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  من خالل تكوینات من النسیج والجلد  أرجونومیكیة مالبس السیدات

Women clothing ergonomics via textile and leather combinations  
 
  یاسمین أحمد محمود الكحكى/ د

  جامعة أسیوط - كلیة التربیة النوعیة  -مدرس المالبس والنسیج 
  

  :Keywordsالكلمات الدالة     :Abstractملخص البحث 
تلعب المالبس دورا ً جوھریا ً وھاما ً فى إحساس الفرد بالراحة والرفاھیة ، حیث إذا توافر فیھا الجوانب  

  .الوظیفیة تساھم فى رفع كفاءة الفرد فى أنشطتة وأدائة الیومى
الجلد مع  ویھدف البحث إلى إثراء وتدعیم المالبس النسائیة ببعض الصیاغات النسجیة الزخرفیة بإستخدام خامة   

بحیث ) الظھر ، الوسط ، الذراع ، الركبة ( مراعاة إضافتھا فى أماكن الحركة لبعض المفردات الملبسیة من 
  .تتماشى مع فن وعلم األرجونومیكس باسلوب ورؤیة معاصرة ومستحدثة لیسایر الموضة 

زخرفیة الجلدیة على بعض واتبع البحث المنھج التجریبى لقیاس تأثیر إضافة بعض الصیاغات النسجیة ال   
:            مفردات المالبس النسائیة عن غیرھا من المالبس التقلیدیة ومن أھم االدوات المستخدمة

  إستمارة تحكیم لتقییم القطع المنفذة من قبل السادة الخبراء فى مجال المالبس والنسیج وعددھم تسعة  -
)  35:  20(سیدة تتراوح أعمارھم بین  25لبحث والتى تكونت من إستمارة لتقییم القطع المنفذة من قبل عینة ا -

إن ھناك فروق ذات  ومن أھم النتائج التى توصل إلیھا البحث  .سنة طالبات وعامالت ویقمن بمحافظة أسیوط 
  داللة إحصائیة للتصمیمات المقترحة المنفذة من حیث الحداثة وتماشیھا مع الموضة 

  إحصائیة للتصمیمات المقترحة المنفذة من حیث توافر قواعد االرجونومیة  وكذلك ھناك فروق ذات داللة
  .وأیضا ھناك تأثیر إیجابى الستخدام صیاغات نسجیة جلدیة لتدعیم المالبس النسائیة 

وتوصى الباحثة بتنمیة أسلوب التجریب الذى یؤدى إلى إبتكار مالبس غیر تقلیدیة وذلك لفتح آفاق جدیدة برؤى    
  .تتماشى وتسایر الموضة معاصرة 

 الجلد  
 Leather 
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  :introductionالمقدمة
العاملة في المكاتب  مع بدایة القرن العشرین ظھر جیل من المرأه

والجامعات والمصانع وفي میادیین الریاضة والسیاسة، فظھرت 
الحاجھ الي المالبس الجاھزة التي تتسم بتوفیر عامل الراحة 
واألمان لرفع كفاءة آداءھا ألنشتطھا الیومیة والمھام المطلوبة منھا 

وھذا ما یحاول البحث الوصول إلیھ من )م2015-یاسر سھیل( 
  .تصمیمات المنفذة والمقترحھخالل ال

ویظل الھدف األسمي لتصمیم المالبس مھما أختلفت أنواعھا 
ووظائفھا ھو ان یتحقق من خاللھا أعلي درجات الراحة بإعتبارھا 
الجلد الثاني لإلنسان وتكفل لھ آداءه لعملھ بأقل جھد مع أكبر قدر 

 –رحاب محمود محمد كمال ( من الراحة واألمان في األستخدام 
  ) م2016

ویعتبر علم التشریح ومعرفة أجزاء الجسم ومواضع العظام من 
العوامل األولیة في تصمیم األزیاء حیث یجب صناعة المالبس 
بطریقة تمكن الشخص من تحریك جسدة وأعضاءة داخل الزي 
وكذلك تمكنھ من الجلوس والمشي دون أن تتمزق أو یتغیر شكلھا 

  .صمیمات المنفذه المقترحة وھذا ما تراعیھ الباحثة في الت
ومن ھنا جاءت عالقة األرجونومیكیة بتصمیم األزیاء حیث تقوم 
علي تحدید مواصفات اآلداء والعمل علي توفیرھا في الزي 
المصمم مما یساعد علي تحقیق رضا المستھلك عن المنتج من 

عبد ( ناحیة اآلداء الوظیفي معاألستجابة لتحقیق الجانب الجمالي 
 ) .م2015 –جودة وآخرونالعزیز 

