثامن(. والشكل البياني 

 ( سيوضح ذلك.2)

نظر غير  وجهة للتصميمات من الوصف اإلحصائي - 4-2-1-4  

 المتخصصين:

 الستجابات أفراد عينه الدراسة؛تم إجراء وصف إحصائي      

ترتيب التصميمات وأفضلها من وجهة نظر غير  على للتعرف

 النتائج. ( يوضح10التالي ) صصين والجدولالمتخ

 

 للتصميمات المقترحة من وجهة نظر غير المتخصصين   الحسابي واالنحراف المعياري ( المتوسط10جدول )

 العدد التصميم
المتوسط 

 الحسابي
 الداللة ) ف (قيمة الترتيب االنحراف المعياري

 2 6.405 42.85 46 1التصميم 

1.519 0.138 

 5 8.280 41.50 46 2التصميم 

 8 9.287 40.39 46 3التصميم 

 4 7.393 41.91 46 4التصميم 

 6 8.965 40.89 46 5التصميم 

 9 8.901 39.87 46 6التصميم 

 7 8.941 40.50 46 7التصميم 

 10 9.425 39.80 46 8التصميم 

 3 8.313 42.78 46 9التصميم 

 1 7.423 44.52 46 10التصميم 

 وهي (1.519كانت ) ف( (قيمة إن (10جدول ) من نستنتج      

 على عدم (؛ مما يدل0.01مستوى ) عند إحصائيا غير دالة قيمة

درجات غير المتخصصين للتصميمات المقترحة.  بين فروق وجود

وقد جاء في الترتيب األول التصميم العاشر من وجهه نظر غير 

التصميمات كالتالي )التصميم األول، المتخصصين ثم يتوالى ترتيب 

التصميم التاسع، التصميم الرابع، التصميم الثاني، التصميم الخامس، 

التصميم السابع، التصميم الثالث، التصميم السادس، التصميم 

 ( يوضح ذلك.2الثامن(. والشكل البياني )

 
 لمتخصصين وغير المتخصصين للتصميمات المقترحة( يوضح متوسطات تقييم ا2شكل بياني )
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الوصف اإلحصائي لمتوسطات تقييم المتخصصين  - 4-2-1-5   

 وغير المتخصصين لترتيب التصميمات المقترحة

الستجابات أفراد عينه الدراسة تم إجراء وصف إحصائي      

ترتيب التصميمات  على )متخصصين وغير متخصصين(؛ للتعرف

ى نسبة قبول في تحقيق هدف البحث وذلك من خالل التي القت أعل

 النتائج. ( يوضح11التالي ) حساب متوسطات التقييم للكل. والجدول

 للتصميمات المقترحة من وجهة نظر المتخصصين وغير المتخصصين معًا الحسابي واالنحراف المعياري ( المتوسط11جدول )

 الداللة ) ف (قيمة الترتيب ارياالنحراف المعي المتوسط الحسابي العدد التصميم

 2 5.928 43.26 62 1التصميم 

1.984 .039 

 6 8.068 42.16 62 2التصميم 

 7 8.704 41.56 62 3التصميم 

 3 7.104 42.84 62 4التصميم 

 5 8.413 42.18 62 5التصميم 

 9 8.487 40.48 62 6التصميم 

 8 8.692 40.92 62 7التصميم 

 10 9.319 40.34 62 8م التصمي

 4 8.048 42.61 62 9التصميم 

 1 7.278 45.13 62 10التصميم 

        

 قيمة وهي (1.984كانت ) ف( (قيمة إن (11جدول ) من نستنتج 

 وجود على عدم (؛ مما يدل0.01مستوى ) عند إحصائيا غير دالة

حة. المتخصصين وغير المتخصصين للتصميمات المقتر بين فروق

وقد جاء في الترتيب األول التصميم العاشر من وجهة نظر 

المتخصصين وغير المتخصصين ثم يتوالى ترتيب التصميمات 

كالتالي )التصميم األول، التصميم الرابع، التصميم التاسع، التصميم 

الخامس، التصميم الثاني، التصميم الثالث، التصميم السابع، التصميم 

 ( يوضح ذلك.3ن(. والشكل البياني )السادس، التصميم الثام

 

 
 ( يوضح ترتيب التصميمات طبقا آلراء المتخصصين وغير المتخصصين معًا3شكل بياني )

الوصف اإلحصائي للفئات العمرية وقبول فكرة تصميم  - 4-2-1-6

بنطلون رجالي بجيب قابل للتثبيت والخلع يحقق أداء وظيفي في 

 ظل جائحة كورونا

الستجابات الفئات العمرية لغير ء وصف إحصائي تم إجرا     

المتخصصين في هدف البحث )تصميم بنطلون رجالي بجيب قابل 

 والتعرف للتثبيت والخلع يحقق أداء وظيفي في ظل جائحة كورونا(،

مدى قبولهم للتصميمات المقترحة من خالل حساب المتوسط  على

 النتائج. ( يوضح12التالي ) النسبي. والجدول

( المتوسط الحسابي والنسبي لقبول الفئات العمرية لفكرة تصميم بنطلون رجالي بجيب قابل للتثبيت والخلع يحقق أداء وظيفي في 12ول )جد