 :Statement of the Problemمشكلة البحث 
ومن خالل معرفة  –من خالل التعرف علي خواص خامة الجلد 

قواعد األرجونومیكیة دعا الباحثة الي إستخدام خامة الجلد في 
بعض الصیاغات النسجیة لزخرفة المالبس ومراعاة الجانب 

الجلد من خواص سواء الوظیفي والجمالي لما تتمتع بھ خامة 
المرونة ،المطاطیة ،االستطالة إلى جانب قیمة خامة الجلد الجمالیة 

  -:ویمكن صیاغة مشكلة البحث لإلجابة علي التساؤالت الالتیة 

ما مدي إمكانیة تدعیم المالبس النسائیة بصیاغات جلدیة  -1
 نسجیة زخرفیة ؟

 الي اي مدي یمكن رفع كفاءة المالبس النسائیة من خالل -2
 "الجانب الوظیفي" اإلستفادة من فن وعلم االرجونومكیس ؟

ما مدي حداثة التصمیمات المنفذه المقترحة وتمشیھا مع  -3
 "الجانب الجمالي " الموضھ؟

   -:objectivesأھداف البحث 
مقترحة لرفع كفاءة المالبس النسائیة  تقدیم حلول تصمیمیة .1

ً من خاللتدعیمھا بصیاغات نسجیة زخرفیة ج لدیة وظیفیا
  )في ضوء قواعد األرجومیكیة(تتمیز باألرجونومیكیة

تنفیذ مالبس نسائیة ذات طابع خاص من خالل إضافة بعض  .2
الصیاغات النسجیة الزخرفیة تسایر اتجاھات الموضھ 

 وتتمیز بالحداثة 
فتح آفاق جدیدة في مجال تصمیم وزخرفة المالبس النسائیة  .3

 من خالل أستخدام صیاغات نسجیة جدیدة 

  :  Significance ھمیة البحثأ
یھتم البحث باإلستفادة من علم وفن  األرجونومیكس لتقدیم  .1

تصمیمات ملبسیة جدیدة تتمشي مع الموضھ بجانب توفیر 
عنصر الراحھ والرفاھیة بما یكفل األداء االمثل لوظیفة 

 المالبس 
الخروج من أسالیب زخرفة المالبس التقلیدیة الي طالقة  .2

 .في بناء التصمیمات وحریة التعبیر 

  :Hypothesisفروض البحث
توجد فروق ذات داللة احصائیة في تدعیم بعض القطع  -1

 .الملبسیة بزخارف نسجیة جلدیة
توجد فروق ذات داللة احصائیة في حداثة التصمیمات المنفذة  -2

 .المقترحة عن غیرھا التقلیدي
توجد فروق ذات داللة احصائیة بین التصمیمات المنفذة  -3

ھا بفن وعلم األرجونومیكس وتمیزھا من الناحیة وتأثر
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 الوظیفیة

  :Methodology منھج البحث
والمنھج  اإلطار النظري  فى اعداد:  یتبع البحث المنھج الوصفي

دراسة تأثیر علم األرجونومیكس علي آداء بعض القطع ل  التجریبي
لع الملبسیة من الناحیة الوظیفیة سواء الراحة وسھولة اإلرتداء والخ

و آداء االنشطة الیومیة وذلك من خالل تقدیم حلول تصمیمة 
ً لمالبس  مقترحة یفترض فیھا تحقیق الجانب الجمالي والوظیفي معا

  .السیدات باستخدام بعض صیاغات نسجیة جلدیة

  :    Delimitations حدود الدراسة
  :تتمثل في عینة مكونھ من  :حدود بشریة _أ

 خمسة وعشرون سیدة -
 سنھ 35:سنھ 25ھم تتراوح بین اعمار -
 مقیمون في محافظة اسیوط  -
 )سیدات عامالت  –طالبات جامعیات:(مستوي تعلیمي  -

 )محافظة اسیوط: (الحد الجغرافي-ب
  :ادوات البحث 

استمارة تحكیم للقطع المنفذه المقترحة للسادة الخبراء  -1
 " .9"في مجال المالبس والنسیج وعددھم

( المنفذة المقترحة الفراد العینة أستمارة تحكیم للقطع  -2
 .سیدة "25"وعددھم )السیدات 

 Theoretical Frameworkاالطار النظرى 
 العوامل الواجب توافرھا عند اختیار نوع الزخارف المضافھ  

 - : تحدیث الزخرفة  -1
وھو تحدید شكل الزخرفة المضافة ومالئمتھا لنوع قماش الملبس 

أن تكون الزخرفة مناسبھ  والغرض من األستعمال حیث أنھ یجب
من حیث الحجم والخطوط الي طبیعة الخامة المضافة الیھا وكذلك 

  .من حیث سمك الحجم المضاف وأسلوب تثبیتھا علي الملبس 
  - :إختیار اللون  -2

ً  ما یكون تأثیر اللون علي إظھار قیمة الزخرفة المضافة   ان كثیرا
ن من أھم ممیزات أو التقلیل من قیمتھا ،حیث أن أنسجام األلوا

زینب عبد ( الجمال التي تبرز العمل في إطار وصورة جمیلة 
  ) م2006-الحفیظ 

من أھم الخامات التي تناولتھا الباحثة خامة الجلد حیث أنھ ھو 
الغطاء المرن المحكم النسج الذي یغطي السطح الخارجي لألجزاء 

بقدرتھا  الداخلیة من جسم الحیوان وھو خامة مرنھ لینھ سخیة تتمیز
 –سحر حربي محمد ( علي التحمل والمرونھ الي جانب المتانة 

وھذا ما دعا الباحثة إلستخدام خامة الجلد للمساھمة في ) م2009
  .تحقیق األجونومیكیة في التصمیمات المنفذة المقترحة 

  : ومن أھم صفات وخواص الجلد 
 :   strengthالمتانھ  -1

لإلجھاد والتمزق نتیجة ھى خاصیة للخامة تعبر عن مقاومتھا 
  تسلیط الضغط الخارجي فالجلد ذو مقاومھ عالیة ضد الشد والتمزق

 : fiexbilityالمرونھ  -2
تتمیز الجلود بدرجة عالیة من المرونھ واللیونھ التي تمكنھا من 

  .اإلنثناء في جمیع إتجاھات واستعادة شكلھا
 :elongationاإلستطالة  -3

سوزان ( تمدد واألستطالھ عند شده تتمیز الجلود بقدرة عالیة علي ال
  )  م2005 –السید أحمد

 :األسالیب الفنیة لتشكیل وزخرفة الجلود 
 Pressingالضغط  .1
 Appliquéاإلضافة   .2
 In Layingالتطعیم  .3
 Printingالطباعة  .4
 Twistingالبرم  .5
 Burningالحرق  .6

 open workالتفریغ  .7
 dyeingصیاغة وتلوین الجلد  .8
 embroiderالتطریز .9

  lacingالجدل  .10
  ) م2010-ریھام سعد محمود( 

 أھم األسالیب المستخدمة في التجربة البحثیة  ومن:-  
  :أسلوب النسج أو التدكیك -1

أسلوب زخرفي یتعمد علي إحداث خطوط طولیة قاطعة 
متوازیة بسكین الجلد او المسطرة المعدنیة حیث یتم النسج علي 

من التراكیب الجلد باسلوب السداء واللحمة ویمكن اإلستفادة 
النسجیة المختلفة إلعطاء تأثیرات فنیة متنوعة وھذا ما تم 

  )5،4،3،1(إستخدامة في المودیل رقم 
 :  إسلوب التضفیر-2

اسلوب زخرفي یعتمد علي تداخل الشرائط الجلد وفق أسالیب 
الجلد المختلفة لتعطي شكل الضفیرة وذلك من خالل ثالث 

ً أو بأربعة أو خمسة أو أكثر وكلما زاد  شرائط من الجلد معا
عددالشرائط كلما زاد عرض الضفیرة كشرائط منسوجة وھذا 

 ) 2( تم استخدمامة في المودیل رقم 

  
  صورة توضیحیة لألسالیب الفنیة لتشكیل وزخرفة الجلود

  ) م2016-نادیة خلیل وآخرون ( 
  :أھم القطع الملبسیة النسائیة المستخدمة فى التجربة البحثیة

 DRESSالفستان  -1
 ً وھو رداء یستخدم لتغطیة الجسم للجزئ العلوي والسفلي معا
ً لنوع الخامة  وھو زي تستخدمة المرأة في مناسبات مختلفة تبعا

  والتصمیم وخطوط تصمیمة متنوعة ومتعددة 
 JACKETالجاكیت  -2

رداء خاص یستخدم لتغطیة الجزئ العلوي للجسم یصل طولھ 
  .الي خط الجنب أو یزید

 COCOOM WAREالبولیرو  -3
عبارة عن جاكیت قصیر یصل الي خط الوسط ویرتدي مفتوحا 
من األمام ومصدر إستخدامة یرجع الي الطراز األسباني والذي 