 ظل جائحة كورونا

 تصميم بنطلون رجالي بجيب قابل للتثبيت والخلع يحقق أداء وظيفي في ظل جائحة كورونا

 االنحراف المعياري لمتوسط النسيا% العدد المتوسط الحسابي الفئة العمرية

 سنه 30الى  20من  
4.17 15 83% 1.193 

 سنه 40الى  31من  
4.45 16 89% 0.671 

 سنه 50الى  41من  
4.50 15 90% 0.798 

  

ابل % لفكرة تصميم بنطلون رجالي بجيب ق90عام بنسبة  50الى  41نسبة قبول الفئة العمرية من  (12جدول ) من نستنتج        
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للتثبيت والخلع يحقق أداء وظيفي في ظل جائحة كورونا، ثم يليهم 

ثم الفئة العمرية من  % 89عام بنسبة  40الى  31الفئة العمرية من 

 ( يوضح ذلك.4%. والشكل البياني )83عام بنسبة  30الى  20

 

 
 

فكرة تصميم بنطلون رجالي بجيب قابل للتثبيت والخلع يحقق أداء وظيفي في ظل جائحة ( يوضح نسبة قبول الفئة العمرية ل4شكل بياني )

 كورونا

 التصميمات المنفذة  - 4-3

قامت الباحثة بتنفيذ أفضل خمس تصميمات حققت أعلى نسبة       

قبول تم التوصل لها لدى المتخصصين وغير المتخصصين في 

والصور ائية السابقة. هدف البحث، وذلك من خالل النتائج اإلحص

التالية توضح التصميمات المنفذة بالترتيب طبقا ألعلى نسبة قبول 

العاشر، التصميم األول، التصميم الرابع، التصميم التاسع،  )التصميم

 التصميم الخامس(.

 
 ( التصميم العاشر المنفذ11شكل )

 
 ( التصميم األول المنفذ12شكل )



Rasha Wagdy 271 

 

International Design Journal, Volume 11, Issue 6, (November 2021) 

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

 

 
 لمنفذ( التصميم الرابع ا13شكل )

 
 ( التصميم التاسع المنفذ14شكل )

 
( التصميم الخامس المنفذ15شكل )

 المعرض – 4-4

قامت الباحثة بأعداد معرض بمتحف فن الزجاج والنحت        

والعجائن المصرية )زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم( التابع لقطاع 

صميمات الت وتم عرض الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية،

وحضر المعرض مجموعة  المنفذة ولوحات التصميمات المقرحة.

من المتخصصين في مجال المالبس الجاهزة وغير المتخصصين، 

      والصور التالية توضح المعرض.

 
 ( المعرض16شكل )
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 ( لوحات المعرض17شكل )

   Conclusion الخالصة
ث وإتفاق تؤكد النتائج اإلحصائية السابقة تحقيق هدف البح -

تصميم  المتخصصين وغير المتخصصين على إمكانية ابتكار

بنطلونات رجالي بجيوب قابلة للتثبيت والخلع تحقق أداء 

 10وذلك بعد تقييم  ،وظيفي وجمالي في ظل جائحة كورونا

تصميمات مقترحة وتحليل نتائجهم إحصائيا. كما تشير النتائج 

ً  50الي  30قبول الفئة العمرية من  بشكل كبير لفكرة عاما

التصميمات المبتكرة. فيتضح ذلك من خالل النسبة المرتفعة 

يحافظ الجيب القابل للتثبيت والخلع التي حققتها البنود التالية )

%، ثم بند 87على الكمامة عند أزالتها من على الوجه بنسبة 

%، ثم بند يلبي 86يمكن تسويق التصميم المقترح بنسبة 

عة في البنطلون المتطلبات العصرية تصميم الجيوب المتنو

 %(.85للرجال في ظل جائحة كورونا بنسبة 

توصلت الباحثة بعد إجراء االختبارات المعملية للقماش محل  -

الدراسة إلمكانية تصميم جيب قابل للتثبيت والخلع ببطانة 

مصنوعة من قماش البولي أميد حيث أنه غير قابل لالبتالل، 

اومته عالية النتشار البكتريا على وسرعة جفافه عالية، ومق

سطحه. وبذلك نحقق هدف البحث حيث يمكن تعقيم بطانة 

الجيب بالكحول قبل حفظ الكمامة بها، باإلضافة إلمكانية 

تعقيم الجيب في كل مره قبل استخدامه، وبذلك يتم توفير 

الحماية للكمامة عند حفظها بهذا الجيب ويشعر مرتدي 

ان، وبالتالي يتحقق األداء الوظيفي البنطلون بالرضا واآلم

 المطلوب الوصول له في هذه البحث.

بتنفيذ أفضل خمس تصميمات حققت أعلى نسبة قامت الباحثة  -

قبول تم التوصل لها لدى المتخصصين وغير المتخصصين 

في هدف البحث، وذلك من خالل النتائج اإلحصائية السابقة. 

نحت والعجائن أعداد معرض بمتحف فن الزجاج والثم تم 

المصرية )زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم( التابع لقطاع 

 وتم عرض الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية،

 التصميمات المنفذة ولوحات التصميمات المقرحة.

   Recommendations التوصيات
جراء مزيد من األبحاث في مجال تصميم المالبس لتلبية أ -

ات توفر أداء وظيفي، وتساهم في الحد من متطلباحتياجات أو 

 انتشار الوباء وحماية مرتديها في ظل جائحة كورونا.

لدعم قطاع المالبس والمنسوجات من األبحاث  أجراء مزيد -

 للتعافي من آثار جائحة كورونا.
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