  ) م2006 -زینب عبد الحفیظ( أستخدم في الرقص الشرقي 
  :مصطلحات البحث 

  :الجلود -1
ھو عبارة عن غطاء مرن محكم النسج وھو خامة لینة تتمیز 

لتحمل ویتم تطویعھا لالنتاج والتصنیع بعملیات بقدرتھا على ا
مختلفة  وغالبا ما تكون مكسوة بالصوف أو الوبرة كما ان الجلد 
الطبیعى یمكن استخدامھ مدة طویلة دون یبلى وسھل التنظیف 

  )2011_ھند سالم البنا .(
 :نسیج -2

ھو تعاشق لخطوط الطول التى تسمى سداه مع خطوط العرض 
زوایا مختلفة ویوجد أنواع من التراكیب والتى تسمى لحمة فى 

  .النسجیة االساسیة وتعرف السادة ،المبرد ،االطلس
  :ERGONOMICSاألرجونومیكس  -3

ھم فن التصمیم لراحة ورفاھیة البشر وھو تصمیم المنتجات 
واآلالت والمالبس واألشیاء التي یتعامل معھا البشر بما یحقق لھم 



Yasmeen Kahky 361 
 

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

 

طلح المصممون علي أستحداثة الراحة واألمان وھو العلم الذي أص
للتعبیر عن مجموعة من المعارف والمھارات المستخدمة في 

 تصمیم المنتجات بما یكفل اآلداء األمثل في خدمة اإلنسان 
) م2006 –احمد وحید مصطفي ( 

  
  شكل توضیحي یوضح أكثر أماكن الحركة أثناء القیام باألنشطة الیومیة

 : الدراسات التطبیقیة 
مت الباحثة بإعداد وتنفیذ مجموعة مقترحة من المالبس قا

النسائیة وعددھم خمس قطع وذلك  بعد دراسة أكثر األماكن 
 –الكم  - الجنب –الوسط  –الظھر ( حركة مثل 

وحاولت تدعیم ھذه األماكن ببعض الصیاغات )الركبة
ً لتمتعھا بالمرونھ واإلستطالة  النسجیة الزخرفیة الجلدیة نظرا

ً والمتان لتقدیم تصمیمات ملبسیة تتمیز  ھ وأیضا
باألرجونومیكیة وذلك لرفع كفاءة ھذه المالبسمن الناحیة  
الوظیفیة باإلضافة الي سھولة الحركة أثناء االرتداءوالخلع 
ً مع األنشطة الیومیة التي تمارسھا السیدات  لكي تتناسب أیضا

  . عینات البحث 
ً حاولت الباحثة أن تتمتع القطع ال منفذة بالجانب الجمالي أیضا

  بشكل ورؤیة معاصرة ومستحدثة تسایر اتجاھات  الموضة 
 النماذج المقترحة للتجربة البحثیة  -

  
یوضح مودیل ) 1(نموذج رقم 

 یتناسب مع حركة الكم مع الصدر

  
یوضح مودیل ) 2(نموذج رقم 

 یتناسب مع حركة الكم

  
یوضح مودیل ) 3(نموذج رقم 

 بیتناسب مع حركة الجن

  
یوضح مودیل ) 4(نموذج رقم 

لوح (یتناسب مع حركة الظھر 
 )الكتف

  
 مودیل یتناسب مع حركة الركبة والفخذین) 5(نموذج رقم 

  
  إعداد إستمارة التحكیم :ثانیا

تم تقییم التصمیات باستخدام استمارة تحكیم اشتملت علي ثالث 
  : محاور 

  :المحور األول 
  المقترحة النسجیة تللصیاغا خامةالجلد مالئمة مدى
 .تناسب خامة الجلد مع الصیاغة النسجیة المقترحة -1
تتناسب الصیاغات النسجیة الجلدیة المقترحة مع مفردات  -2

 .القطع النسجیة المنفذة 
یتحقق التوافق بین الصیاغات النسجیة المقترحة وأجزاء  -3

  التصمیم
  :المحور الثاني  

  جونومكسمدى تأثر التصمیمات المنفذة بفن وعلم األر
تناسب الصیاغات النسجیة المقترحة مع بعض أماكن الحركة  .1

 .فى الجسم
تساھم الصیاغات النسجیة الزخرفیة المقترحة فى تسھیل  .2

 .عملیة األرتداء والخلع
تساھم القطع المنفذة المقترحة فى تسھیل أداء األنشطة الیومیة  .3

. 
  :المحور الثالث 

مسایرةالقطعالمنفذةللموضةوتمیزھابا   لحداثةواألصالةمد
 .تدعم الصیاغات النسجیة المقترحة مالبس السیدات جمالیا .1
یوجد مستوى من األبتكار والتجدید فى زخرفة المالبس  .2

 .النسائیة یسایر اتجاھات الموضة ویتسم بالحداثة 
یتوافر فى القطع المنفذة أسس وعناصر التصمیم برؤیة  .3

  .معاصرة
خالل اإلیجابة علي أسئلة  وكان أسلوب التقییم ھو تقدیر وصفي من

  ) .م   - ج ج - -ج - ل - ض( ذات میزان تقدیري خماسي 
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  :  Rusulteنتائج البحث
  :مقیاس التقدیر

لمقیاس ) الثبات والصدق(للتأكد من الخصائص السیكومتریة 
التقدیر تمكنت الباحثةمن استخدام عدة طرق للتأكد من الثبات 

م طریقة الفاكرونباخ والصدق، للتحقق من ثبات المقیاس استخد
والتجزئة النصفیة، وللتحقق من صدق المقیاساستخدمت الباحث 
طریقة صدق المحكمین واالتساق الداخلي ویمكن عرض الثبات 

  -:والصدق بالشكل التالي
  )25= ن (والتجزئة النصفیة لمقیاس التقدیر لدى عینة من السیدات  ثبات الفاكرونباخ) 1(جدول 

  نباخالفاكرو  المتغیرات
  0.741  مدى مالئمة خامة الجلد للصیاغات النسجیة المقترحة

  0.828  مدى تأثیر التصمیمات المنفذة بفن وعلم األرجونومكس
  0.751  مدى مسایرة القطع المنفذة للموضة وتمیزھا بالحداثة واألصالة

  0.746  الدرجة الكلیة
 

ات ألفاكرون امالت ثب ابق أن مع دول الس الل الج ن خ ح م اخ یتض ب
ین  ت ب ة  0.828:  0.741تراوح توى دالل د مس ة عن یم دال ي ق وھ

0.01.  

معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة بالدرجة الكلیة للبعد لمقیاس التقدیر، والدرجة الكلیة للبعد بالدرجة الكلیة للمقیاس لدى عینة ) 2(جدول 
  )25= ن (من السیدات 

مدى مالئمة خامة الجلد 
  للصیاغات النسجیة المقترحة

مدى تأثیر التصمیمات المنفذة 
  بفن وعلم األرجونومكس

مدى مسایرة القطع المنفذة للموضة 
  وتمیزھا بالحداثة واألصالة

  االرتباط  الفقرة  االرتباط  الفقرة  االرتباط  الفقرة
1  0.814**  1  0.810**  1  0.864**  
2  0.746**  2  0.930**  2  0.898**  
3  0.746**  3  0.763**  3  0.869**  

الدرجة   **0.789  الدرجة الكلیة  **0.854  الدرجة الكلیة
  **0.872  الكلیة

 
یتضح من خالل الجدول السابق أن معامالت االرتباط بین درجات 

وھي  0.930إلى  0.746البنود بالبعد الخاص بھا تراوحت ما بین 
، وكما تراوحت 0.001داللة معامالت ارتباط دالة عند مستوى 

معامالت االرتباط بین الدرجة الكلیة لكل محور والدرجة الكلیة 
وھي قیم دالة عند مستوى داللة  0.872إلى  0.789للمقیاس بین 

0.01.  
  )9= ن(النسب المئویة لتقدیرات المحكمین لمقیاس التقدیر ) 3(جدول 

مدى مالئمة خامة الجلد 
  حةللصیاغات النسجیة المقتر

مدى تأثیر التصمیمات المنفذة 
  بفن وعلم األرجونومكس

مدى مسایرة القطع المنفذة 
للموضة وتمیزھا بالحداثة 

  واألصالة
  %  ك  م  %  ك  م  %  ك  م
1  8  88.89  1  9  100  1  9  100  
2  9  100  2  9  100  2  9  100  
3  9  100  3  9  100  3  9  100  

  100  27  المحور ككل  100  27  المحور ككل  96.30  26  المحور ككل
 

ود  ع البن یتضح من خالل الجدول السابق أن نسبة االتفاق على جمی
ین  ا ب ت م ى %  88.89تراوح اق %  100إل ن اتف ر ع ي تعب وھ

دى  ور األول م ى المح اق عل مرتفع، وكما بلغت متوسط نسبة االتف
ى  یاغات النسجیة المقترحة إل ، % 96.30مالئمة خامة الجلد للص

دى  اني م ور الث ى المح م وعل ن وعل ذة بف میمات المنف أثیر التص ت
ذة  ع المنف ایرة القط دى مس ث  م ور الثال ومكس، والمح األرجون
ن  ر ع ة تعب ب مئوی ي نس الة وھ ة واألص للموضة وتمیزھا بالحداث

  .نسبة اتفاق مرتفعھ
تصمیمیة على المحور الفروق بین المتوسطات الحسابیة بین تقدیرات عینة الدراسة للتصمیمات قبل وبعد المعالجة ال) 4(جدول 

  )25= ن(مدى مالئمة خامة الجلد للصیاغات النسجیة المقترحة لدى عینة من السیدات : األول
قبل المعالجة   المتغیرات

  التصمیمیة
بعد المعالجة 

  التصمیمیة
مستوى   قیمة ت

  الداللة
  اتجاه الفروق

  ع  م  ع  م
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  22.012 1.70 40.96 2.98 25.88  التصمیم األول
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  31.104 1.42 40.76 2.00 25.48  التصمیم الثاني
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  22.613 2.69 40.40 1.94 25.40  التصمیم الثالث
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  17.865 2.04 39.56 2.41 28.28  التصمیم الرابع

  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  26.600 1.88 41.96 2.22 26.48  خامسالتصمیم ال
 

ت  ة ت بلغ ابق أن قیم دول الس الل الج ن خ ح م یتض
یم ) 26.600، 17.865، 22.613، 31.104، 22.012( ي ق وھ

د المعالجة  0.001دالة عند مستوى داللة  میمات بع في اتجاه التص
األول مدى مالئمة التصمیمیة على جمیع التصمیمات على المحور 
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    .خامة الجلد للصیاغات النسجیة المقترحة
الفروق بین المتوسطات الحسابیة بین تقدیرات عینة الدراسة للتصمیمات قبل وبعد المعالجة التصمیمیة على المحور ) 5(جدول 

  )9= ن(مدى مالئمة خامة الجلد للصیاغات النسجیة المقترحة لدى عینة من المحكیمن : األول

  تغیراتالم
قبل المعالجة 

  التصمیمیة
بعد المعالجة 

مستوى   قیمة ت  التصمیمیة
  اتجاه الفروق  الداللة

  ع  م  ع  م
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  33.240 1.01 41.44 1.00 25.67  التصمیم األول

  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  17.836 1.94 41.44 1.39 27.22  التصمیم الثاني
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  20.739 1.64 40.22 1.13 26.44  الثالثالتصمیم 

  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  15.068 1.76 39.89 1.83 27.11  التصمیم الرابع

  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  18.389 1.76 41.11 1.59 26.56  التصمیم الخامس
 یتضح من خالل الجدول السابق أن قیمة ت بلغت

وھي قیم ) 18.389، 15.068، 20.739، 17.836، 33.240(
في اتجاه التصمیمات بعد المعالجة  0.001دالة عند مستوى داللة 

التصمیمیة على جمیع التصمیمات على المحور األول مدى مالئمة 
  .خامة الجلد للصیاغات النسجیة المقترحة

عینة الدراسة للتصمیمات قبل وبعد المعالجة التصمیمیة على المحور الفروق بین المتوسطات الحسابیة بین تقدیرات ) 6(جدول 
  )25= ن(مدى تأثیر التصمیمات المنفذة بفن وعلم األرجونومكس لدى عینة من السیدات : الثاني

  المتغیرات
قبل المعالجة 

  التصمیمیة
بعد المعالجة 

مستوى   قیمة ت  التصمیمیة
  اتجاه الفروق  الداللة

  ع  م  ع  م
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  22.373 1.90 41.04 2.24 27.88  یم األولالتصم

  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  25.858 1.73 40.68 2.23 26.08  التصمیم الثاني
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  22.058 1.84 41.28 2.83 26.40  التصمیم الثالث
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  14.137 1.90 39.96 3.16 29.52  التصمیم الرابع

  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  23.969 1.81 42.12 2.26 28.24  التصمیم الخامس
یتضح من خالل الجدول السابق أن قیمة ت بلغت 

وھي قیم ) 23.969، 14.137، 22.058، 25.858، 22.373(
جة في اتجاه التصمیمات بعد المعال 0.001دالة عند مستوى داللة 

التصمیمیة على جمیع التصمیمات على المحور الثاني مدى تأثیر 
  .التصمیمات المنفذة بفن وعلم األرجونومكس

مدى : الفروق بین المتوسطات الحسابیة بین تقدیرات عینة الدراسة للتصمیمات قبل وبعد المعالجة التصمیمیة على المحور الثاني) 7(جدول 
  )9= ن(لم األرجونومكس لدى عینة من المحكیمن تأثیر التصمیمات المنفذة بفن وع

  المتغیرات
قبل المعالجة 

  التصمیمیة
بعد المعالجة 

مستوى   قیمة ت  التصمیمیة
  اتجاه الفروق  الداللة

  ع  م  ع  م
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  11.068 3.07 40.22 2.07 26.56  التصمیم األول
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  11.393 3.30 41.89 1.72 27.78  التصمیم الثاني
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  17.613 2.33 41.22 1.33 25.44  التصمیم الثالث
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  8.297 2.03 37.89 2.70 28.56  التصمیم الرابع

  ةبعد المعالجة التصمیمی  0.001  17.238 1.56 41.78 1.94 27.44  التصمیم الخامس
 

یتضح من خالل الجدول السابق أن قیمة ت بلغت 
وھي قیم دالة ) 17.238، 8.297، 17.613، 11.393، 11.068(

في اتجاه التصمیمات بعد المعالجة  0.001عند مستوى داللة 

التصمیمیة على جمیع التصمیمات على المحور الثاني مدى تأثیر 
  .التصمیمات المنفذة بفن وعلم األرجونومكس

الفروق بین المتوسطات الحسابیة بین تقدیرات عینة الدراسة للتصمیمات قبل وبعد المعالجة التصمیمیة على المحور ) 8( جدول
  )25= ن(مدى مسایرة القطع المنفذة للموضة وتمیزھا بالحداثة واألصالة لدى عینة من السیدات : الثالث

  المتغیرات
قبل المعالجة 

  التصمیمیة
بعد المعالجة 

مستوى   قیمة ت  یةالتصمیم
  اتجاه الفروق  الداللة

  ع  م  ع  م
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  30.246 2.02 40.80 1.26 26.40  التصمیم األول
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  32.285 2.04 40.44 1.14 25.32  التصمیم الثاني
  الجة التصمیمیةبعد المع  0.001  32.496 1.89 42.32 1.76 25.56  التصمیم الثالث



364 Women clothing ergonomics via textile and leather combinations 
 

International Design Journal, Volume 7, Issue 1
 

 

  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  20.790 2.02 40.20 2.05 28.24  التصمیم الرابع
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  31.097 2.28 42.52 1.14 26.68  التصمیم الخامس

 
ت  ة ت بلغ ابق أن قیم دول الس الل الج ن خ ح م ، 30.246(یتض

یم) 31.097، 20.790، 32.496، 32.285 ي ق د  وھ ة عن دال
ة  توى دالل ة  0.001مس د المعالج میمات بع اه التص ي اتج ف

دى  ث م ور الثال ى المح میمات عل ع التص ى جمی میمیة عل التص
  .مسایرة القطع المنفذة للموضة وتمیزھا بالحداثة واألصالة

مدى : جة التصمیمیة على المحور الثالثالفروق بین المتوسطات الحسابیة بین تقدیرات عینة الدراسة للتصمیمات قبل وبعد المعال) 9(جدول 
  )9= ن(مسایرة القطع المنفذة للموضة وتمیزھا بالحداثة واألصالة لدى عینة من المحكیمن 

  المتغیرات
قبل المعالجة 

  التصمیمیة
بعد المعالجة 

مستوى   قیمة ت  التصمیمیة
  اتجاه الفروق  الداللة

  ع  م  ع  م
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  11.733 2.24 39.00 2.42 26.11  التصمیم األول
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  10.888 2.65 40.00 2.37 27.11  التصمیم الثاني
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  14.023 2.19 39.56 1.64 26.78  التصمیم الثالث
  یةبعد المعالجة التصمیم  0.001  7.589 1.94 38.56 3.84 27.67  التصمیم الرابع

  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  8.876 3.50 39.56 2.65 26.56  التصمیم الخامس
 

، 11.733(یتضح من خالل الجدول السابق أن قیمة ت بلغت 
وھي قیم دالة عند مستوى ) 8.876، 7.589، 14.023، 10.888

في اتجاه التصمیمات بعد المعالجة التصمیمیة على  0.001داللة 

على المحور الثالث مدى مسایرة القطع المنفذة جمیع التصمیمات 
  .للموضة وتمیزھا بالحداثة واألصالة

  
:  الفروق بین المتوسطات الحسابیة بین تقدیرات عینة الدراسة للتصمیمات قبل وبعد المعالجة التصمیمیة على الدرجة الكلیة) 10(جدول 

  )25= ن(لمقیاس التقدیر لدى عینة من السیدات 

  المتغیرات
بل المعالجة ق

  التصمیمیة
بعد المعالجة 

مستوى   قیمة ت  التصمیمیة
  اتجاه الفروق  الداللة

  ع  م  ع  م
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  43.849 3.03 122.80 3.80 80.16  التصمیم األول
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  50.455 2.92 121.88 3.37 76.88  التصمیم الثاني
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  40.860 4.26 124.00 3.80 77.36  التصمیم الثالث

  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  29.965 3.26 119.72 4.58 86.04  التصمیم الرابع
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  46.538 3.44 126.60 3.43 81.40  التصمیم الخامس

 
، 43.849(یتضح من خالل الجدول السابق أن قیمة ت بلغت 

وھي قیم دالة عند ) 46.538، 29.965، 40.860، 50.455
في اتجاه التصمیمات بعد المعالجة  0.001مستوى داللة 

التصمیمیة على جمیع التصمیمات على الدرجة الكلیة لمقیاس 
  .التقدیر

: معالجة التصمیمیة على الدرجة الكلیةالفروق بین المتوسطات الحسابیة بین تقدیرات عینة الدراسة للتصمیمات قبل وبعد ال)11(جدول 
  )9= ن(لمقیاس التقدیر لدى عینة من المحكیمن 

  المتغیرات
قبل المعالجة 

  التصمیمیة
بعد المعالجة 

مستوى   قیمة ت  التصمیمیة
  اتجاه الفروق  الداللة

  ع  م  ع  م
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  24.001 4.53 120.67 2.74 78.33  التصمیم األول

  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  23.861 3.39 123.33 3.92 82.11  التصمیم الثاني
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  35.567 2.83 121.00 2.18 78.67  التصمیم الثالث
  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  14.071 3.64 116.33 6.02 83.33  التصمیم الرابع

  بعد المعالجة التصمیمیة  0.001  20.438 3.75 122.44 4.88 80.56  التصمیم الخامس
 

ت  ة ت بلغ ابق أن قیم دول الس الل الج ن خ ح م ، 24.001(یتض
د ) 20.438، 14.071، 35.567، 23.861 ة عن یم دال ي ق وھ

ة  توى دالل ة  0.001مس د المعالج میمات بع اه التص ي اتج ف

اس  ة لمقی ة الكلی ى الدرج میمات عل ع التص ى جمی میمیة عل التص
  .یرالتقد
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  ترتیب التصمیمات الخمسة لدى عینة السیدات والمحكمین) 12(جدول 
  )9= ن(عینة المحكیمن   )25=ن(عینة من السیدات

  الترتیب  التصمیمات  الترتیب  التصمیمات
 الرابع  التصمیم األول الثالث  التصمیم األول
 األول  التصمیم الثاني الرابع  التصمیم الثاني
 الثالث  التصمیم الثالث الثاني  التصمیم الثالث
 الخامس  التصمیم الرابع الخامس  التصمیم الرابع

 الثاني  التصمیم الخامس األول  التصمیم الخامس

  
  عینة السیدات) 1(شكل 

  
  المحكمینعینة ) 2(شكل 
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،  "المالبس الخارجیة للمرأة " :)م2016(زینب عبد الحفیظ - 4

 .، دار الكتاب الحدیث 1ط
تكنولوجا التصمیم وإعداد : ")م2009(سحر حربي محمد - 5

ثرھا علي جودة المنتج النماذج في مجال الصناعات الجلدیة أ
 .كلیة األقتصاد المنزلي ، حلوان، " النھائي 

دراسة فنیة تطبیقیة ألسس ) : " م2005(سوزان السید أحمد  - 6
، " وتقنیات تشكیل وتصمیم الخامات الجلدیة علي المانیكان 

 .، كلیة األقتصاد المنزلي ، جامعة األزھر  رسالة ماجستیر
صیاغات تشكیلیة " ): م2010( ریھام سعد محمود سعد - 7

رسالة ،" لتوظیف الجلود من األقمشة في األزیاء المعاصرة 
 .، كلیة األقتصاد المنزلي ، جامعة حلوان  ماجستیر

مبادئ : )م2016(سناء فتحي –ولید شعبان  -نادیة خلیل - 8
 .1الصناعات الجلدیة ،ط

الخواص الطبیعیة ) : "م 2011(ھند سالم عبد الفتاح البنا - 9
لبض الجلود الصناعیة وعالقتھا بالتقنیات والمیكانیكیة 

كلیة األقتصاد  –رسالة ماجستیر–"وتشكیلھا علي المانیكان
  .جامعة المنوفیة –المنزلي 

 


